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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนตัวเข้าสู่ประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี  ท าให้มีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิด
อุทกภัยท่ีรุนแรง มีน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและราบลุ่ม ท าให้บ้านเรือนและทรัพย์สินรวมท้ังพืชผลทางการเกษตร
ของประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัย
ครั้งรุนแรงท่ีสุดในรอบ 50 ปี มีพื้นท่ีประสบภัยพิบัติกระจายตัวท่ัวทุกภาคของประเทศ บริเวณพื้นท่ีภาคเหนือ 
ตอนล่างและภาคกลาง เกิดน้ าท่วมอย่างหนักครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้างและท่วมขังเป็นระยะเวลานาน 
บริเวณย่านตัวเมือง ย่านการค้า สถานประกอบการ หมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น รวมท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรมได้แก่ นาข้าว พืชสวน ไม้ผล พืชไร่ โรงเรือนเล้ียงสัตว์ ฯลฯ ซึ่งมี
น้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน จนท าให้น้ าเน่าเสียมีกล่ินเหม็นเกิดเป็นมลพิษและ สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้นและบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก รัฐบาลโดยศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาน้ าเน่าเสีย จึงได้มอบนโยบายให้ กรมพัฒนาท่ีดิน ไปด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็น 
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีดังกล่าว 

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมพัฒนาท่ีดิน (ศปภ.พด.) 
ขึ้นเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2554 เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นในพื้นท่ี
เกษตรกรรมและชุมชนโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.6 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลพื้นท่ี
ประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนท่ีมีน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ส าหรับใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมพัฒนาท่ีดิน (ศปภ.พด.) มอบหมายให้ ส่วนเทคโนโลยี
การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (กลุ่มบริการแผนท่ีและภาพถ่ายออร์โธสี) ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและ
ท าแผนท่ี ด าเนินการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานานซึ่งคาดว่าน่าจะเกิด
ปัญหาน้ าเน่าเสียและมีกล่ินเหม็นในเขตเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน จ านวน 22 จังหวัด ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง 
สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
สุโขทัยและจังหวัดตาก พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
พื้นท่ีชุมชน เพื่อใช้ส าหรับวางแผนการด าเนินงาน โครงการบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ี
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ประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.6 และใช้เป็นแผนท่ีฐาน (Base map) 
ในการจัดท าฐานข้อมูลการบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 

ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย เมื่อปี พ.ศ.2554 นั้น ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง มีความต้องการใช้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง
ในพื้นท่ีอย่างเร่งด่วน ส าหรับใช้วางแผนการด าเนินงานและหหรือการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและให้  
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วง ที ผู้ด าเนินการได้น าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์( Geographic Information System: GIS) มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผนท่ี
พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จ านวน  22 จังหวัด เนื่องจาก
เป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีขีดความสามารถเป็นท่ียอมรับในด้านการจัดการข้อมูล การประมวลผล   
การวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นท่ีในรูปแบบของข้อมูลเชิงเลข และข้อมูลเอกสาร แผนท่ี แผนภูมิ 
ตาราง และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง น้ าเน่าเสียและมีกล่ิน
เหม็นในพื้นท่ีเขตเกษตรกรรมและชุมชน 

2.  เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง เน่าเสียและมีกล่ินเหม็นในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลางจ านวน 22 จังหวัด 

3.  เพื่อจัดท าแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลาง จ านวน 22 จังหวัด 

1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

1.  ขอบเขตพื้นท่ี วิเคราะห์หาพื้นท่ีน้ าท่วมขังบริเวณพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและพื้นท่ีภาค
กลาง จ านวน 22 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม 
สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ชัยนาท อุทัยธานี 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัยและจังหวัดตาก  

 2. ขอบเขตเวลา วิเคราะห์หาพื้นท่ีน้ าท่วมขัง และเน่าเสียมีกล่ินเหม็น ในขณะท่ีเกิดอุทกภัยใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางระหว่างเดือนกันยายน 2554 – พฤศจิกายน 2554  

3.  ขอบเขตเนื้อหา 
3.1 วิเคราะห์พื้นท่ีน้ าท่วมขังบริเวณพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและพื้นท่ีภาคกลางด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ีของหน่วยงานต่างๆท่ีผู้ด าเนินการน ามาปรับปรุง 
แก้ไข ปรับเปล่ียนรูปแบบหรือจัดท าขึ้นในช่วงเวลาท่ีเกิดอุทกภัย  
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3.2 วิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งคาดว่าพื้นท่ีดังกล่าว
เกิดน้ าเน่าเสียมีกล่ินเหม็นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ท่ีอยู่ในบริเวณนั้น
และบริเวณใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในบริเวณพื้นท่ีหมู่บ้าน แหล่งชุมชน เมือง ย่านการค้า 
สถานประกอบการและพื้นท่ีเกษตรกรรม ตามแผนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
กรมพัฒนาท่ีดิน  

3.3 ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์พื้นท่ีน้ าท่วมขังในครั้งนี้ เป็นข้อมูลท่ีผู้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมและน ามาวิเคราะห์ ในขณะท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วนเกิดวิกฤติการณ์น้ าท่วมอย่างรุนแรง
เป็นบริเวณกว้างนั้น ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลดังกล่าวมีข้อจ ากัดในเรื่องของความละเอียดถูกต้อง ความสมบูรณ์
ครบถ้วนและความทันสมัยหรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ดังนั้นความถูกต้องของผลการวิเคราะห์พื้นท่ี 
น้ าท่วมขังในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของข้อมูลและความต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเร่งด่วนของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.4 การวิเคราะห์พื้นท่ีน้ าท่วมขังในครั้งนี้ไม่ได้น าปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเช่น ฝาย ท านบ 
ประตูน้ า คันดิน ก าแพง ถนน และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ท่ีหน่วยงาน องค์กร และประชาชน สร้างขึ้นไว้เพื่อใช้
ป้องกันน้ าท่วม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นท่ีมีผลต่อการระบายน้ าในพื้นท่ีนั้นๆ 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554 

1.5 สถานที่ด าเนินการ 

กลุ่มบริการแผนท่ีและภาพถ่ายออร์โธสี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

1.6 พื้นที่ด าเนนิการ 

พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง มีเนื้อท่ี 71,861,261 ไร่ หรือ 114,978 ตาราง
กิโลเมตร ต้ังอยู่ระหว่างพิกัดเหนือ 1,490,750 เมตร ถึงพิกัดเหนือ 2,033,670 เมตร และระหว่างพิกัด
ตะวันออก 366,720 เมตร ถึงพิกัดตะวันออก 797,700 เมตร ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1     ภาพแผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง ปี พ.ศ.2554 
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1.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้จัดท าไว้แล้วในรูปแบบของเอกสารแฟ้มข้อมูล 
เชิงเลข แผนท่ีและข้อมูลแผนท่ี รวมท้ังสารสนเทศอื่นๆ เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัย 
น้ าท่วมขังในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี 
อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ สุโขทัยและจังหวัดตาก จ านวน 22 จังหวัด โดยการเก็บรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลแผนท่ีและข้อมูล
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เส้นช้ันความสูงเชิงเลข และแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 จากส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งเป็นผลผลิตของ
โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ในปี พ.ศ.2545-2550 

 1.2 ช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินในปี พ.ศ.2551-2554 มาตราส่วน 1: 25,000 จัดท า
โดย กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  

1.3 ชั้นข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2554 ซึ่งข้อมูลใช้งานได้ในระดับมาตราส่วน 1:50,000 จัดท าโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย 
ดาวเทียม RADARSAT น ามาเผยแพร่ในรูปแบบของ shape file บนเว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th/  

1.4 ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง มาตราส่วน 1:๕๐,๐๐๐ จัดท าและปรับปรุงแผนท่ีแสดงแนว
เขตการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.2543 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กรมพัฒนาท่ีดิน น ามาใช้งาน
โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.5 แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุด แอล 7018 จัดท าโดย กรมแผนท่ีทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ในปี พ.ศ.2540  

1.6 ช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ แม่น้ า คลอง ทางน้ า แหล่งน้ า 
สถานท่ีส าคัญ หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อาคารและส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ จากส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
กรมพัฒนาท่ีดิน จัดท าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อปี พ.ศ. 2550-2553 โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 เป็นแผนท่ีฐานในการจัดท าช้ันข้อมูลดังกล่าว ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน
รูปแบบของ shape file 

1.7 ข้อมูลความสูงของระดับน้ าในแม่น้ า จากรายงานสถานการณ์น้ าของ ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น้ า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวนัท่ี 12 กันยายน 2554 
ถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 
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1.8 ข้อมูลพิกัดของจุดท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเข้าไปด าเนินการใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.6 บ าบัด
น้ าเสียมีกล่ินเหม็น จากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมพัฒนาท่ีดิน ระหว่างเดือนตุลาคม 
2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554  

2 การจัดท าช้ันข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
2.1 ปรับเปล่ียนและแก้ไขระบบพิกัดและพื้นหลักฐานของแผนท่ีและข้อมูลแผนท่ีท้ังหมด

ท่ีน ามาใช้ด าเนินการครั้งนี้ ใหอ้ยู่ในระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม (UTM) พื้นหลักฐานสากล (WGS 84)  
2.2 จัดท าช้ันข้อมูลเชิงพื้นท่ี ได้แก่ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เส้นช้ันความสูงเชิงเลข 

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย แผนท่ีภูมิประเทศ และช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน น ามาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ ด้วยวิธีการตัดข้อมูล 
(Clip) เป็นการซ้อนทับข้อมูลเพื่อลบส่วนของพื้นท่ีของช้ันข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีของ    
ช้ันข้อมูลเขตการปกครองแต่ละจังหวัดท่ีน ามาซ้อนทับออกไป ผลลัพธ์ท่ีได้คือช้ันข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข เส้นช้ันความสูงเชิงเลข แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย แผนท่ีภูมิ
ประเทศ และช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ตามขอบเขตการปกครองของแต่ละจังหวัด 

2.3 จัดท าช้ันข้อมูลพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างของแต่ละจังหวัด โดยการน าช้ันข้อมูล 
เขตการปกครอง ปี พ.ศ.2543  มาตราส่วน 1:๕๐,๐๐๐ ของกรมการปกครองและช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน
ในปี พ.ศ.2551 - 2554 มาตราส่วน 1: 25,000 ของกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน วิเคราะห์ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ ด้วยวิธีการตัดข้อมูล (Clip) ซึ่งเป็นการซ้อนทับข้อมูล      
2 ช้ันข้อมูลเพื่อลบส่วนของพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีของช้ันข้อมูลเขตการปกครอง
ของแต่ละจังหวัดออกไป ผลลัพธ์ท่ีได้คือ ช้ันข้อมูลพื้นท่ีชุมชนของแต่ละจังหวัด 

2.4 จัดท าช้ันข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรมของแต่ละจังหวัด โดยการน าช้ันข้อมูลเขตการปกครอง 
ปี พ.ศ.2543 มาตราส่วน 1:๕๐,๐๐๐ ของกรมการปกครอง และช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินในปี พ.ศ.
2551-2554 มาตราส่วน 1: 25,000 ของกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน วิเคราะห์ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ ด้วยวิธีการตัดข้อมูล (Clip) ซึ่งเป็นการซ้อนทับข้อมูล      
2 ช้ันข้อมูลเพื่อลบส่วนของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีช้ันข้อมูลเขตการปกครองของแต่ละจังหวัด
ออกไป ผลลัพธ์ท่ีได้คือช้ันข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรมของแต่ละจังหวัด 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย ในวันท่ี ๒๑ กันยายน และวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 

มาท าการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยและมีน้ าท่วมขัง รอบท่ี 1 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
ใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlay Technique) ด้วยวิธีการอินเตอร์เซกชัน (Intersection) ซึ่งเป็นการซ้อนทับ
ช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย ในวันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 กับช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยในวันท่ี 15 
ตุลาคม 2554 ผลลัพธ์ท่ีได้คือพื้นท่ีประสบอุทกภัยและมีน้ าท่วมขังรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 
2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
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3.2 น าช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยในวันท่ี 23 ตุลาคมและวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554  
มาท าการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยและมีน้ าท่วมขังรอบท่ี ๒ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้
เทคนิคการซ้อนทับด้วยวิธีการอินเตอร์เซกชัน ซึ่งเป็นการซ้อนทับช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยในวันท่ี 23 
ตุลาคม 2554 กับช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 ผลลัพธ์ท่ีได้คือพื้นท่ี
ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554   

3.3 น าช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 
2554  ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 ช้ันข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรม และช้ันข้อมูลพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง
มาท าการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับด้วยวิธีการอินเตอร์เซกชัน  
เพื่อวิเคราะห์หาพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ 
กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 

3.4 น าช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 
2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 ช้ันข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรมและช้ันข้อมูลพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
มาท าการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับด้วยวิธีการอินเตอร์เซกชัน 
เพื่อวิเคราะห์หาพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังรอบท่ี 2 วันท่ี 23 ตุลาคม
2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554   

3.๕ น าช้ันข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างท่ีประสบอุทกภัยมีน้ า
ท่วมขังรอบท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 และรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 
23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 มาตรวจสอบกับแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี เส้นช้ันความสูง 
และจุดระดับความสูงของพื้นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับซึ่งหากบริเวณใดเป็น
ท่ีดอน ท่ีสูง เนินเขา ภูเขา หรือพื้นท่ีท่ีมีค่าระดับความสูงของพื้นท่ีสูงกว่าระดับน้ าในแม่น้ า หรือสูงกว่าระดับ
น้ าท่ีท่วมในแต่ละพื้นท่ี ก็จะพิจารณาตัดพื้นท่ีส่วนนั้นออกไป  

4. การจัดท าแผนท่ีและข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังเขตเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน 
4.1 จัดท าแผนท่ีและข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังเขตเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน 

รอบท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 22 จังหวัด และรอบท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 จ านวน 22 จังหวัด 

4.2 จัดท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ (พด.6) รอบท่ี 1 
ระหว่างวนัท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 22 จังหวัดและรอบท่ี 2 ระหว่าง
วันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 จ านวน 15 จังหวัด 

 

 



๘ 
 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนในปี พ.ศ. 2554 พื้นท่ี
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จ านวน 22 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี 
นนทบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัยและจังหวัดตาก ในรอบท่ี ๑ ระหว่าง
วันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 และรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึง
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินการดังกล่าว มีดังนี้ 

1. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมพัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนท่ี
และข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง เขตเกษตรกรรมและชุมชน รอบท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 
2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 22 จังหวัด และรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึง
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 จ านวน 22 จังหวัด ใช้เป็นข้อมูลส าหรับวางแผนด าเนินการ โครงการบ าบัด
น้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ีประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.6 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 2. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมพัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนท่ี
และข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง เขตเกษตรกรรมและชุมชน รอบท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 
2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 22 จังหวัด และรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึง
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 จ านวน 15 จังหวัด ใช้เป็นแผนท่ีฐาน(Base map)ในการจัดท าฐานข้อมูล 
การบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ีประสบอุทกภัยและน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชน
โดยใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.6 กรมพัฒนาท่ีดิน  



 
 

บทที่ 2 
แนวทางการด าเนนิงาน 

 
การวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนในปี พ.ศ. 2554 พื้นท่ี

ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ผู้ด าเนินการได้ศึกษาเอกสารงานวิชาการ งานวิจัย แผนงานโครงการ 
และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยและสารสนเทศอื่นๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 สภาพทั่วไปของพื้นท่ี  
2.2 ลุ่มน้ าและสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 
2.3 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
2.4 การประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
2.5 แนวทางการด าเนินงาน 

2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที ่
1. ท่ีต้ังและอาณาเขต ประเทศไทยต้ังอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างละติจูด 

5 องศา 37  ลิปดา ถึงละติจูด 20 องศา 27 ลิปดา และระหว่างลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา ถึง
ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดา มีพื้นท่ีท้ังหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 

ภาพที่ 2.1   ภาพแผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของประเทศไทย 

 แผนที ่ แสดงที่ตั้งและอาณาเขต ของประเทศไทย 



๑๑ 
 

2.  สภาพภูมิประเทศ ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน 
จะแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย การแบ่งภูมิภาคของประเทศในทางอุตุนิยมวิทยาโดยพิจารณาจาก
ลักษณะของภูมิอากาศเป็น 5 ภาค ดังนี้ 

2.1 ภาคเหนือ ประกอบด้วย 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและมีภูเขาติดกันเป็นแนวยาวในแนวเหนือ-ใต้สลับกับหุบเขาท้ังแคบและ
กว้าง ทิวเขาท่ีส าคัญได้แก่ ทิวเขาแดนลาวซึ่งอยู่ทางตอนเหนือกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ โดยเป็น
ต้นก าเนิดของแม่น้ าปิง ทางทิศตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัย เริ่มจากจุดท่ีบรรจบกับเทือกเขาแดนลาวทอดตัว
เป็นแนวยาวลงมาทางตอนล่างของภาคตอนกลางของภาค มีทิวเขาผีปันน้ า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าวัง 
และแม่น้ ายม ด้านตะวันออกมีทิวเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าน่าน และมีทิวเขาเพชรบูรณ์
บางส่วนเป็นแนวกั้นระหว่างภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20  จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ เลย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อ านาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  มีลักษณะภูมิประเทศ  
เป็นท่ีราบสูงและลาดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็น
เป็นแนวกั้นระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนทางใต้มีทิวเขาสันก าแพง   
เป็นเทือกเขาท่ีต่อเนื่องมาจากเทือกเขาดงพญาเย็นทอดตัวไปทางตะวันออกของภาคอีสานตอนล่าง      
เป็นเส้นกั้นแบ่งแดนระหว่างภาคอีสานและภาคตะวันออก และทิวเขาพนมดงรักทอดตัวเป็นแนวยาวไป
ทางด้านตะวันออกของภาคอีสานตอนล่างเป็นแนวพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว  

2.3 ภาคกลาง ประกอบด้วย 18 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 
ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ระดับ
พื้นท่ีลาดลงมาทางใต้ตามล าดับจนถึงอ่าวไทย ในภาคนี้มีภูเขาบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาท่ีไม่สูงมาก เว้นแต่
ทางด้านตะวันตกบริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือ    
เป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ ทางด้านตะวันออกมีทิวเขาดงพญาเย็น เป็นแนว    
แบ่งเขตระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.4 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและท่ีราบ ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของภาคมีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นพรมแดนไทยกับกัมพูชาทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขา
จันทบุรี  เริ่มจากภูเขาบ่อชมพู่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ทอดตัวไปทางด้านตะวันออกของภาค     
ผ่านจังหวัดจันทบุรี ไปสุดท่ีเขาตะแบงใหญ่ ทางตอนเหนือมีทิวเขาสันก าแพงและพนมดงรักวางตัวในแนว
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ตะวันตก-ตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขตภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ทางตะวันตกและทาง
ใต้ติดกับอ่าวไทย โดยมีพื้นท่ีบางส่วนเป็นเกาะ เช่นเกาะช้าง เกาะกูด เกาะล้าน  

2.5 ภาคใต้ เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล ด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของทะเลจีนใต้ ด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย ทางตอนบนของ
ภาคมีทิวเขาตะนาวศรีซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัยทางภาคเหนือและภาค
กลางเป็นแนวกั้นพรมแดนกับเมียนมาร์ ทางตอนล่างของภาคมีทิวเขาภูเก็ตและทิวเขานครศรีธรรมราช
วางตัวในแนวเหนือ-ใต้แบ่งภาคนี้ออกเป็นสองส่วน คือท่ีราบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทย ซึ่งมี
อาณาเขตกว้างขวาง และท่ีราบด้านตะวันตกขนานกับชายฝ่ังทะเลอันดามันซึ่งเป็นบริเวณแคบกว่าท่ีราบด้าน
ตะวันออก ทางทิศใต้ของภาคมีทิวเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศมาเลเซียภาคใต้แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ได้แก่บริเวณตอนบนของภาคต่อเนื่องถึงท่ีราบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออก 
ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ประกอบด้วย  6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

3. สภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย 
เป็นประเทศท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้นสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สภาพภูมิอากาศ
ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ของอิทธิพลของลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน ร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาดผ่านประเทศ
ไทยในช่วงเวลาต่างๆ และอิทธิพลของสภาพพื้นท่ี 

3.1 ลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน และพายุฝนฟ้าคะนอง 
3.1.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทร
อินเดีย โดยพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร จะเปล่ียนเป็นลม
ตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมนี้จะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมากและ
ฝนชุกท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณชายฝ่ังทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น 

3.1.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือน
ตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ
แถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้ มี 
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งท่ัวไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมี
ฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝ่ังตะวันออก  

3.1.3 พายุหมุนเขตร้อน ประเทศไทยต้ังอยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดของพายุหมุนเขต
ร้อนด้านตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ และด้านตะวันตกในบริเวณอ่าวเบงกอล และ
ทะเลอันดามัน โดยปกติในแต่ละปปีระเทศไทยจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านเข้ามาโดยเฉล่ียประมาณ 
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3 - 4 ลูก บริเวณท่ีพายุเคล่ือนผ่านเข้ามามากท่ีสุดคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยพายุจะเริ่ม
เคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทยต้ังแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพายุที่เคลื่อนมาจากด้านตะวันตกเข้าสู่
ประเทศไทยตอนบนและต้ังแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปพายุส่วนใหญ่จะเคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้าน
ตะวันออกบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนกันยายนถึงตุลาคม พายุ 
มีโอกาสเคล่ือนเข้ามาได้ในทุกพื้นท่ี โดยเริ่มเคล่ือนเข้าสู่ภาคใต้ต้ังแต่เดือนกันยายนโดยเฉพาะเดือนตุลาคม
มีสถิติของพายุเคล่ือนเข้ามามากท่ีสุดในรอบปี ส าหรับช่วงปลายปีต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนพายุจะเคล่ือน
เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนได้น้อยลงและมีโอกาสเคล่ือนเข้าสู่ภาคใต้มากขึ้น เมื่อถึงเดือนธันวาคม  พายุ      
มีแนวโน้มเคล่ือนเข้าสู่ภาคใต้เท่านั้น  

3.1.4 พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือเรียกว่าพายุฤดูร้อนมักเกิดในช่วง
เดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ล่ิม
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะท่ีประเทศ
ไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวและมีความช้ืนสูง จึงท าให้เกิดการการจมตัวของมวลอากาศเย็นบริเวณ
หย่อมความกดอากาศสูงและมวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดมวลอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็ว
และฉับพลัน ท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มีลมกรรโชกแรง มีฝนตกหนักประมาณ 1- 2 ช่ัวโมงและอาจมี
ลูกเห็บตกในบางครั้ง 

3.2 ฤดูกาล ของประเทศไทยโดยท่ัวไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนจาก

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์  
โดยเฉพาะเดือนเมษายน บริเวณประเทศไทยจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มท่ีสภาวะอากาศจึงร้อน
อบอ้าวทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อน        
ท่ีปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมี
ลูกเห็บตกในบางพื้นท่ี  

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านประเทศไทยท าให้มีฝนชุกท่ัวไป แต่อาจเกิดฝนท้ิงช่วงใน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกรกฎาคม และจะมีฝนชุกอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
จนกระท่ังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ
กลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่ภาคใต้ ยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมาก 
จนก่อให้เกิดอุทกภัยในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว 
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ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมโดยในช่วงเดือนตุลาคมประมาณ 1-2 สัปดาห์ มักมีอากาศ
แปรปรวนและเริ่มมีอากาศเย็นหรือมีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก 
จากนั้นมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ท าให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกันยายน ของทุกป ี

3.3 อุณหภูมิ ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส     
แต่เนื่องจากประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อน สภาพอากาศโดยท่ัวไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี โดยมีความ
แตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลค่อนข้างสูง ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40  องศาเซลเซียส 
หรือมากกว่านั้น โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี  ส่วนฤดูหนาว
อุณหภูมิต่ าสุดในตอนเช้ามืดอยู่ท่ีประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นท่ีซึ่งเป็นเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึง
มกราคมเป็นช่วงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดในรอบปี 

3.4. ปริมาณน้ าฝน ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ประมาณ 1,200-1,600 มิลลิเมตร
ต่อปี ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉล่ียท่ัวประเทศมีค่าประมาณ 1,572.5 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554) 
ปริมาณฝนในแต่ละพื้นท่ีผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศและการผันแปรตาม ฤดูกาล เช่นบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนปกติจะแห้งแล้งและมีฝนน้อยในฤดูหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบ้าง
พร้อมท้ังมีพายุฟ้าคะนอง และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นมากโดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุด      
ใน เดือนสิงหาคมหรือกันยายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมาก ได้แก่ พื้นท่ีทางด้านตะวันตกของประเทศและ
บริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะท่ีอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 
4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขาได้แก่พื้นท่ีบริเวณตอนกลางของ
ภาคเหนือและภาคกลาง และบริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับภาคใต้มีฝนชุกเกือบ
ตลอดป ีพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสุดของภาคใต้อยู่บริเวณจังหวัดระนอง มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 
4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ีท่ีมีฝนน้อย ได้แก่ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบนด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี 
บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

3.5 ความช้ืนสัมพัทธ์ ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนช้ืน 
เกือบตลอดท้ังปี โดยมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 75.7 เปอร์เซ็นต์ในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงท่ีมีความช้ืน
สัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 78-84 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงฤดูหนาวความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ระหว่าง 69 -81 
เปอร์เซ็นต์ และในช่วงฤดูร้อนความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียอยู่ระหว่าง 62-77 เปอร์เซ็นต์ 

๒.๒ ลุ่มน้ าและสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 
พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี 
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เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัยและจังหวัดตาก จ านวน 
22 จังหวัด ซึ่งประสบอุกทกภัยมีน้ าท่วมขังในปี พ.ศ.2554 ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวตั้งในอยู่ในลุ่มน้ าต่างๆ และมี
สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัย ดังนี้ 

1. ลุ่มน้ าปิง  
1.1 สภาพทั่วไป ลุ่มน้ าปิงมีต้นก าเนิดมาจากทิวเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอเชียงดาวจังหวัด

เชียงใหม่ ไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านหุบเขาและท่ีราบเมื่อเข้าเขตอ าเภอแม่แตง มีน้ าแม่งัดไหลมาบรรจบ  
ทางฝ่ังซ้ายและน้ าแม่แตงไหลมาบรรจบทางฝ่ังขวาและไหลเข้าสู่พื้นท่ีราบลุ่มในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดย
น้ าแม่กวงไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้ายท่ีบริเวณพื้นท่ีของจังหวัดล าพูน จากนั้นแม่น้ าปิงจะไหลไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีน้ าแม่ล้ีซึ่งไหลจากอ าเภอล้ีขึ้นมาทางเหนือมาบรรจบกับแม่น้ าปิงท่ีอ าเภอจอมทอง
ทางด้านฝ่ังซ้าย จากอ าเภอจอมทองแม่น้ าปิงไหลลงใต้มีน้ าแม่แจ่มไหลมาบรรจบทางฝ่ังขวาท่ีอ าเภอฮอด
ก่อนไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าเข่ือนภูมิพลท่ีอ าเภอดอยเต่า ส าหรับแม่น้ าปิงตอนล่างใต้เข่ือนภูมิพลนั้น แม่น้ าปิง
จะไหลผ่านท่ีราบและมาบรรจบกับแม่น้ าวังซึ่งไหลมาทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ าปิงท่ีจังหวัดตาก และไหลผ่าน  
ท่ีราบกว้างใหญ่ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรไปบรรจบแม่น้ าน่านท่ีปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มน้ าปิง 
ครอบคลุมพื้นท่ีใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์  มีพื้นท่ีรับ
น้ าฝน 34,536.83 ตารางกิโลเมตร 

1.2 สภาพภูมิอากาศ ลุ่มน้ าปิง จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศซึ่งบันทึกไว้โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 26.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 
16.0 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉล่ียรายปีในพื้นท่ีลุ่มน้ าปิง 1,132 มิลลิเมตร ฝนแรกจะตกในราวเดือน
พฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายปีของพื้นท่ีลุ่มน้ าปิงมีจ านวน 9,299 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีปริมาณน้ าตามฝนแรกในราวเดือนพฤษภาคมและน้ าท่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณ
น้ าท่ารายปีเฉล่ียจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ าปิงประสบกับภาวะ   
น้ าท่วมในช่วงดังกล่าว 

1.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าปิงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1.3.1 อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่าง ๆเกิดจาก

การท่ีมีฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนล าน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
ประกอบกับมีส่ิงกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ า และมีอาคารระบายน้ าไม่เพียงพอพื้นท่ีท่ีเกิด 
น้ าท่วมเป็นประจ าได้แก่ อ าเภอสะเมิง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอหางดง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่แตง  
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร และอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
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1.3.2 อุทกภัยท่ีเกิดในพื้นท่ีราบลุ่ม เกิดบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มและแม่น้ าสาย
หลักต้ืนเขิน มีความสามารถระบายน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
พื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วมเป็นประจ าได้แก่ อ าเภอไชยปราการ อ าเภอสันทราย อ าเภอสารภี อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอแม่ทา อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  อ าเภอคลองขลุง อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ลุ่มน้ าวัง  
2.1 สภาพท่ัวไป ลุ่มน้ าวังมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า บริเวณดอยหลวง ในเขต

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดล าปาง พะเยา และเชียงราย ไหลผ่านหุบเขา
พื้นท่ีอ าเภอวังเหนือและอ าเภอแจ้ห่ม แล้วไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าเข่ือนกิ่วลม ซึ่งเป็นพื้นท่ีราบกว้างใหญ่อยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอสบปราบ มีล าน้ าสาขาหลายสายไหลมาบรรจบ เช่น   
น้ าแม่จางและน้ าแม่ต  า ก่อนท่ีจะไหลผ่านท่ีราบแคบๆ ตามหุบเขาในเขตอ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก จังหวัด
ล าปาง และไหลเข้าพื้นท่ีราบในเขตจังหวัดตากไปบรรจบแม่น้ าปิงท่ีบ้านปากวัง ต าบลตากออก อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 10,793.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,745,734 ไร่ 
พื้นท่ีลุ่มน้ าวังส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าปางและตาก มีความยาวตามล าน้ าประมาณ 460 กิโลเมตร 
เป็นแม่น้ าท่ีมีขนาดเล็ก และส้ันท่ีสุดของแม่น้ าเจ้าพระยา 

2.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 พบว่าอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 26.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือน
เมษายน 37.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคม 14.8 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี  72.7 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฝนรายปีเฉล่ีย 1,100 มิลลิเมตร โดยฝนจะเริ่มตกใน
เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนเริ่มสูงขึ้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายน  ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉล่ีย 1,803 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายเดือน
จะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งปริมาณน้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุด จะอยู่ในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ าวังประสบกับภาวะน้ าท่วมในช่วงดังกล่าว 

2.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าวัง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
2.3.1 ลุ่มน้ าวังตอนบน พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่เขตอ าเภอวังเหนือ อ าเภอเมืองปาน และ

อ าเภอแจ้ห่ม การเกิดสภาพน้ าท่วมบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าวังตอนบนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักและน้ าป่า        
ไหลหลากจากบริเวณต้นน้ าลงมามากและรวดเร็วจนท าให้ล าน้ าไม่สามารถจะระบายน้ าได้ทันประกอบกับ
มีส่ิงกีดขวางล าน้ า เช่น ฝายต่างๆ และวัชพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าจึงก่อให้เกิดน้ าล้นตล่ิงและ
ไหลท่วมพื้นท่ีต่ าบริเวณสองฝ่ังล าน้ า แต่ส่วนใหญ่จะท่วมพื้นท่ีไม่มากนัก เนื่องจากพื้นท่ีราบมีค่อนข้างน้อย 
เมื่อเทียบกับพื้นท่ีลุ่มน้ า โดยเฉล่ียระดับน้ าท่วมจะสูงจากผิวดินประมาณ 50 ซม.และท่วมเป็นเวลาไม่นาน
ประมาณ 1-2 วันก็จะลดลงสู่ภาวะปกติ 
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2.3.2 ลุ่มน้ าวังตอนกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอห้างฉัตร 
อ าเภอแม่เมาะ อ าเภอเกาะคา อ าเภอสบปราบ และอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง สาเหตุการเกิดน้ าท่วม
บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าวังตอนกลาง ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากน้ าป่าไหลหลาก เนื่องจากมีเขื่อนกิ่วลมกั้นอยู่
ระหว่างลุ่มน้ าวังตอนบนและลุ่มน้ าวังตอนกลาง ซึ่งหากเกิดน้ าหลากจากลุ่มน้ าตอนบนไหลหลากลงมา 
เข่ือนกิ่วลมสามารถเก็บกักปริมาณน้ าดังกล่าวได้เกือบท้ังหมด ยกเว้นกรณีมีน้ าหลากมามากจนเกินความจุ
ของอ่างเก็บน้ าเขื่อนกิ่วลมจะรองรับน้ าท้ังหมดไว้ได้ จะมีปริมาณน้ าบางส่วนไหลลงสู่ลุ่มน้ าวังด้านท้าย
เข่ือนกิ่วลม ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดน้ าท่วมบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณสองฝ่ังล าน้ าวังได้แต่ก็จะเกิด
เป็นครั้งคราวไม่ได้เกิดเป็นประจ าทุกปี 

2.3.3 ลุ่มน้ าวังตอนล่าง พื้นท่ีลุ่มน้ าวังตอนล่าง ต้ังแต่อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
ลงไปจนถึงบ้านปากวัง อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จะประสบกับปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี โดย
ปริมาณน้ าท่ีก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณน้ าหลากจากลุ่มน้ าสาขาของแม่น้ าวัง    
ด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมลงมา และถ้าหากปีใดอ่างเก็บน้ าเขื่อนกิ่วลมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าหลากจาก 
ลุ่มน้ าวังตอนบนได้ท้ังหมดก็จะมีน้ าบางส่วนท่ีไหลล้นลงสู่ลุ่มน้ าวังตอนล่าง ซึ่งจะยิ่งทวีความรุนแรงของ
อุทกภัยให้มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ าวังตอนล่างยังอาจเกิด
จาก มีส่ิงกีดขวางทางน้ าท่ีมนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น ถนนและสะพาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าหลาก
ของแม่น้ าวัง โดยเฉพาะสภาพการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าวังตอนล่างได้เปล่ียนจากพื้นท่ีป่าไปเป็นพื้ นท่ี
เกษตรกรรมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและสร้างรายได้ต่อราษฎรในพื้นท่ีมากขึ้น ดังนั้นภาวะน้ าหลาก น้ าท่วม
พื้นท่ีท ากินของราษฎรจึงท าให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลและรายได้ของเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะมี
มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าหลากในแต่ละปี โดยสถานการณ์น้ าท่วมล้นตล่ิงของแม่น้ าวังและ
แม่น้ าสาขา จะไหลบ่าท่วมพื้นท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเป็นประจ าทุกปี โดยพื้นท่ีการเกษตรซึ่ง
เป็นพื้นท่ีปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มะละกอ ถั่วเขียว และกล้วยไข่ได้รับความเสียหายประมาณ 
30,000 ไร่ ส่วนใหญ่เกิดในพื้นท่ี อ าเภอสามเงา และอ าเภอบ้านตาก  

3. ลุ่มน้ ายม  
3.1 สภาพทั่วไป ลุ่มน้ ายมมีแม่น้ ายมเป็นแม่น้ าสายหลักซึ่งมีต้นก าเนิดจากดอยขุนยวม 

อยู่ในเขตอ าเภอปงและอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไหลผ่านหุบเขาที่มีความลาดชัน สูงโดยมีที่ราบ
แคบๆ ริมแม่น้ าเป็นบางแห่งจากนั้นไหลเข้าสู่ท่ีราบผืนใหญ่ ของอ าเภอสอง อ าเภอสูงเม่น อ าเภอเด่นชัย 
จากนั้นจะไหลเข้าหุบเขาทางทิศตะวันตก ผ่านอ าเภอลอง อ าเภอวังชิ้น แล้วไหลลงทางใต้เข้าสู่ที่ราบ  
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในช่วงนี้แม่น้ ายมจะไหลคู่ขนานไปกับแม่น้ าน่านผ่านอ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่อ าเภอสามง่าม อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน    
ท่ีบ้านเกยชัย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความยาวตลอดล าน้ าประมาณ 735 กิโลเมตร      
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มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 24,046.89 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นท่ี 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน ล าปาง 
แพร่ ตาก ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร และนครสวรรค์  

3.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือน
เมษายน 37.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคม 17.1 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ์โดยเฉล่ียตลอดปี 77.1 ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,225.3 มิลลิเมตร โดยฝนจะเริ่มตกในเดือน
พฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนเริ่มสูงขึ้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึ ง
เดือนกันยายน  ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉล่ียสะสม 4,926 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ าท่าเฉล่ียราย
เดือนจะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งปริมาณน้ าท่า  รายเดือนเฉล่ียสูงสุดจะอยู่ในช่วง
เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ ายมประสบกับภาวะน้ าท่วมในช่วงดังกล่าว 

3.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ ายม ในช่วงฤดูฝนของแต่ละปีจะมีพายุพัดผ่าน
พื้นท่ีจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา ก่อให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ในพื้นท่ีลุ่มน้ ายม
ต้ังแต่อ าเภอปง อ าเภอเชียงม่วง จังหวัดพะเยา และอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นต้นแม่น้ ายมท าให้มี
ปริมาณน้ าสะสมเป็นจ านวนมากประกอบกับ  ไม่มีท่ีกักเก็บน้ าไว้จึงท าให้น้ าจากแม่น้ ายม และน้ าป่าไหล
เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร บ้านเรือนราษฎร และสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายรวมท้ังพื้นท่ีใน
เขตเทศบาลเมืองแพร่ซึ่งมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่ม ท าให้น้ าท่วมขังและมีระดับน้ าลึกกว่าพื้นท่ีอื่นๆ หาก
ปริมาณน้ าท่ีไหลผ่านฝายแม่ยมมีปริมาณมาก น้ าในล าน้ ายมจะเอ่อท่วมตล่ิงและน้ าจะเริ่มล้นฝ่ังล าน้ ายม 
โดยเมื่อไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยล าน้ ายมจะมีขนาดแคบลง จะท าให้น้ าล้นตล่ิงเข้าท่วมบริเวณพื้นท่ี
เกษตรกรรม ตัวเมืองและหมู่บ้านซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะพื้นท่ีอ าเภอสวรรคโลก 
อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอเมืองสุโขทัย และอ าเภอกงไกรลาศ ในขณะท่ีจังหวัดพิษณุโลกจะได้รับผลกระทบ
ด้วยท าให้พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มของอ าเภอบางระก าซึ่งแม่น้ ายมไหลผ่านเกิดน้ าท่วมครอบคลุม
บริเวณกว้าง ประกอบกับแม่น้ ายมซึ่งไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกไปบรรจบแม่น้ าน่านท่ี อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ หากแม่น้ าน่านมีปริมาณมากก็จะท าให้แม่น้ ายมไม่สามารถไหลลงได้เป็นเหตุให้แม่น้ ายม
เพิ่มระดับสูงขึ้นและเกิดน้ าท่วมขังเป็นเวลานานสร้างความเสียหายแก่พื้นท่ีเกษตรกรรม บ้านเรือนและ
ทรัพย์สินของราษฎรเป็นประจ าทุกปี 

4. ลุ่มน้ าน่าน  
4.1 สภาพทั่วไป ลุ่มน้ าน่าน ต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ า

สายหลักมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว ไหลผ่านท่ีราบระหว่าง
หุบเขาในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จากนั้นแม่น้ าน่านจะไหลผ่านหุบเขาลงสู่อ่างเก็บน้ า
สิริกิต์ิ พื้นท่ีตอนล่างของลุ่มน้ าน่านเป็นท่ีราบสองฝ่ังแม่น้ าซึ่งจัดได้ว่าเป็น ท่ีราบผืนใหญ่ท่ีส าคัญท่ีสุดของ
ประเทศไทย จากจังหวัดพิษณุโลก แม่น้ าน่านจะไหลเคียงคู่กับแม่น้ ายมลงมาจนบรรจบกันท่ีอ าเภอชุมแสง 
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จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะไหลผ่านบึงบอระเพ็ดทางฝ่ังซ้าย ก่อนจะบรรจบกับแม่น้ าปิง ท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ าเจ้าพระยา มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 34,682.04 ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีลุ่มน้ าน่านอยู่ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร พะเยา แพร่ น่าน เลย สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ล าน้ าสาขาท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ าว้า มีต้นก าเนิดมาจาก
เทือกเขาหลวงพระบางไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ าน่านท่ี อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน น้ าปาด ซึ่ง
เป็นล าน้ าสาขาสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบางเช่นกัน ไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้ายท่ี
จังหวัดอุตรดิตถ์ แม่น้ าแควน้อย ล าน้ าสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุด ไหลมาบรรจบท่ีอ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก และแม่น้ าวังทอง ไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ าน่านท่ีอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิจิตร 

4.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 26.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือน
เมษายน 36.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคม 15.3 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ์โดยเฉล่ียตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 75.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฝนเฉล่ียรายปีในพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน 
1,371 มิลลิเมตร ฝนจะเริ่มตกในราวเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ี ย
รายเดือนเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉล่ียสะสม 11,955 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายเดือนจะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยปริมาณ
น้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ซึ่ งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน
ประสบกับภาวะน้ าท่วมในช่วงดังกล่าว  

4.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าน่าน มีสาเหตุมาจากฝนตกหนักในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
และลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ า เช่น พื้นท่ีป่าต้นน้ าตอนบนถูกท าลาย การขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ า
ขนาดใหญ่ ในพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนเพื่อช่วยชะลอปริมาณน้ าหลาก ระบบระบายน้ าไม่เพียงพอ เนื่องจากต้ืนเขิน
หรือถูกบุกรุก การก่อสร้างส่ิงกีดขวางทางน้ า การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดินโดยสภาพการเกิดอุทกภัย
ในลุ่มน้ าน่านแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 

4.3.1  อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่างๆ เกิดจาก
ฝนตกหนัก และน้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามาก จนล าน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
ประกอบกับมีส่ิงกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ าและมีอาคารระบายน้ าไม่เพียงพอพื้นท่ีเกิดน้ าท่วม
เป็นประจ า ได้แก่ กิ่งอ าเภอสองแคว อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว อ าเภอสา อ าเภอนาน้อย 
และอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อ าเภอน้ าปาด อ าเภอลับแล และอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

4.3.2 อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม เกิดจากมีฝนตกหนักและมีน้ า
ไหลหลากลงมาจากบริเวณด้านบน เกิดน้ าเอ่อล้นเข้าท่วมขังในพื้นท่ีสองฝ่ังล าน้ า เนื่องจากล าน้ าสายหลัก
ต้ืนเขิน ไม่สามารถระบายน้ าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับพื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วมเป็นประจ า ได้แก่ 
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อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอทับคล้อ อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก และอ าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร อ าเภอชุมแสง และอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

5. ลุ่มน้ าเจ้าพระยา  
5.1 สภาพท่ัวไป ลุ่มน้ าเจ้าพระยาต้ังอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย โดยมีแม่น้ า

เจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายหลัก มีจุดก าเนิดอยู่ท่ีต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลจาก
ทิศเหนือลงสู่อ่าวไทย ผ่านท่ีราบภาคกลาง สภาพลุ่มน้ าทางฝ่ังตะวันออกในเขตจังหวัดนครสวรรค์และ
ลพบุรีเป็นท่ีราบสูงมีเนินเขาเต้ีย ๆ เป็นสันปันน้ ากั้นระหว่างลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าป่าสัก ส่วนทาง
ตอนล่างลงมาซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีและฉะเชิงเทราจะเป็นท่ีราบลาดเขาลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา และ
เป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สภาพลุ่มน้ าทางฝ่ังตะวันตกของลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ตอนบนเป็นท่ีราบและตอนล่างเป็นท่ีราบลุ่ม ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับลุ่มน้ าท่าจีนลาดลงไปจรดชายฝ่ัง
ทะเลด้านอ่าวไทย มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 20,125 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาส่วนใหญ่อยู่ใน 
พื้นท่ี 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

5.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์โดยเฉล่ีย
ตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 72.3 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,337.5 มิลลิเมตร ฝนจะเริ่มตกในราว
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนเริ่มสูงขึ้น ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม โดยปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายเดือนสูงสุดในเดือนกันยายน  ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉล่ียสะสม 
11,955 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายเดือนจะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
โดยปริมาณน้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ า
เจ้าพระยาประสบกับภาวะน้ าท่วมในช่วงดังกล่าว 

5.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ในอดีตท่ีผ่านมาพื้นท่ีลุ่มน้ า
เจ้าพระยาได้ประสบปัญหาน้ าหลากท่วมหลายครั้ง สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดน้ าท่วมในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ได้แก่ ปริมาณน้ าหลากจากลุ่มน้ าสาขาตอนบนมีปริมาณมากและเกิดฝนตกหนักท าให้มีน้ าเอ่อล้นในพื้นท่ี
ซึ่งเป็นท่ีราบและท่ีราบลุ่ม เนื่องจากการระบบการระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือมีน้ าทะเลหนุนสูง 
ท าให้เกิดน้ าท่วมและน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายเป็นอันมากเป็นประจ าทุกปี สภาพการ
เกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

5.3.1 อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่าง ๆ เกิดจากมี
ฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนล าน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทันประกอบ
กับมีส่ิงกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ า และมีอาคารระบายน้ าไม่เพียงพอพื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วมเป็น
ประจ าได้แก่อ าเภอท่าตะโกและอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
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5.3.2 อุทกภัยท่ีเกิดในพื้นท่ีราบลุ่มเกิดบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มและแม่น้ าสายหลัก
ต้ืนเขิน มีความสามารถระบายน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นท่ีท่ี
เกิดน้ าท่วมเป็นประจ าได้แก่ อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอโพธิ์ทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

6. ลุ่มน้ าสะแกกรัง  
6.1 สภาพท่ัวไป ลุ่มน้ าสะแกกรังต้ังอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทยโดยมีแม่น้ า

สะแกกรังเป็นแม่น้ าสายหลัก มีจุดก าเนิดอยู่ท่ีเทือกเขาโมโกจู ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตากและ
จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณตอนต้นล าน้ ามีความลาดชันค่อนข้างมากและค่อยๆ ลาดเทลงจนไหลออกสู่ท่ีราบ
ของลุ่มน้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของลุ่มน้ า ล าน้ าสาขาซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าสะแกกรัง 
ได้แก่ ห้วยแม่วง ไหลผ่านกิ่งอ าเภอแม่วงก์และอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มาบรรจบกับห้วยคลอง
โพธิ์ ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาบริเวณแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด อุทัยธานี ท่ีอ าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กลายเป็นแม่น้ าตากแดด แล้วไหลลงมาบรรจบกับห้วยทับเสลา ในเขต
อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เข้าเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ไหลเลาะเลียบผ่านภูเขาสะแกกรัง
ก่อนไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา  มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 4,906.53 
ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีลุ่มน้ าสะแกกรังส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ และ
ก าแพงเพชร 

6.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์โดยเฉล่ีย
ตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 71.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,139.7 มิลลิเมตร ฝนจะเริ่มตกในราว
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนเริ่มสูงขึ้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉล่ียสะสม 1,305 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายเดือน
จะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยปริมาณน้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ าสะแกกรัง จะประสบกับภาวะน้ าท่วมในช่วงดังกล่าว 

6.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าสะแกกรังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
6.3.1 อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่างๆ เกิดจากมีฝน

ตกหนักและน้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนล าน้ าสายหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทันประกอบกับ    
มีส่ิงกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ า  และมีอาคารระบายน้ าไม่เพียงพอพื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วม     
เป็นประจ าได้แก่ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอทัพทันและอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
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6.3.2 อุทกภัยท่ีเกิดในพื้นท่ีราบลุ่ม เกิดบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มและแม่น้ าสาย
หลักต้ืนเขิน มีความสามารถระบายน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วมเป็นประจ าได้แก่ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  และอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี 

7. ลุ่มน้ าป่าสัก 
7.1 สภาพท่ัวไป ลุ่มน้ าป่าสักมีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายหลัก โดยมีต้นน้ าอยู่บริเวณ

เทือกเขาตอนบนในเขตจังหวัดเลย ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทางใต้โดยไหลผ่านพื้นท่ีของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลพบุรี ลงเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์และไหลผ่านจังหวัดสระบุรี ลงสู่เข่ือนพระราม 6 และไหลมาบรรจบกับแม่น้ า
เจ้าพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมความยาวท้ังส้ินประมาณ 700 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาแยกไป
ทางตะวันตกและตะวันออก แต่ล าน้ าสาขาส่วนใหญ่จะส้ันและพื้นท่ีรับน้ ามีขนาดเล็ก ล าน้ าสาขาท่ีส าคัญ
ได้แก่ ห้วยน้ าพุง ห้วยป่าแดง ห้วยขอนแก่น ล ากง ห้วยเกาะแก้ว ล าสนธิ ห้วยมวกเหล็ก เป็นต้น ลักษณะ
ภูมิประเทศของลุ่มน้ าป่าสักตอนบนเป็นบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงบริเวณโอบล้อมด้าน
บริเวณพื้นท่ีด้านทิศเหนือ ตะวันตกและตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพื้นท่ีราบอยู่ตอนกลาง พื้นท่ี
ลุ่มน้ าป่าสักตอนกลางมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบสลับเนินเขาและภูเขา ลาดเทลงมาทางทิศใต้ โดยพื้นท่ีทาง 
ทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นพื้นท่ีค่อนข้างราบสลับเนินเขา ส่วนพื้นท่ีทางทิศตะวันออกยังคงเป็นเทือกเขา 
และภูเขาสลับเนินเขา ครอบคลุมบริเวณตอนล่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นท่ีจังหวัดลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ 
และพื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาพื้นท่ีลุ่มน้ าป่าสักตอนล่าง บริเวณด้านตะวันออกตอนล่างและ
ตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นแนวเทือกเขาดงพญาเย็น เขาสามหล่ัน ต่อเนื่องถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ครอบคลุมบริเวณบางส่วนของจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และจังหวัดนครศรีอยุธยา 

7.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงปี พ.ศ.
2523-2552 อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 
36.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 17.3 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์โดยเฉล่ียตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 72.6 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,122.6 มิลลิเมตร  
ฝนจะเริ่มตกในราวเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนเริ่มสูงขึ้น
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉล่ียสะสม 1,305 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายเดือนจะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนโดยปริมาณน้ าท่ารายเดือน
เฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ าป่าสักจะประสบกับภาวะน้ าท่วม
ในช่วงดังกล่าว 

7.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าปาสักแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
7.3.1 พื้นท่ีลุ่มน้ าป่าสักด้านเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลักษณะของอุทกภัยเกิดจาก

ปัญหาด้านสภาพทางกายภาพของพื้นท่ี ปัญหาใช้ท่ีดินไม่เหมาะสม การบุกรุกท าลายป่า เกิดการชะล้าง
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พังทลายของดินลงในแหล่งน้ าล าธาร ท าให้แหล่งน้ าล าธารต้ืนเขิน โดยเฉพาะพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย พื้นท่ีมีความลาดชันสูงประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานกีดขวาง ทางน้ า และ
ปริมาณฝนเฉล่ียรายปีค่อนข้างสูง ท าให้ปัญหาน้ าท่วมในบริเวณนี้เกิดค่อนข้างรุนแรงและเกิดอย่างฉับพลัน
ในบริเวณท่ีราบเชิงเขาส่วนตอนล่างในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อเนื่องกับจังหวัดลพบุรีพื้นท่ีค่อนข้างลาดชัน
น้อย ประกอบกับแม่น้ าป่าสักคดเค้ียวตื้นเขิน การระบายน้ าเป็นไปได้ช้า การเกิดอุทกภัยในช่วงนี้จึงเกิดขึ้น
ในลักษณะน้ าท่วมขัง ดินถูกชะล้างมาพร้อมกับการเกิดน้ าหลากท าให้ความรุนแรงของน้ าหลากมีมากข้ึน 

7.3.2 พื้นท่ีลุ่มน้ าป่าสักด้านท้ายน้ าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลักษณะของอุทกภัย   
ท่ีเกิดจากลักษณะทางกายภาพของแม่น้ า ได้แก่บริเวณบรรจบระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าป่าสัก 
บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแม่น้ าป่าสักในบางช่วงค่อนข้างแคบ ท าให้เกิดปัญหาน้ าเอ่อล้นเข้า
ท่วมพื้นท่ีราบลุ่มของท้ังสองฝ่ัง ส าหรับปัญหาน้ าป่าไหลหลากบริเวณท่ีราบเชิงเขาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลุ่มน้ า
บริเวณนี้เป็นปัญหาต่อเนื่อง 

8. ลุ่มน้ าท่าจีน  
8.1 สภาพท่ัวไป ลุ่มน้ าท่าจีนต้ังอยู่ทางตอนกลางประเทศไทยและอยู่ทางฝ่ังขวาของ

แม่น้ าเจ้าพระยา มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 13,477.16 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขต 13 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี โดยมีแม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลัก ซึ่งมีช่ือเรียก
ตามพื้นท่ีท่ีไหลผ่านคือ คลองมะขามเฒ่า แม่น้ าสุพรรณบุรี แม่น้ านครชัยศรี และแม่น้ าท่าจีน 

8.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.
2523-2552 อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 36.4 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 19.5 ความช้ืนสัมพัทธ์โดยเฉล่ียตลอดปีจะอยู่
ระหว่าง 75.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 988.1 มิลลิเมตร ฝนจะเริ่มตกในราวเดือนพฤษภาคมไป
จนถึงเดือนตุลาคมซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนเริ่มสูงขึ้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณ
น้ าท่ารายปีเฉล่ีย 1,670 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายเดือนจะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายนโดยปริมาณน้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งจะท าให้พื้นท่ี
ลุ่มน้ าท่าจีนจะประสบกับภาวะน้ าท่วมในช่วงดังกล่าว 

8.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าท่าจีน เกิดจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม รวมท้ังได้รับอิทธิพลพายุ
โซนร้อนท่ีพัดผ่านเข้ามา ท าให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นท่ีตอนบนลุ่มน้ าและในพื้นท่ีลุ่มน้ า  เกิดน้ าป่า
ไหลหลากเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นท่ีราบและพื้นท่ีราบลุ่มทางตอนล่างของลุ่มน้ าประกอบกับมี น้ าทะเลหนุน   
ในบางช่วงท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงสู่ทะเลได้อย่างทันท่วงทีท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าท่วมขัง
บริเวณท่ีราบแม่น้ าท่าจีนในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร เป็นประจ าทุกปี 
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9. ลุ่มน้ าบางปะกง  

9.1 สภาพทั่วไป ลุ่มน้ าบางปะกงเป็นลุ่มน้ าส าคัญในภาคตะวันออกของประเทศ มีพื้นท่ี
ลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 10,707.48 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และ
สระบุรีลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ าบางปะกง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ทางเหนือจะมีเทือกเขาสูงในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ านครนายก ซึ่งมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทาง
ทิศใต้และมาบรรจบกับแม่น้ าปราจีนบุรีซึ่งไหลเข้ามาทางฝ่ังซ้ายท่ีบริเวณเหนืออ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนจะไหลลงทางใต้ผ่านท่ีราบต่ าในเขตอ าเภอบางคล้า และอ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และไหลลงอ่าวไทยท่ีอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนทางตอนใต้และทางตะวันออก
เฉียงใต้ของลุ่มน้ ามีเทือกเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี     
ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าสาขาสายต่างๆ ได้แก่ คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด 

9.2 สภาพภูมิอากาศ จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี 
พ.ศ.2523-2552 อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายนวัด
ได้ 35.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 20.2 ความช้ืนสัมพัทธ์โดยเฉล่ีย
ตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 72.7 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,416.8 มิลลิเมตร ฝนจะเริ่มตกในราว
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งท าให้ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนเริ่มสูงขึ้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉล่ีย 3,580 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าท่าเฉล่ียรายเดือนจะเริ่ม
สูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนโดยปริมาณน้ าท่ารายเดือนเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน ซึ่งจะท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ าบางปะกงจะประสบกับภาวะน้ าท่วมในช่วงดังกล่าว 

9.3 สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ าบางปะกง จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
9.3.1 สภาวะน้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เกิดจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

จากการพาดผ่านของพายุฝน ท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลาก ในพื้นท่ีราบระหว่างเนินขนาดใหญ่ท่ีทอดยาวต่อ
เนื่องมาจากภูเขาสูง ซึ่งเป็นพื้นท่ีต้นน้ าล าธารบริเวณสันปันน้ า หรือพื้นท่ีราบระหว่างเนินท่ีเกิดจากสภาพ
คดโค้งของช้ันหิน โก่งงอเป็นเนินขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเนินลอนลาดขนาดเล็กมากมายลดหล่ัน
ต่อเนื่องกันมาจนถึงพื้นท่ีราบ น้ าท่วมถึง เช่นในพื้นท่ีอ าเภอเมือง และอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

9.3.2 น้ าล้นตล่ิงท่วมสองฝ่ังล าน้ า (River Flood) มักเกิดบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า
และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มมีความลาดชันของพื้นท่ีและล าน้ า
ค่อนข้างน้อย จึงระบายน้ าได้ช้า ซึ่งหากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน จะเกิดสภาวะ น้ าล้นตล่ิง 
น้ าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ าและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้าง ในบริเวณลุ่มน้ าบางปะกง    
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เกิดน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง 5-10 กิโลเมตรจากริมฝ่ังล าน้ าเนื่องจากสภาวะน้ าทะเลหนุนสูงบริเวณ
ปากแม่น้ าบางปะกง ท าให้น้ าท่ีไหลบ่าลงมาไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นท่ี
เป็นเวลานาน 

๒.๓ สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๕๔  

อุทกภัยคือ ภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะของระดับน้ าสูงกว่าระดับพื้นภูมิประเทศ โดย
อาจเกิดจากการเอ่อล้นของน้ าในแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ หรือเกิดจากการไหลบ่าของน้ าในพื้นท่ีสูง
กว่าลงมาท่วมในพื้นท่ีต่ ากว่าหรืออาจเกิดจากพายุดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น หย่อมความกดอากาศต่ า 
ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ า ท าให้มีฝนตกหนักหรือฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน       
มีปริมาณน้ าฝนมากจนไม่สามารถระบายน้ าออกจากพื้นท่ีได้ทัน ก็จะท าให้เกิดน้ าท่วมอย่างฉับพลัน หรือ
น้ าท่วมขังได้ อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มี 2 ลักษณะคือ 

1. น้ าป่าไหลหลาก หรือน้ าท่วมฉับพลัน ในท่ีราบต่ าหรือท่ีราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ า 
เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ท าให้จ านวนน้ าสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน 
และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ท่ีราบต่ า เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว ท าให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และ
อาจท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  

2. น้ าท่วม หรือน้ าท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นจากปริมาณน้ าสะสมจ านวนมาก 
ท่ีไหลบ่าในแนวระนาบ จากท่ีสูงไปยังท่ีต่ าเข้าท่วมบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ ย่านการค้า 
อุตสาหกรรมและพื้นท่ีเกษตรกรรม ท าให้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพน้ าท่วมขัง ในเขตเมืองท่ีมี
ระบบการระบายน้ าไม่ดีพอ มีส่ิงก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ า เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกัน
ประมาณ 1- 2 ช่ัวโมง ท าให้มีปริมาณน้ าฝนสะสมจ านวนมากไม่สามารถระบายน้ าออกได้ทัน จะเกิดสภาวะ
น้ าท่วมขัง  

ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งรุนแรงท่ีสุดต้ังแต่ต้นปีจนถึงปลายปี และมี
พื้นท่ีประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือและภาคกลางท่ีเกิดน้ าท่วม หนัก
เป็นระยะเวลานาน เนื่องมาจากสาเหตุท่ีส าคัญ คือ 

1. พายุหมุนเขตร้อน ท่ีเคล่ือนตัวเข้ามาในประเทศไทยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
2554 มีจ านวนท้ังหมด 5 ลูก ซึ่งอิทธิพลของพายุแต่ละลูกส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทย ดังนี้ 

1.1 พายุโซนร้อน “ไหหม่า” (Haima) เคล่ือนตัวมาจากประเทศฟิลิปปินส์ผ่านทะเลจีน
ใต้ตอนบนเข้าสู่อ่าวตังเกี ย จากนั้นขึ้นฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบน เมื่อตอนช่วงค่ าของวันท่ี 24 มิถุนายน 
2554 และอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนตัวผ่านประเทศลาวตอนบน ก่อนจะสลายตัวเป็นหย่อม
ความกดอากาศต่ าเข้ามาปกคลุมพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2554  
อิทธิพลของพายุลูกนี้ท าให้มีฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้าง และฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นท่ีของ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากและน้ าล้นตล่ิง
ในพื้นท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก น่าน และจังหวัดพะเยา รวม 28 อ าเภอ 106 ต าบล 
542 หมู่บ้าน นอกจากนั้นยังเกิดป่าไหลหลากและน้ าล้นตล่ิงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเ รือนและพื้นท่ี
เกษตรกรรมของราษฎรในพื้นท่ีอ าเภอศรีส าโรง และอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อ าเภอพรหมพิราม และ
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

1.2 พายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK-TEN) ก าเนิดจากหย่อมความกดอากาศต่ าก าลัง
แรงในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 และได้ทวีก าลังแรงขึ้น
ตามล าดับ จนกระท่ังเป็นพายุโซนร้อนแล้วเคล่ือนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้
ตอนกลาง จากนั้นเคล่ือนตัวขึ้นฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบนในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 จากนั้นเคล่ือน
ตัวผ่านประเทศลาวพร้อมกับอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสช่ันในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 ก่อนเคล่ือน
เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านในวันเดียวกัน แล้วอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุม
ภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดแพร่ ล าปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  อิทธิพลของพายุลูกนี้
ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยท าให้มีฝนตกกระจายเกือบท่ัวไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก       
ในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากข้อมูลของศูนย์ภูมิอากาศ 
ส านักงานอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 พบว่า ปริมาณน้ าฝนมากท่ีสุด 24 ช่ัวโมงของวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2554 ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วัดได้ 405.9 มิลลิเมตร  

1.3 พายุโซนร้อน “ไห่ถาง” (HAITANG)  มีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 
โดยในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2554 และวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 พายุนี้ได้เคล่ือนขึ้นฝ่ังบริเวณเมืองเว้
ประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน ก่อนเคล่ือนตัวผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกาลังลง
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงเคล่ือนตัวเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของ
ประเทศไทยในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 อิทธิพลของพายุลูกนี้ท าให้มีฝนตกบริเวณจังหวัดนครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี หนองคายและจังหวัดเลย 

1.4 พายุไต้ฝุ่น“เนสาด” (NESAT) เคล่ือนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ มายังบริเวณทะเล
จีนใต้ตอนกลาง ในวันท่ี 28 กันยายน 2554  พายุนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างจาก
เกาะไหหล า ด้านตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตรโดยเคล่ือนตัวไปทางทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ
เล็กน้อย ต่อมาในวันท่ี 30 กันยายน 2554 พายุลูกนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกี ย มีศูนย์กลาง อยู่ห่างประมาณ 
120 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามและเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตก
ค่อนทางเหนือเล็กน้อย และในวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 พายุได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสช่ัน โดยมี
ศูนย์กลางอยู่บริเวณกรุงฮานอย และเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ อย่างช้าๆ หลังจากนั้น    
ได้อ่อนก าลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าในระยะต่อมา อิทธิพลของพายุลูกนี้ส่งผลท าให้ด้านตะวันออก
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ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่บริเวณ
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม  

1.5 พายุโซนร้อน “นาลแก”เคล่ือนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ มายังบริเวณทะเลจีนใต้  
เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม หลังจากนั้นได้เคล่ือนขึ้นฝ่ังประเทศเวียดนามตอนบนและอ่อนก าลังลงเป็นหย่อม
ความกดอากาศต่ าในเวลาต่อมาอิทธิพลของพายุส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงขึ้นและท าให้
มีฝนมากในพื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก ช่วงวันท่ี 5-7 ตุลาคม 2554  

2. ร่องมรสุม มีลักษณะเป็นแนวแถบพาดยาวไปทางทิศตะวันตก-ตะวันออก ซึ่งเป็นบริเวณ
ความกดอากาศต่ า เกิดในเขตร้อนใกล้ๆ เส้นศูนย์สูตร โดยมีกระแสลมพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงท่ี
อยู่ทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เข้าสู่ร่องนี้ มีการเคล่ือนขึ้นลงตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ มีขนาด
ความกว้างประมาณ 6 - 8 องศา ซึ่งจะเป็นบริเวณท่ีมีเมฆมากและฝนตกอย่างหนาแน่น ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องบริเวณตอนบนและ
ตอนกลางของประเทศ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ าท่วมในหลายพื้นท่ี  

จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในเดือนพฤษภาคม 2554 มีร่องมรสุมพาดผ่าน
บริเวณตอนกลางของประเทศและเคล่ือนตัวขึ้นไปทางตอนบนของประเทศในช่วงปลายเดือน โดยร่อง
มรสุมท้ังสองครั้งท าให้เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก และต่อมาในเดือน มิถุนายน 2554 มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศประเทศไทย 3 ครั้ง 
เดือนกรกฎาคม มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย 2 ครั้ง เดือนสิงหาคม2554 มีร่องมรสุมพาดผ่าน
ประเทศไทย 5 ครั้งโดยพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับเดือน
กันยายน มีร่องมรสุมพาดผ่านพาดประเทศไทยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานต้ังแต่ช่วงวันท่ี 4 -25 
กันยายน 2554 โดยร่องมรสุมมีการเคล่ือนตัวสลับขึ้นลง พาดผ่านท้ังบริ เวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณตอนกลางของประเทศ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยเฉพาะเดือน
ตุลาคม  มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศ ช่วงวันท่ี 3-17 ตุลาคม 2554 ส่งผลให้บริเวณภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกค่อนข้างมาก ท าให้มีปริมาณน้ าฝน
สะสมปริมาณมากจากภาคเหนือ ตอนบนไหลบ่าลงมาท่วมพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบ
กับมีฝนตกอย่างหนาแน่นในพื้นท่ีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจึงท าให้มีน้ าท่วมขังสูง 1-2 เมตรบริเวณพื้นท่ี
ราบลุ่มในบริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงาน 
สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาระหว่างวันท่ี 12 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554  

วันท่ี 12 กันยายน 2554 ในช่วง 1 – 2 วันท่ีผ่านมา มีฝนตกชุกกระจายท่ัวท้ังในพื้นท่ี
ตอนบนและพื้นท่ีทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ท าให้ปริมาณน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยามีปริมาณน้ าสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  จังหวัดนครสวรรค์ ระดับน้ าต่ ากว่าตล่ิง 39 เซนติเมตร เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระดับน้ า
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เหนือเขื่อน อยู่ในระดับตล่ิง ระดับน้ าท้ายเขื่อนสูงกว่าตล่ิง 32 เซนติเมตร จังหวัดสิงห์บุรี ระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 
1.04 เมตร จังหวัดอ่างทอง ระดับน้ าต่ ากว่าตล่ิง 20 เซนติเมตร จังหวัดอยุธยา ระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 30 
เซนติเมตร ส่วนท่ีคลองบางหลวง(คลองโผงเผง) ระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 2.37 เมตร  

วันท่ี 19 กันยายน 2554 เนื่องจากทางตอนบนของลุ่มน้ าเจ้าพระยามีฝนตกชุกกระจาย 
และปริมาณน้ าเหนือท่ีไหลหลากลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้ปริมาณน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
เล็กน้อยระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาสูงกว่าตล่ิง 25 เซนติเมตร ประกอบกับปริมาณน้ าจากแม่น้ าสะแก
กรัง จ.อุทัยธานี ท่ีไหลลงมาสมทบกับแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ท าให้มี
ปริมาณน้ าไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณน้ าบางส่วนได้ไหลบ่า  เข้าทุ่งไปแล้วหลายแห่ง 
อาทิ ทุ่งบางบาล – เสนา ทุ่งเชียงราก และทุ่งท่าวุ้ง ระดับน้ าเหนือเขื่อนสูงกว่าระดับตล่ิง 1 เมตร ระดับ
น้ าท้ายเขื่อนสูงกว่าตล่ิง 1.54 เซนติเมตร  

วันท่ี 21  ตุลาคม  2554  สถานการณ์น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ระดับน้ า
สูงกว่าตล่ิง 46 เซนติเมตร เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระดับน้ าเหนือเขื่อนสูงกว่าระดับตล่ิง 64 
เซนติเมตร จังหวัดสิงห์บุรี ระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 1.25 เมตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 
1.23 เมตร โดยท่ี อ.บางไทร ระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 11 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า
เจ้าพระยาตอนล่างเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ าท่ีขังอยู่ในทุ่งจ านวนมากไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้ปริมาณ
น้ าในพื้นท่ีตอนล่างบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา  

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 สถานการณ์น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ า
ต่ ากว่าตล่ิง 1.30 เมตร เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระดับน้ าเหนือเขื่อนสูงกว่าระดับตล่ิง 60 เซนติเมตร 
ระดับน้ าท้ายเข่ือนต่ ากว่าตล่ิง 25 เซนติเมตร จังหวัดสิงห์บุรี ระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 51 เซนติเมตร จังหวัด
อ่างทองระดับน้ าต่ ากว่าตล่ิง 63 เซนติเมตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ าสูงกว่าตล่ิง 66 เซนติเมตร 
โดยท่ี อ.บางไทร ระดับน้ าต่ ากว่าตล่ิง 26 เซนติเมตรแต่ยังคงมีน้ าท่วมขังค้างทุ่งไหลหลากลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยาตอนล่าง  

2.4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) มีการพัฒนาก้าวหน้า

เป็นอย่างมากในปัจจุบัน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนน าไปใช้และประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เป็นไปอย่าง
กว้างขวาง เนื่องจากเป็นระบบท่ีมีศักยภาพในการเก็บรวบรวม การจัดท าข้อมูล วิเคราะห์และแสดงผลได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีผู้ให้ความหมายและกล่าวถึงการน าไปใช้งาน    
ในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นกระบวนการทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหม่ท่ีน าคอมพิวเตอร์มาใช้รวบรวม จัดเก็บ และ
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การจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี ซึ่งสามารถ น ามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร 
(Resource Mapping) เพื่อการวางแผนงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ ท้ังใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

สุเพชร จิรขจรกุล (2552) กล่าวถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) โดยน าข้อมูลในรูปแบบหรือลักษณะต่างๆของพื้นท่ีศึกษาจัดท า
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและกัน ตามชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดตามต้องการ สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนท่ี และ รายงาน เป็นระบบท่ีมีศักยภาพ
ในการจัดเก็บ การจัดท า การวิเคราะห์และการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็นระบบสารสนเทศท่ีน าเอาข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเรียกใช้งาน 
สืบค้นข้อมูล และปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้เป็น
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การเกษตรและการประเมินผลผลิตทางการเกษตร การจัดการทางด้านผังเมืองและชุมชน การ
ป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  

เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีหลายรูปแบบซึ่งเทคนิคการ
ซ้อนทับ (Overlay Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต้ังแต่    
2 ช้ันข้อมูลขึ้นไป ตามเงื่อนไขท่ีได้จากการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะเป็นแบบคณิตศาสตร์หรือตรรกศาสตร์ เพื่อ
ได้มาซึ่งผลลัพธ์ท่ีต้องการบนพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งแต่ละช้ันข้อมูลต้องมีระบบพิกัดตรงกันผลจากการซ้อนทับ
จะได้ช้ันข้อมูลใหม่ท่ีสามารถตอบโจทย์ท่ีผู้ศึกษาต้องการได้เป็นอย่างดี (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ, 2552 : 186)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นท่ี
ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. การซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้น (Vector Overlay) เป็นการซ้อนทับของข้อมูลเวกเตอร์
ประกอบด้วย ช้ันข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Layer) ช้ันข้อมูลท่ีใช้ปฏิบัติการ (Operation Layer) และผลท่ี
ได้จากการซ้อนทับ (Result Layer) โดยช้ันข้อมูลน าเข้าจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนตามจุดท่ีตัดกับช้ันข้อมูลท่ี
ใช้ซ้อนทับเกิดเป็นพื้นท่ีใหม่การซ้อนทับแบบเวกเตอร์มีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้ 
  1.1 ยูเนียน (Union) เป็นการกระท าระหว่างช้ันข้อมูลน าเข้าต้ังแต่สองช้ันข้อมูลขึ้นไป 
ผลลัพธ์ท่ีได้จะรวมคุณลักษณะท้ังหมดของช้ันข้อมูลท่ีน าเข้าไว้ด้วยกัน การซ้อนทับแบบยูเนียนจะใช้กับ  
ช้ันข้อมูลท่ีเป็นขอบเขตพื้นท่ีเป็นรูปปิด (Polygon) เท่านั้น 
  1.2 อินเตอร์เซกชัน (Intersection) เป็นการซ้อนทับช้ันข้อมูลท่ีเป็นขอบเขตพื้นท่ีเป็น
รูปปิด (Polygon) ต้ังแต่สองช้ันข้อมูลขึ้นไป ผลลัพธ์ท่ีได้จะเกิดช้ันข้อมูลใหม่เฉพาะส่วนท่ีซ้อนทับกันของ
ช้ันข้อมูลท้ังหมดท่ีน าเข้าเท่านั้น 
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  1.3 การลบข้อมูล (Erase) เป็นการซ้อนทับท่ีกระท าเพื่อลบส่วนของข้อมูล โดยอาศัย
ข้อมูลช้ันปฏิบัติการเพื่อเป็นกรอบการตัดข้อมูลออก บริเวณท่ีถูกลบค่าออกคือต าแหน่งท่ีมีพื้นท่ีซ้อนทับกัน
อยู่ภายในช้ันข้อมูลท่ีน ามาปฏิบัติการ การซ้อนทับโดยวิธีลบข้อมูลนี้สามารถกระท ากับข้อมูลได้ท้ัง ใน
รูปแบบของ จุด เส้นและพื้นท่ีรูปปิด (Point Line Polygon) 
  1.4 การตัดข้อมูล (Clip) เป็นการซ้อนทับข้อมูลเพื่อลบส่วนของพื้นท่ีจากช้ันข้อมูลท่ีอยู่
นอกเขตพื้นท่ีของช้ันข้อมูลท่ีต้องการน ามาซ้อนทับ เพื่อตัดบางส่วนของช้ันข้อมูลน าเข้าผลลัพธ์ท่ีได้จะแสดง
เฉพาะค่าจากช้ันข้อมูลน าเข้าเท่านั้น วิธีนี้สามารถใช้กับช้ันข้อมูล จุด เส้น และพื้นท่ีรูปปิด  
  1.5 แบบเอกลักษณ์ (Identity) เป็นวิธีการซ้อนทับท่ีคงรักษาคุณลักษณะของช้ันข้อมูล
น าเข้าไว้โดยจะดึงเอาเอกลักษณ์ของช้ันข้อมูลท่ีน ามาซ้อนทับในบริเวณเดียวกันกับช้ันข้อมูลน าเข้ามา
แสดงในช้ันข้อมูลผลลัพธ์ด้วย ดังนั้นการเลือกล าดับข้อมูลน าเข้าและข้อมูลท่ีน ามาซ้อนทับจึงมีความส าคัญ
มาก เนื่องจากจะให้ผลลัพธ์ของช้ันข้อมูลใหม่ท่ีแตกต่างกัน 
  1.6  การปรับให้เป็นปัจจุบัน (Append) เป็นการซ้อนทับช้ันข้อมูลพื้นท่ีบางส่วนโดย
การแทนท่ีในช้ันข้อมูลเดิมด้วยชั้นข้อมูลใหม่ท่ีน ามาซ้อนทับ นิยมใช้วิธีการซ้อนทับลักษณะนี้เพื่อปรับปรุง
ช้ันข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นปัจจุบันโดยการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใหม่เข้าไป 
 2.  การซ้อนทับข้อมูลประเภทแรสเตอร์ (Raster Overlay) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552 : 195-198) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับช้ันข้อมูลได้
พร้อมกันหลายช้ันข้อมูลในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะช้ันข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนมากท่ีสามารถกระท าได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งช้ันข้อมูลท่ีน ามาซ้อนทับกันได้นั้นต้องอ้างอิงระบบพิกัดเดียวกัน และมีขนาดจุดภาพเท่ากันจึง
จะให้ผลลัพธ์ท่ีมีความถูกต้องเหมาะสม ในการซ้อนทับช้ันข้อมูลประเภทแรสเตอร์นั้นค่าของจุดภาพหรือ
ตารางกริดของแต่ละช้ันข้อมูล จะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยอาศัยตัวด าเนินการแบบเลขคณิต  
 ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (2541) ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดน้ าท่วมโดยใช้วิธีการซ้อนทับ(Overlay) ข้อมูล
หลายช้ัน (Multi Criteria) โดยก าหนดน้ าหนัก และล าดับช้ันความส าคัญ (Weighting and Raking) ของ
ตัวแปรหลักท่ีมีผลต่อการเกิดน้ าท่วม พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคเหนือ 7 ลุ่มน้ า คือ สาละวิน กก ปิง วัง ยม น่าน 
และอิง  โดยตัวแปรหลักท่ีน ามาพิจารณาผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยน้ าท่วม ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน  
ความลาดชัน  ความสูง  ความหนาแน่นของล าน้ า  ส่ิงกีดขวาง  ขนาดพื้นท่ีลุ่มน้ า  พืชปกคลุมดิน  เนื้อดิน 
และพื้นท่ีรองรับน้ า  ผลการศึกษาพบว่าพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยสูงมีมากถึงร้อยละ 10 ของพื้นท่ีลุ่มน้ าหลัก  
โดยอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าอิง และน่าน  กล่าวคือ  ปรากฏพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเส่ียงเกิดอุทกภัยสูง เรียงตามขนาด
พื้นท่ีจากมากไปหาน้อย รวม 9 จังหวัด 24 อ าเภอ 81 ต าบล คิดเป็นพื้นท่ีรวม 5,554 ตารางกิโลเมตร 
ในลุ่มน้ าอิง ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและพะเยา ในลุ่มน้ าน่าน ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก  
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สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และน่าน  ในลุ่มน้ าวัง ได้แก่จังหวัดตากยกเว้นในลุ่มน้ ายม เป็นพื้นท่ีขนาดเล็กๆ 
กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป 
 ประสิทธ์ เมฆอรุณ (2544) ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นท่ี
เส่ียงต่ออุทกภัยในเขตลุ่มน้ ายมตอนล่างโดยน าข้อมูลแผนท่ีมาวิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักของตัวแปรท่ี
ก าหนดคูณกับระดับถ่วงน้ าหนักประเภทข้อมูลนั้นๆ  ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปตัวแปรท่ีท าให้เกิด
อุทกภัยในเขตลุ่มน้ ายมตอนล่างเกิดจาก ปัจจัยโดยตรงได้แก่ ปริมาณน้ าฝนท่ีตก ความสูงของพื้นท่ีและ
ความลาดชัน ส่วนปัจจัยทางอ้อมได้แก่  โครงข่ายล าน้ า  โครงข่ายเส้นทางคมนาคม การใช้ประโยชน์ ท่ีดิน  
และคุณสมบัติของเนื้อดิน ส าหรับการวิเคราะห์หาพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยจัดแบ่งได้  4 ระดับ คือ พื้นท่ีไม่เส่ียง
อุทกภัย พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยระดับต่ า พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยระดับปานกลาง และพื้นท่ี เส่ียงอุทกภัยระดับ
ระดับสูง โดยพบว่าลุ่มน้ ายมตอนล่าง มีพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย ระดับปานกลางมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นพื้นท่ี
เส่ียงอุทกภัยระดับระดับสูงพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยระดับต่ าล าดับสุดท้ายเป็นพื้นท่ีไม่เส่ียงอุทกภัย ซึ่งเมื่อน าแผน
ท่ีเส่ียงอุทกภัยมาซ้อนทับกับข้อมูลหมู่บ้านท้ังหมด 1,139 หมู่บ้าน พบว่าหมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่ียงอุทกภัย
ระดับสูง 513 หมู่บ้าน  หมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่ียงอุทกภัยระดับระดับปานกลาง 578 หมู่บ้าน  หมู่บ้านท่ี
อยู่ในพื้นท่ีส่ียงอุทกภัยระดับต่ า  43 หมู่บ้าน และหมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีไม่เส่ียงอุทกภัยมีเพียง 5 หมู่บ้าน
เท่านั้น  

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2554 ) ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์โดยเทคนิคการซ้อนทับช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมเรดาร์แซท  (RADAR) และข้อมูลดาวเทียมอื่นๆ ข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ข้อมูลความสูงของพื้นท่ี 
ข้อมูลเขตการปกครอง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วมในแต่ละช่วงเวลาพร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ี
น้ าท่วม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.)และหน่วยงานต่างๆ ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นท่ีประสบ
อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบท่ีใช้ในการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีมีจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เช่น ขอบเขตต าบล อ าเภอ 
จังหวัด ขอบเขตประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้แก่ พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง พื้นท่ี
ป่าไม้ แหล่งน้ า พื้นท่ีประสบภัยพิบัติ การถือครองท่ีดิน เส้นทางคมนามคม รวมท้ังข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลทาง
สถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ี การเก็บข้อมูลในระบบดังกล่าวท าให้การน าข้อมูลต่างๆ   มาวิเคราะห์
พร้อมกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจด าเนินการได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้องเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและมีความเส่ียงน้อย เนื่องจากจะมีทางเลือกหรือ   
แนวทางแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง และยังช่วยในการติดตามการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ด าเนินการ จึงได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้  



๓๒ 
 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมและจัดท าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีประสบ
อุทกภัยมีน้ าท่วมขังและเน่าเสียในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและ ภาคกลาง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ของกรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการวางแผนการด าเนินการตามโครงการบ าบัดน้ าเน่าเสีย
และขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ีประสบอุทกภัย    เขตเกษตรกรรมและชุมชนโดยน้ าหมักชีวภาพ พด.6 ในปี 
พ.ศ.2554 รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  

๒.๕ แนวทางการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังเขตเกษตรกรรมและชุมชนในปี พ.ศ. 2554 
ให้กับกรมพัฒนาท่ีดิน ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดท าแผนงาน/โครงการเสนอต่อ 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ซึ่งจะเป็นภาพรวมของพื้นท่ีในความรับผิดชอบของ 
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 เขต 8 เขต 9 รวม 22 จังหวัด เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
กรมพัฒนาท่ีดิน น าไปใช้วางแผนด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามแผนงานของ
โครงการบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ีประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนโดยใช้     
น้ าหมักชีวภาพ พด.6 กรมพัฒนาท่ีดิน ในรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษานโยบาย แผนการด าเนินงานและความต้องการใช้และ/หรือการสนับสนุนแผนท่ีและ
ข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย มีน้ าท่วมขัง ของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมพัฒนาท่ีดิน และ 
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ของรัฐบาล 

2. ศึกษาเอกสารงานวิชาการ งานวิจัย การจัดท าแผนงาน/โครงการ และการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าและประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และ
การน าเสนอข้อมูลเชิงพื้นท่ีและสารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัย พื้นท่ี
เส่ียงภัยน้ าท่วม ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้งานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เก็บรวบรวมแผนท่ีและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีประสบ
ภัยมีน้ าท่วมขัง จากหน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานภายนอกโดยการสืบค้นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและการขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆท่ีได้จัดท าไว้แล้ว พร้อมท้ังศึกษา
รายละเอียด คุณลักษณะและข้อจ ากัดของแผนท่ีและข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการด าเนินการ เพื่อหาแนวทาง
และวิธีการในการปรับปรุงหรือวิธีการน ามาใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 3.1 แผนท่ีและข้อมูลท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
3.1.1 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนล่างและภาคกลาง จ านวน 22 จังหวัด จากส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่ง
เป็นผลผลิตของโครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรฯ 
โดยผลิตจากรูปถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:25,000 บันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546  



๓๓ 
 

น ามาผ่านกระบวนการดัดแก้ภาพโดยกรรมวิธีทางโฟโตแกรมมิตตรี เพื่อให้ได้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขท่ีมี
ความถูกต้องและมีคุณภาพสามารถน ามาใช้งานได้ในระดับรายแปลง ขนาดความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร  
ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม(UTM) พื้นหลักฐานสากล (WGS 84) โดยมีความถูกต้องทางราบ 1  เมตรหรือ
ดีกว่าบริเวณพื้นท่ีราบหรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันของพื้นท่ีน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับบริเวณพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชันของพื้นท่ีเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าความถูกต้องทางราบ 2 เมตรหรือดีกว่า 

3.1.๒ เส้นช้ันความสูงเชิงเลข  (Contour Line) มาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งเป็น
ผลผลิตของโครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรฯ
ด าเนินการส ารวจและจัดท าปี พ.ศ.2545-2550 โดยเส้นช้ันความสูง คือเส้นท่ีแสดงลักษณะความสูงต่ า
ของระดับบนพื้นดินท่ีลากผ่านจุดต่าง ๆ บนพื้นดินท่ีมีค่าระดับเท่ากัน เส้นช้ันความสูงเป็นข้อมูลท่ีแสดง
ความสูงภูมิประเทศให้กับผู้ใช้แผนท่ีได้ชัดเจนและท าให้ผู้ใช้แผนท่ีมีจินตนาการและความเข้าใจถึงระดับ
ความสูงของพื้นท่ี สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมได้เป็นอย่างดี 

3.1.๓ ช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2551-2554 มาตราส่วน 1: 25,000 
พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จ านวน 22 จังหวัด จัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน    
กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้จากการอ่านแปลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส 
(THEOS) โดยน าข้อมูลภาพระบบหลายช่วงคล่ืน (Multispectral Band) ท่ีมีรายละเอียดของข้อมูลภาพ 
15 เมตร มาผ่านกระบวนการเน้นรายละเอียดของข้อมูลภาพ (Pan-sharpened) ด้วยข้อมูลภาพช่วงคล่ืน
เดียว (Panchromatic Band) ท่ีมีรายละเอียดของข้อมูลภาพ 2 เมตร โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตร เป็นแผนท่ีฐาน (Base Map) ส าหรับอ้างอิงพิกัดทางราบในการตรึงพิกัดภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมธีออส น ามาอ่านแปลด้วยสายตาเพื่อจ าแนกสภาพการใช้ท่ีดินร่วมกับการส ารวจข้อมูลภาคสนาม
ระหว่างปี พ.ศ.2551-2554 แล้วน ามาจัดท าช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (vector) สามารถน ามาใช้งานได้ในระดับของแผนท่ีมาตราส่วน 1:25,000  

3.1.๔ ช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยระหว่างวันท่ี 19 กันยายน 2554–16 
พฤศจิกายน 2554 จัดท าโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์แซต
(RADARSAT 1 and RADARSAT 2) ซึ่งเป็นระบบเรดาร์มีลักษณะการท างานของดาวเทียมโดยการ
กระจายสัญญาณไปยังวัตถุบนพื้นโลกและรับสัญญาณท่ีสะท้อนกลับมา ท าให้ดาวเทียมระบบนี้สามารถ
ถ่ายภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืน ถ่ายภาพทะลุเมฆได้ และสามารถแยกน้ าและพื้นดินออกได้ อย่าง
ชัดเจน จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และตีความขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมด้วยโปรแกรมประมวลผล
ข้อมูลภาพดาวเทียม (Image Processing) เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วมแต่ละวัน ซึ่งสามารถ
น ามาใช้งานได้ในระดับของแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  
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3.1.5 ชั้นข้อมูลเขตการปกครองมาตราส่วน 1 :50,000 จัดท าและปรับปรุง
แผนที่แสดงแนวเขตการปกครอง เมื ่อปี พ.ศ.2543 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง 
กรมพัฒนาที่ดิน น ามาใช้งานโครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.1.6 แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L 7018  จัดท าโดย        
กรมแผนท่ีทหาร ซึ่งเป็นแผนท่ีฐาน (Base map) ส าหรับใช้ในการวางแผนงานโครงการต่างๆ เนื่องจาก
รายละเอียดซึ่งปรากฏในแผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ เส้นทางคมนาคม แม่น้ า แหล่งน้ า เขตการปกครอง  
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ต าแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้าน สถานท่ีส าคัญ เช่นวัด โรงเรียน 
โดยเฉพาะระบบพิกัดกริดยูทีเอ็ม ซึ่งมีความสอดคล้องและสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องรังวัดพิกัดด้วย
ดาวเทียมจีพีเอส ท าให้ผู้ด าเนินการสามารถหมายต าแหน่งในภูมิประเทศและขีดขอบเขตลงบนแผนท่ี     
ได้โดยสะดวกและถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น  

3.1.7 ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางคมนาคม ถนน ทาง
รถไฟ แม่น้ า คลอง ทางน้ า แหล่งน้ า สถานท่ีส าคัญ หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อาคารและส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 
จากส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน จัดท าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อปี พ.ศ. 
2550-2553 โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 เป็นแผนท่ีฐานในการจัดท าช้ันข้อมูล
ดังกล่าว ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบของ shape file 

3.1.8 ข้อมูลความสูงของระดับน้ าในแม่น้ าสายต่างๆ จากรายงานสถานการณ์น้ า
ของ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันท่ี 
12 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 

3.1.9 ข้อมูลพิกัดของจุดท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเข้าไปด าเนินการใช้น้ าหมักชีวภาพ 
พด.6 บ าบัดน้ าเสียมีกล่ินเหม็น จากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมพัฒนาท่ีดินระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554   

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3.2.2 เครื่องพิมพ์เอกสาร (HP 1006 Laser Printer) 
3.2.3 เครื่องพิมพ์แผนท่ี (HP design jet 500) 
3.2.4  โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Arc GIS version 9.2) 

4. จัดท าแผนท่ีและข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบและมีคุณลักษณะของข้อมูลท่ีสามารถน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการซ้อนทับ(Overlay)ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(Geographic information System : GIS ) โดยใช้แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นท่ีแต่ละ
ช้ันข้อมูล เช่น การก าหนดระบบพิกัดและพื้นหลักฐานแผนท่ีและช้ันข้อมูลท้ังหมดท่ีน ามาใช้งานให้อยู่ใน
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รูปแบบเดียวกัน การสร้างและจัดท าช้ันข้อมูลชนิดต่างๆ เฉพาะบริเวณพื้นด าเนินการ เช่น แผนท่ีภาพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลข แผนท่ีภูมิประเทศ เส้นช้ันความสูง พื้นท่ีประสบอุทกภัย พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชน และ
ช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน หมู่บ้าน ถนน ทางน้ า แหล่งน้ า ตามเขตการปกครองของแต่ละจังหวัด  

5. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวทางและวิธีการวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง จาก
ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีเก็บรวบรวมและจัดท าช้ันข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)  

5.1 วิเคราะหพ์ื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังรอบท่ี 1 ในวันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึง
วันท่ี 15 ตุลาคม 2554 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlay Technique) 
ด้วยวิธีการอินเตอร์เซกชัน (Intersection) ซึ่งเป็นการซ้อนทับช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย ในวันท่ี ๒๑ 
กันยายน 2554 กับช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 ผลลัพธ์ท่ีได้คือพื้นท่ี
ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 ของ
แต่ละจังหวัด ต่อจากนั้นจึงน าช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังรอบท่ี 1 มาซ้อนทับกับช้ันข้อมูล
พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน โดยใช้วิธีการตัดข้อมูล (Clip) ผลลัพธ์ท่ีได้คือช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วมขังใน
พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนในรอบท่ี 1 น าผลลัพธ์ท่ีได้ไปซ้อนทับกับแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี ข้อมูล
เส้นช้ันความสูง จุดระดับความสูง เพื่อปรับปรุง แก้ไขขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
พื้นท่ีชุมชน ผลลัพธ์ท่ีได้คือช้ันข้อมูลน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน มีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ   

 ๕.๒ วิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 
2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับด้วย
วิธีการอินเตอร์เซกชัน ซึ่งเป็นการซ้อนทับช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยในวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 กับช้ัน
ข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 ผลลัพธ์ท่ีได้คือพื้นท่ีประสบอุทกภัยและมีน้ า
ท่วมขังรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 ของแต่ละจังหวัด 
ต่อจากนั้นจึงน าช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังรอบท่ี ๒ มาซ้อนทับกับช้ันข้อมูลพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน โดยใช้วิธีการตัดข้อมูล (Clip)  ผลลัพธ์ท่ีได้คือช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วมขังใน
พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนในรอบท่ี 2 น าผลลัพธ์ท่ีได้ไปซ้อนทับกับแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี ข้อมูล
เส้นช้ันความสูง จุดระดับความสูง เพื่อปรับปรุง แก้ไขขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
พื้นท่ีชุมชน ผลลัพธ์ท่ีได้คือช้ันข้อมูลน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน มีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ   

6. จัดท าแผนท่ีและข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ี
ชุมชน และแผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ (พด.6) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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6.1 แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน พร้อม
ท้ังตารางแสดงจ านวนเนื้อที่ของพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนแต่ละประเภทท่ีมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 เป็นรายจังหวัด 

6.2 แผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ(พด.6)ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน 2554 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2554 เป็นรายจังหวัด 

6.3 แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน พร้อม
ท้ังตารางแสดงจ านวนเนื้อที่ของพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนแต่ละประเภทท่ีมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 2 
ระหว่างวนัท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 เป็นรายจังหวัด 

6.4 แผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ(พด.6)ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
รอบท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 2554 เป็นรายจังหวัด 
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กรอบแนวทางการด าเนนิงาน 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2   กรอบแนวทางการด าเนินงานวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรม
และพื้นท่ีชุมชน ปี พ.ศ.2554 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดท าช้ันข้อมูล 

การวิเคราะหข้์อมูล 

การจัดท าแผนท่ีและข้อมูล 

- ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
- ช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย 
- ช้ันข้อมูลเขตการปกครอง 
- แผนท่ีภูมิประเทศ 
- ช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
- ข้อมูลระดับน้ าในแม่น้ าต่างๆ 

- ก าหนดระบบพิกัดและพื้นหลักฐานแผนท่ี 
- จัดท าช้ันข้อมูลพื้นฐานของแต่ละจังหวัด 
- จัดท าช้ันข้อมูลพื้นท่ีชุมชนของแต่ละจังหวัด 
- จัดท าช้ันข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรมของแต่ละจังหวัด 

พื้นท่ีน้ าท่วมขัง รอบท่ี 1 

- แผนท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 1  
- แผนท่ีพื้นท่ีบ าบัดน้ าเน่าเสีย รอบท่ี 1  
- แผนท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 2 
- แผนท่ีพื้นท่ีบ าบัดน้ าเน่าเสีย รอบท่ี 1 

พื้นท่ีน้ าท่วมขัง รอบท่ี 2 พื้นท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
และพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 2 

พื้นท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
และพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 1  

 การตรวจเอกสารและการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินงาน 

 -นโยบายและแผนงานของ ศปภ.กรมพัฒนาท่ีดิน 
- เอกสารงานวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ภูมิศาสตร์ 



 
 

บทที่ 3 
ผลการด าเนนิงาน 

 

3.1 การวิเคราะห์พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง  

การวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนในปี พ.ศ. 2554 พื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลาง จ านวน 22 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี 
นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัยและจังหวัดตาก โดยน าข้อมูลเชิงพื้นท่ี ได้แก่
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เส้นช้ันความสูงเชิงเลข ช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย 
ช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  ช้ันข้อมูลเขตการปกครองและข้อมูลอื่นๆ น ามาจัดท าและปรับปรุงให้อยู่
ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังใน
พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล ผลลัพธ์ท่ีได้
น าไปใช้งานโครงการบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ีประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชน
โดยใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.6 ของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมพัฒนาท่ีดิน รอบท่ี 1 ระหว่าง
วันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 และรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม ถึงวันท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน 2554 ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 
๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 (ตารางท่ี 3.1 – 3.3) 

1.1 กรุงเทพมหานคร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 980,000 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 57,484 ไร่ และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 51,994 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน  
36,482 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม  34,316 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 33,574 ไร่ 
รองลงมาได้แก่สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 618 ไร่ ไม้ผล 73 ไร่ พืชสวน 37 ไร่ ไม้ยืนต้น 7 ไร่ โรงเรือน
เล้ียงสัตว์ 6 ไร่ พืชน้ า 1 ไร่ และน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 1,709 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดใน
พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ เช่นสถานท่ีพักผ่อน สนามเด็กเล่น สวนหย่อม ฯลฯ 1,158 ไร่ รองลงมาได้แก่
พื้นท่ีอยู่อาศัย 535 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 9 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 4 ไร่ 

1.2 จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 5 ,320,069 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน  118,501 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน  117,265 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 42,674 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม  41,654 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 



๓๙ 
 

39,189 ไร่ รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 1,441 ไร่ พืชไร่ 619 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 351 ไร่ ไม้ยืนต้น 
33 ไร่ ไม้ผล 21 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 459 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีย่าน
อุตสาหกรรม 438 ไร่ รองลงมาได้แก่พื้นท่ีอยู่อาศัย 16 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 4 ไร่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 2 ไร่ 

1.3 จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ท้ังหมด 1,567,006 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 211,558  ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 288,563 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ี รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
156,054 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 147,780 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
144,730 ไร ่รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 997 ไร่ ไม้ยืนต้น 995 ไร่ พืชสวน 549 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
314 ไร่ พืชไร่ 181 ไร่ ทุ่งหญ้าโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 14 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 1,266 ไร่  
โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 1,130 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 88 ไร่ สถานท่ี
ราชการฯ 42 ไร่ เมืองและย่านการค้า 6 ไร่ 

1.4 จังหวัดตาก มีเนื้อท่ีท้ังหมด 10,814,875 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 6,290 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 2,286 ไร่ ผลการวิเคราะห์
พบว่า มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 1,923 ไร่ 
น้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,692 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 896 ไร่ รองลงมาได้แก่ พืชไร่ 
745 ไร่ ไม้ผล 33 ไร่ ไม้ยืนต้น 16 ไร่ ทุ่งหญ้าโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 2 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีอยู่อาศัย 5 ไร่   

1.5 จังหวัดนครนายก มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,338,100 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน  305,414 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน  146,380 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
132,190 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม116 ,123 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
103,408 ไร่ รองลงมาได้แก่สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 7,462 ไร่ ไม้ยืนต้น 2,211 ไร่ ไม้ผล 1,327 ไร่ 
พืชสวน 891 ไร่  ทุ่งหญ้าโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 745 ไร่ พืชไร่ 65 ไร่ พืชน้ า 14 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ี
ชุมชนท้ังหมด 4,249 ไร่  โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 2,842 ไร่ รองลงมาได้แก่พื้นท่ี    
ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 1,192 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 134 ไร่ และสถานท่ีราชการ 81 ไร่  

1.6 จังหวัดนครปฐม มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,338,963 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน  166,240  ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน  174,861 ไร่  ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื ้นที่รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 79,663 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรม 75,632 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ี  
นาข้าว 54,126 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 18,636 ไร่ พืชสวน 1,917 ไร่ โรงเรือน
เล้ียงสัตว์ 256 ไร่  ไม้ผล 223 ไร่ พืชไร่ 218 ไร่ พืชน้ า 209 ไร่ ไม้ยืนต้น 47 ไร่ และมีน้ าท่วมขังใน



๔๐ 
 

พื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 416 ไร่  โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุด ในพื้นที่อยู่อาศัย 222 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นท่ี
สนามกอล์ฟ 101 ไร่ และสถานท่ีราชการ 57 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 35 ไร่ เมืองและย่านการค้า 1 ไร่ 

1.7 จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 5 ,953,588 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 1 ,115 ,107 ไร ่ พื ้นที ่น้ าท่วมในวันที ่ 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
1,001,001 ไร่ ผลจากวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 
ตุลาคม 2554 จ านวน 860,380 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 479,758 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขัง
มากท่ีสุดในนาข้าว 452,550 ไร่ รองลงมาได้แก่พืชไร่ 9,305 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 7,025 ไร่ 
ไม้ผล 4,933 ไร่ พืชสวน 4,257 ไร่ ทุ่งหญ้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 819 ไร่  ไม้ยืนต้น 517 ไร่ เกษตร
ผสมผสาน 352 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 16 ,108  ไร่  โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดใน
พื้นท่ีอยู่อาศัย 12,790 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีราชการ 2,352 ไร่ และย่านอุตสาหกรรม 865 ไร่ 
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 82 ไร่ เมืองและย่านการค้า 19 ไร่ 

1.8  จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 397,753 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 20,087   ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 30 ,389 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีในรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 9,850 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 9 ,548 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
9,265 ไร่ รองลงมาได้แก่ พืชสวน 150 ไร่ ไม้ผล 125 ไร่ พืชน้ า 8 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชน
ท้ังหมด 46 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 24 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 22 ไร่  

1.9  จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 950,756 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 134,473 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 151 ,888 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
65,177 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 59,413 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 50,220 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 4,376 ไร่ ไม้ผล 3,005 ไร่ พืชสวน 1,532 ไร่ พืชไร่ 213 ไร่ 
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 67 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 2,396 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ี
ส่ิงปลูกสร้าง 1,436 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นท่ีอยู่อาศัย 465 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 333 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 
161 ไร่ เมืองและย่านการค้า 1 ไร่ 

1.10 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,592,100 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 
21 กันยายน 2554 จ านวน 647,209 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 151,888 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่า มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 581,639 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 969,595 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
534,248 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 4,993 ไร่  ไม้ผล 4,466 ไร่  โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 
1,366 ไร่ พืชสวน 599 ไร่ พืชน้ า 740 ไร่ ไม้ยืนต้น 724 ไร่ พืชไร่ 213 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชน
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ท้ังหมด 16,496 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย 8,904 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้าง 
3,379 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 2,366 ไร่ สถานท่ีราชการ 1,704 ไร่ เมืองและย่านการค้า 143 ไร่  

1.11  จังหวัดพิจิตร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,699,400 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 858,207 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 684 ,091 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
641,755 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 251 ,268 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
245,528 ไร่ รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 2,105 ไร่ พืชไร่ 2,046 ไร่ ไม้ยืนต้น 646 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า 538 ไร่ เกษตรผสมผสาน 298 ไร่ ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 54 ไร่ พืชสวน 35 ไร่ พืชน้ า 
18 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  2,124 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 
1,475 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 366 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 246 ไร่ พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 
25 ไร่ เมืองและย่านการค้า 13 ไร่ 

1.12  จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อท่ีท้ังหมด 6 ,622,250 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 709,545 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 526,904 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 495,539 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 396,274 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
392,422 ไร่ รองลงมาได้แก่ พืชไร่ 2,267 ไร่ ไม้ยืนต้น 591 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 419 ไร่   
ไม้ผล 211 ไร่ ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 172 ไร่ พืชสวน 160 ไร่ เกษตรผสมผสาน 29 ไร่ พืชน้ า 
4 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  1 ,894 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย 
1,347 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 184 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 139 ไร่ เมืองและย่านการค้า 
126 ไร่ สถานีคมนาคมและสาธารณูปโภค 89 ไร่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 10 ไร่ 

1.13 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 7,712,375 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 283,700 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 79,906 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 78,079 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 70,683 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
64,467 ไร่ รองลงมาได้แก่ พืชไร่ 3,449 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2,002 ไร่ ทุ่งหญ้าและโรงเรือน
เล้ียงสัตว์ 314 ไร่ เกษตรผสมผสาน 183 ไร่ ไม้ผล 180 ไร่ ไม้ยืนต้น 87 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ี
ชุมชนท้ังหมด  2,232 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีย่านอุตสาหกรรม 1,990 ไร่ รองลงมาได้แก่ 
ท่ีอยู่อาศัย 238 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 3 ไร่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 1 ไร่ 

1.14 จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ท้ังหมด 4,064,225 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 216,759 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 378,281 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 



๔๒ 
 

178,429 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 169,726 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
166,479 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1,322 ไร่ ไม้ผล 1,102 ไร่ ทุ่งหญ้าฯโรงเรือน
เล้ียงสัตว์ 523 ไร่ ไม้ยืนต้น 158 ไร่  พืชไร่ 133 ไร่   พืชสวน 9 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชน
ท้ังหมด 3,754 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 2,800 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 
615  ไร่ และสถานท่ีราชการฯ 339 ไร่  

1.15 จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 604,451 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 49,097  ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 145,519 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 71,911 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 17,706  ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
9,711 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 7,947 ไร่ ไม้ผล 42 ไร่ พืชน้ า 6 ไร่ และมีน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  1,011 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีสนามกอล์ฟ 693 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย 300 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 11 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 7 ไร่ 

 1.16  จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2 ,180,125 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 99,267 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 378 ,281 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 78,079 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 69 ,113 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
63,008 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3,146 ไร่ ไม้ผล 1,979 ไร่ พืชไร่ 778 ไร่ ไม้ยืน
ต้น 148 ไร่ พืชสวน 45 ไร่ ทุ่งหญ้าฯโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 9 ไร่  และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  
1,072 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 822 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 172 ไร่ 
สถานท่ีราชการฯ 77 ไร่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 1 ไร่ 

1.17  จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 510,766 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 145,928 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 217 ,184 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
129,036 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 124 ,996 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
123,169 ไร่ รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 658 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 652 ไร่ ไม้ยืนต้น 182 ไร่     
ทุ่งหญ้าฯโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 109 ไร่ พืชสวน 108 ไร่  พืชไร่ 79 ไร่ พืชน้ า 36 ไร่ และมีน้ าท่วมขังใน
พื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 1 ,072 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 533 ไร่ รองลงมาได้แก่      
ย่านอุตสาหกรรม 257 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 92 ไร่ เมืองและย่านการค้า 3 ไร่ 

1.18  จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,165,300 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 424,709 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 278,768 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
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270,909 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 69,422 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 67,814 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ พืชไร่ 639 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 495 ไร่ ไม้ผล 358 ไร่ ไม้ยืนต้น 53 ไร่ เกษตร
ผสมผสาน 53 ไร่ ทุ่งหญ้าฯโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 11 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 236 ไร่ โดย
มีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 110 ไร่ รองลงมาได้แก่สถานท่ีราชการฯ 83 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 
42 ไร่ เมืองและส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 1 ไร่ 

1.19  จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,379,194 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 368,899 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 701,704 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 296,395 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 284,814 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
259,375 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 16,632 ไร่ ทุ่งหญ้าโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 3,061 ไร่  
ไม้ผล 2,949 ไร่ พืชสวน 1,315 ไร่ พืชไร่ 994 ไร่ พืชน้ า 483 ไร่ ไม้ยืนต้น 4 ไร่ และมีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีชุมชนในพื้นท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด  2,789 ไร่  

1.20  จังหวัดอ่างทอง มีเนื้อท่ีท้ังหมด  594,064 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 กันยายน 
2554 จ านวน 160,565  ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 284,592  ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 
134,385 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 124 ,692 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
120,971 ไร่ รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 1,783 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1,156 ไร่ ทุ่งหญ้า โรงเรือน
เล้ียงสัตว์ 420 ไร่ ไม้ยืนต้น 175 ไร่ พืชไร่ 128 ไร่ พืชสวน 59 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 
236 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 544 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 139 ไร่ 
สถานท่ีราชการฯ 56 ไร่ เมืองและย่านการค้า 1 ไร่ 

1.21 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อท่ีท้ังหมด  4,920,231 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 103,939 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 41,581 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่า มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 38,563 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 36,592 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
36,384 ไร่ รองลงมาได้แก่ พืชไร่ 159 ไร่ เกษตรผสมผสาน 36 ไร่ ไม้ยืนต้น 11 ไร่ ไม้ผล 1 ไร่ 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีอยู่อาศัย 3 ไร่  

1.22  จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ท้ังหมด  4,155,625 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 21 
กันยายน 2554 จ านวน 72,993 ไร่ พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 47,790 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 
จ านวน 45,104 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพืน้ท่ีเกษตรกรรม 37,548 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
31,034 ไร่ รองลงมาได้แก่ ไม้ยืนต้น 3,732 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1,383 ไร่ พืชไร่ 829 ไร่  
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ไม้ผล 293 ไร่ พืชสวน 276 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 695 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุด
ในพื้นท่ีอยู่อาศัย 610 ไร่ รองลงมาได้แก่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 42 ไร่ ย่านการค้า 29 ไร่ สถานท่ีราชการ 14 ไร่  

ตารางท่ี 3.1  พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 1 

 ล าดับ จังหวัด 
พ้ืนที่รวมของ
จังหวัด (ไร่) 

พ้ืนที่ประสบอุทกภัย รอบที่ 1 (21 ก.ย.54-15 ต.ค.54) 

พ้ืนที่น้ าท่วมแต่ละวัน (ไร่) พ้ืนที่น้ าท่วมขัง 25 วัน (ไร่) 

21 ก.ย.54 15 ต.ค.54 
พ้ืนที่ทุก
ประเภท 

พ้ืนที่
เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ชุมชน 

1 กรุงเทพฯ  980,000   57,484   51,994   36,482   34,316   1,709  

2 ก าแพงเพชร 5,320,069   118,501   117,265   42,674   41,654   459  

3 ชัยนาท  1,567,006   211,558   288,563   156,054  147,780   1,266  

4 ตาก  10,814,875   6,290   2,286   1,923   1,692   5  

5 นครนายก  1,338,100   305,414   146,380   132,190  116,123   4,249  

6 นครปฐม  1,338,963   166,240   174,861   79,663   75,632   416  

7 นครสวรรค ์  5,953,588   1,115,107   1,001,001   860,380  479,758   16,108  

8 นนทบุรี  397,753   20,087   30,389   9,850   9,548   46  

9 ปทุมธานี  950,756   134,473   151,888   65,177   59,413   2,396  

10 อยุธยา  1,592,100   647,209   969,595   581,639  547,349   16,496  

11 พิจิตร  2,699,400   858,207   684,091   641,755  251,268   2,124  

12 พิษณุโลก  6,622,250   709,545   526,904   495,539  396,274   1,894  

13 เพชรบูรณ ์  7,712,375   283,700   79,906   78,079   70,683   2,232  

14 ลพบุร ี  4,064,225   216,759   378,281   178,429  169,726   3,754  

15 สมุทรปราการ  604,451   49,097   21,165   19,343   17,706   1,011  

16 สระบุร ี  2,180,125   99,267   145,519   71,911   69,113   1,072  

17 สิงห์บุร ี  510,766   145,928   217,184   129,036  124,996   885  

18 สุโขทัย  4,165,300   424,709   278,768   270,909   69,422   236  

19 สุพรรณบุร ี  3,379,194   368,899   701,704   296,395  284,814   2,789  

20 อ่างทอง  594,064   160,565   284,592   134,385  124,692   758  

21 อุตรดิตถ์  4,920,231   103,939   41,581   38,563   38,518   3  

22 อุทัยธานี  4,155,625   72,993   47,790   45,104   37,548   695  

รวม 71,861,216   6,275,971  6,341,707   4,365,480  3,166,100  60,603 
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ตารางท่ี 3.2 พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมประเภทต่างๆ รอบท่ี 1 

จังหวัด 

พื้นที่ประสบอุทกภัยมน้ี าทว่มขังในพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างวันที่ 21 ก.ย.54- 15 ต.ค.54  

นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน 

ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์

และ
โรงเรือน 

พืชน้ า 
สถานที่

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

เกษตร
ผสม 
ผสาน 

รวม 

กรุงเทพมหานคร 33,574 - 7 73 37 6 1 618 - 34,316 

ก าแพงเพชร 39,189 619 33 1,441 21 - - 351 - 41,654 

ชัยนาท 144,730 181 995 997 549 14 - 314 - 147,780 

ตาก 896 745 16 33 - 2 - - - 1,692 

นครนายก 103,408 65 2,211 1,327 891 745 14 7,462 - 116,123 

นครปฐม 54,126 218 47 223 1,917 256 209 18,636 - 75,632 

นครสวรรค์ 452,550 9,305 517 4,933 4,257 819 - 7,025 352 479,758 

นนทบุรี 9,265 - - 125 150 - 8 - - 9,548 

ปทุมธานี 50,220 213 - 3,005 1,532 67 - 4,376 - 59,413 

อยุธยา 534,248 213 724 4,466 599 1,366 740 4,993 - 547,349 

พิจิตร 245,528 2,046 646 2,105 35 54 18 538 298 251,268 

พิษณุโลก 392,422 2,267 591 211 160 172 4 419 29 396,274 

เพชรบูรณ์ 64,467 3,449 87 180 - 314 - 2,002 183 70,683 

ลพบุรี 166,479 133 158 1,102 9 523 - 1,322 - 169,726 

สมุทรปราการ 9,711 - - 42 - - 6 7,947 - 17,706 

สระบุรี 63,008 778 148 1,979 45 9 - 3,146 - 69,113 

สิงห์บุรี 123,169 79 182 658 108 109 39 652 - 124,996 

สุโขทัย 67,814 639 53 358 - 11 - 495 53 69,422 

สุพรรณบุรี 284,814 994 4 2,949 1,315 3,061 483 16,632 - 295,067 

อ่างทอง 120,971 128 175 1,783 59 420 - 1,156 - 124,692 

อุตรดิตถ์ 36,384 159 11 1 - - - 1 36 36,592 

อุทัยธานี 31,034 829 3,732 293 276 - - 1,383 - 37,548 

รวม 3,028,007 23,060 10,337 28,284 11,960 7,948 1,522 79,468 951 3,176,352 
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ตารางท่ี 3.3 พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนประเภทต่างๆ รอบท่ี 1 

 

จังหวัด 

พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่ชุมชน ระหว่างวันที ่21 ก.ย.54-15 ต.ค.54 

เมืองและ
ย่านการค้า 

ที่อยู่อาศัย 
สถานที่
ราชการ

และสถาบัน 

สถานี
คมนาคม 

สาธารณูปโภค 

ย่าน
อุตสาหกรรม 

สิ่งปลูก
สร้าง
อื่นๆ 

สนาม
กอล์ฟ 

รวม 

กรุงเทพมหานคร - 535 7 - 9 1,158 - 1,709 

ก าแพงเพชร - 16 4 - 438 2 - 459 

ชัยนาท 6 1,130 42 - 88 - - 1,266 

ตาก - 5 - - - - - 5 

นครนายก - 2,842 81 - 134 1,192 - 4,249 

นครปฐม 1 222 57 - 35 - 101 416 

นครสวรรค ์ 19 12,790 2,352 - 865 82 - 16,108 

นนทบุร ี - 24 - - 22 - - 46 

ปทุมธานี 1 465 333 - 161 1,436 - 2,396 

อยุธยา 143 8,904 1,704 - 2,366 3,379 - 16,496 

พิจิตร 13 1,475 246 - 366 25 - 2,124 

พิษณุโลก 126 1,347 139 89 184 10 - 1,894 

เพชรบูรณ ์ - 238 3 - 1,990 1 - 2,232 

ลพบุร ี - 2,800 339 - 615 - - 3,754 

สมุทรปราการ - 300 7 - 11 - 693 1,011 

สระบุรี - 822 77 - 172 1 - 1,072 

สิงห์บุร ี 3 533 92 - 257 - - 885 

สุโขทัย - 110 83 - 42 1 - 236 

สุพรรณบรุ ี - 2,789 - - - - - 2,789 

อ่างทอง 19 544 56 - 139 - - 758 

อุตรดติถ์ - 3 - - - - - 3 

อุทัยธานี 29 610 14 - - 42 - 695 

รวม 360 38,504 5,636 89 7,894 7,329 794 60,603 
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ภาพท่ี 3.1     แผนภูมิแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัย มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนระหว่าง
วันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554  
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พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน่ าท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน  
รอบที่ 1 (21 ก.ย.54-15 ต.ค.54) 

พื้นที่น้ าท่วมขัง(ไร่)  น้ าท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรม(ไร)่ น้ าท่วมขังพื้นที่ชุมชน(ไร่) 
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2. พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 
๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 (ตารางท่ี 3.4 – 3.6) 

2.1 กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 115,941 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 405,423  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วม
ขังพื้นท่ี รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 96,427 ไร่  
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมจ านวน  81,972 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 77,683 ไร่
รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2,925 ไร่ พืชสวน 695 ไร่ ไม้ผล 562 ไร่ โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 
66 ไร่ พืชน้ า 26 ไร่ ไม้ยืนต้น 15 ไร่  และน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชน ท้ังหมด  11,372 โดยมีน้ าท่วมขัง
มากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 7,319 ไร่ รองลงมาได้แก่ ส่ิงปลูกสร้าง เช่นสถานท่ีพักผ่อน สนามเด็กเล่น 
สวนหย่อม 2,181 ไร่ สถานท่ีราชการ 1,261 ไร่ เมืองและย่านการค้า 237 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 193 ไร่ 
สถานีคมนาคมและสาธารณูปโภค 181 ไร่ 

2.2 จังหวัดก าแพงเพชร มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 178,012 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 6,760 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 5,557 ไร่     
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมจ านวน 5,233 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 5,144 ไร่
รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 74 ไร่ พืชไร่ 8 ไร่ ไม้ยืนต้น 7 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 301 ไร่ 
โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีย่านอุตสาหกรรม  297 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นท่ีอยู่อาศัย 5 ไร่  

2.3 จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 434,887 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 413,830 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วม
ขังพื้นท่ี รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 323,589 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 311,362 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 301,139 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ ไม้ยืนต้น 6,057 ไร่ ไม้ผล 2,636 ไร่ พืชสวน 727 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 412 ไร่ พืชไร่ 
366 ไร่ ทุ่งหญ้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 25 ไร่  และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 2,732 ไร่ โดยมี    
น้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 2,255 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 375 ไร่ สถานท่ี
ราชการฯ 80 ไร่ เมืองและย่านการค้า 22 ไร่    

2.4 จังหวัดตาก ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 และวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 ไม่มี
รายงานและข้อมูลของพื้นท่ีน้ าท่วม 

2.5 จังหวัดนครนายก มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 375,151 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 323,896  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน267,307 ไร่  
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 232,114 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 189,569 ไร่ 



๔๙ 
 

รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 26,963 ไร่ ไม้ยืนต้น 9,613 ไร่ ไม้ผล 3,100 ไร่ พืชสวน 
1,472 ไร่  ทุ่งหญ้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 1,180 ไร่ พืชไร่ 182 ไร่ พืชน้ า 35 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ี
ชุมชนท้ังหมด 10,321 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 8,706 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นท่ี  
ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 870 ไร่ สถานท่ีราชการ 515 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 230 ไร่ 

2.6 จังหวัดนครปฐม มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 435,408 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 621,109 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ี รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน415,409 ไร่    
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 364,526 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 263,486 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 65,501 ไร่ พืชสวน 21,625 ไร่ ไม้ผล 6,403 ไร่ พืชน้ า 2,178 ไร่ 
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 2,177 ไร่  ไม้ยืนต้น 1,860 ไร่  พืชไร่ 1,296 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 
23,780 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 18,158 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 
2,126 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 1,958 ไร่ ส่ิงปลูกสร้าง 1,432 ไร่ เมืองและย่านการค้า 106 ไร่   

2.7 จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 1,046,353 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 990,631 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 831,781 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 465,934 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 435,218ไร่ รองลงมา
ได้แก่ พืชไร่ 12426 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 6,942ไร่ ไม้ผล 4,821 ไร่ พืชสวน 5,151 ไร่ ทุ่งหญ้า
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 773 ไร่  ไม้ยืนต้น 363 ไร่ พื้นท่ีเกษตรผสมผสาน 240 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ี
ชุมชนท้ังหมด 7,604 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 4,104 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ี
ราชการ 2,313 ไร่ และย่านอุตสาหกรรม 989 ไร่ เมืองและย่านการค้า 113 ไร่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 85 ไร่  

2.8  จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 146,113 ไร่ และ
พื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 277,900 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ี
รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 138,368 ไร่        
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 112,782 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 101,765 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ พืชสวน 5656 ไร่ ไม้ผล 4838 ไร่ พืชน้ า 210 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 159 ไร่ พืชไร่ 135 ไร่ 
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 19 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 20,294 ไร่  โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดใน
พื้นท่ีอยู่อาศัย 16,646 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 2,700 ไร่ สถานท่ีราชการ 589 ไร่ เมืองและ
ย่านการค้า 181 ไร่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 178 ไร่ 

2.9  จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 467,550 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 668,551 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 436,585 ไร่ 
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มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 322,333 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 274,211 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 20,701 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 14,239ไร่  พืชสวน 11,023 ไร่ พืชไร่ 
1,020 ไร่ โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 587 ไร่ ไม้ยืนต้น 552 ไร่  และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 
72,524 ไร่  โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 55,830 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 
8,639 ไร่ สถานท่ีราชการ 4,648 ไร่ ส่ิงปลูกสร้าง 3,316 ไร่ เมืองและย่านการค้า 91  ไร่ 

2.10  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 
1,290,962 ไร่ และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 1,384,590 ไร่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2554 จ านวน 1,261,575 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,037,661 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมาก
ท่ีสุดในนาข้าว 989,795 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 10,148 ไร่  ไม้ผล 24,376 ไร่  
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 3,832 ไร่ พืชสวน 1,652 ไร่ พืชน้ า 879 ไร่ ไม้ยืนต้น 5,526 ไร่ พืชไร่ 1,453 ไร่ 
และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  162,832 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย 
94,480 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นท่ีย่านอุตสาหกรรม 36,128 ไร่ สถานท่ีราชการ 15,404 ไร่ ส่ิงปลูก
สร้าง 8,269 ไร่ เมืองและย่านการค้า 8,176 ไร่ สถานีคมนาคมและสาธารณูปโภค 375 ไร่  

2.11  จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 766,570 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 520,082  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 469,768 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม163,936 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 160,588 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 1,316 ไร่  พืชไร่ 1,038 ไร่ ไม้ยืนต้น 442 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 364 ไร่ 
เกษตรผสมผสาน 124 ไร่ ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 50 ไร่ พืชสวน 6 ไร่ พืชน้ า 6 ไร่ และมีน้ าท่วมขัง
ในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 1,332 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 758 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่าน
อุตสาหกรรม 376 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 149 ไร่ เมืองและย่านการค้า 44 ไร่ พื้นท่ีส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 5 ไร่ 

2.12  จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 580,626 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 328,220 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 291,686 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 210,252 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 208,195 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ พืชไร่ 1,259 ไร่ ไม้ยืนต้น 137 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 204 ไร่ ทุ่งหญ้าและ
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 149 ไร่ ไม้ผล 147 ไร่ พืชสวน 129 ไร่ เกษตรผสมผสาน 28 ไร่ พืชน้ า 3 ไร่ และ  
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  538 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย 239 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ เมืองและย่านการค้า 112 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 83 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 75 ไร่ และ   
ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 29 ไร่ 
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2.13 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 15,668 ไร่ 
ส าหรับวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 ไม่มีรายงานและข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วม 

2.14  จังหวัดลพบุรี มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 409,775 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 425,088  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 374,351 ไร่        
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 350,788 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 343,063 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ ไม้ผล 2,903 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2,818 ไร่ ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 922 ไร่ ไม้ยืนต้น 
740 ไร่ พืชไร่ 279 ไร่ พืชสวน 63 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  13,409 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขัง
มากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 10,914 ไร่ รองลงมาได้แก่ย่านอุตสาหกรรม 1,215 ไร่ และสถานท่ีราชการฯ 
1,074 ไร่ เมืองและย่านการค้า 206 ไร่ 

2.15  จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 47,974 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 95,003  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วม
ขังพื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 33,575 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 27,461 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 11,358 ไร่ รองลงมา
ได้แก่สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 15,969 ไร่ ไม้ผล 65 ไร่ พืชน้ า 57 ไร่ โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 10 ไร่ พืชสวน 
2 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  4,340 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 2,594 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ สนามกอล์ฟ 1,039 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 256 ไร่ สถานีคมนาคมและสาธารณูปโภค 
294 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 157 ไร่ 

2.16  จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 183,621 ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 192,979  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 157,744 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 150,273 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 130,971 ไร่ 
รองลงมาได้แก่พืชไร่ 6,918 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 6,182 ไร่ ไม้ผล 5,594 ไร่ ไม้ยืนต้น 416 ไร่ 
พืชสวน 119 ไร่ ทุ่งหญ้าฯโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 29 ไร่  และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 3,399 ไร่ 
โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 2,109 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 917 ไร่ สถานท่ี
ราชการฯ 312 ไร่ เมืองและย่านการค้า 50 ไร่  ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 11 ไร่ 

2.17  จังหวัดสิงห์บุรี มพีื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 321,092  ไร่
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน  320,703  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ า
ท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 
266,919 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 253,325 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
247,563 ไร่ รองลงมาได้แก่ ไม้ผล 2,444 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 768 ไร่ พืชไร่ 1,611 ไร่ 
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ไม้ยืนต้น 444 ไร่ ทุ่งหญ้าฯโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 277 ไร่พืชสวน 161 ไร่ พืชน้ า 57 ไร่ และมีน้ าท่วมขังใน
พื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  5,478 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 4,275 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 
454 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 557 ไร่ เมืองและย่านการค้า 128 ไร่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 64 ไร่ 

2.18  จังหวัดสุโขทัย มพีื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 374,853  ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 154,887  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 138,212 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 20,794 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 20,112 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 448 ไร่ ไม้ผล 86 ไร่ เกษตรผสมผสาน 64 ไร่ พืชไร่ 43 ไร่ ไม้ยืนต้น 
37 ไร่ ทุ่งหญ้าฯโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 4 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด  332 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขัง
มากท่ีสุดในสถานท่ีราชการฯ 120 ไร่ สถานีคมนาคมและสาธารณูปโภค 120 ไร่  รองลงมาได้แก่ พื้นท่ี
อยู่อาศัย 63 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 19 ไร่ เมืองและส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 10 ไร่ 

2.19 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 1,022,313  ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 1,002,886 ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ า
ท่วมขังพื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน
827,611 ไร่ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 776,917 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 
689,617 ไร่ รองลงมาได้แก่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 42,564 ไร่ ไม้ผล 15,161 ไร่ ทุ่งหญ้า โรงเรือน
เล้ียงสัตว์ 8,977 ไร่ พืชไร่ 8,856 ไร่ พืชน้ า 1,104 ไร่ พืชสวน 1,052 ไร่ ไม้ยืนต้น 4 ไร่ และมีน้ าท่วม
ขังพื้นท่ีชุมชนซึ่งเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด 20,121 ไร่  

2.20  จังหวัดอ่างทอง มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 328,452  ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 390,262  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 297,727 ไร่ 
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 281,346 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 267,632 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ไม้ผล 8,241 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2,156 ไร่ พืชไร่ 1,704 ไร่ ทุ่งหญ้า โรงเรือนเล้ียงสัตว์ 
929 ไร่ ไม้ยืนต้น 513 ไร่ พืชสวน 171 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 3,554 ไร่ โดยมีน้ า
ท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 2,944 ไร่ รองลงมาได้แก่ ย่านอุตสาหกรรม 320 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 
247 ไร่ เมืองและย่านการค้า 43 ไร่ 

2.21 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 51,809  ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 24,354  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีน้ าท่วม
ขังพื้นท่ี รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 10,320 ไร่  
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 9,774 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 9,753 ไร่ รองลงมาได้แก่
พืชไร่ 16 ไร่ ไม้ผล 3 ไร่ ไม้ยืนต้น 2 ไร่และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีอยู่อาศัย 2 ไร่   
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2.22  จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 จ านวน 69,495  ไร่ 
และพื้นท่ีน้ าท่วมในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 51,916  ไร่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน45,810 ไร่    
มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม 37,664 ไร่ โดยมีน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในนาข้าว 31,964 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ ไม้ยืนต้น 3,721 ไร่ สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1,448 ไร่ พืชไร่ 917 ไร่ ไม้ผล 253 ไร่ พืชสวน 
356 ไร่ และมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้ังหมด 754 ไร่ โดยน้ าท่วมขังมากท่ีสุดในพื้นท่ีอยู่อาศัย 544 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 139 ไร่ ย่านการค้า 29 ไร่ สถานท่ีราชการฯ 36 ไร่ เมืองและย่านการค้า 
35 ไร่ ย่านอุตสาหกรรม 1 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

ตารางท่ี 3.4  พื้นท่ีประสบอุทกภัย มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 2 

ล าดับ จังหวัด 
พ้ืนที่รวมของ
จังหวัด (ไร่) 

พ้ืนที่ประสบอุทกภัย รอบที่ 2 (23 ต.ค.54-16 พ.ย.54) 

พ้ืนที่น้ าท่วมแต่ละวัน (ไร่) พ้ืนที่น้ าท่วมขัง 25 วัน (ไร่) 

23 ต.ค.54 16 พ.ย.54 
พ้ืนที่ทุก
ประเภท 

พ้ืนที่
เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ชุมชน 

1 กรุงเทพฯ  980,000   115,941   405,423   96,427   81,972   11,372  

2 ก าแพงเพชร  5,320,069   178,012   6,760   5,557   5,233   301  

3 ชัยนาท  1,567,006   434,887   413,830   323,589   311,362   2,732  

4 ตาก 10,814,875  - - - - - 

5 นครนายก  1,338,100   375,151   323,896   267,307   232,114   10,321  

6 นครปฐม  1,338,963   435,408   621,109   415,409  364,526  23,780  

7 นครสวรรค ์  5,953,588   1,046,353   990,631   831,781   465,934   7,604  

8 นนทบุรี  397,753   146,113   277,900   138,368   112,782   20,294  

9 ปทุมธานี  950,756   467,550   668,551   436,585   322,333   72,524  

10 อยุธยา  1,592,100   1,290,962   1,384,590   1,261,575  1,037,661  162,832  

11 พิจิตร  2,699,400   766,570   520,082   469,768   163,936   1,332  

12 พิษณุโลก  6,622,250   580,626   328,220   291,686   210,252   538  

13 เพชรบูรณ ์  7,712,375   15,668   - - - - 

14 ลพบุร ี  4,064,225   409,775   425,088   374,351   350,788   13,409  

15 สมุทรปราการ  604,451   47,974   95,003   33,575   27,461   4,340  

16 สระบุร ี  2,180,125   183,621   192,979   157,744   150,273   3,399  

17 สิงห์บุร ี  510,766   321,092   320,703   266,919   253,325   5,478  

18 สุโขทัย  4,165,300   374,853   154,887   138,212   20,794   332  

19 สุพรรณบุร ี  3,379,194   1,022,313   1,002,886   827,611   776,917   20,121  

20 อ่างทอง  594,064   328,452   390,262   297,727   281,346   3,554  

21 อุตรดิตถ์  4,920,231   51,809   24,354   10,320   9,774   2  

22 อุทัยธานี  4,155,625   69,495   51,916   45,810   37,664   754  

รวม 71,861,216 8,662,625 8,599,070 6,690,321 5,198,448 365,020 

 
 



๕๕ 
 

ตารางท่ี 3.5 พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมประเภทต่างๆ รอบท่ี 2 
 

จังหวัด 

พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าทว่มขังในพื้นที่เกษตรกรรมระหว่างวันที่ 23 ต.ค.54-16 พ.ย.54 

นาข้าว พืชไร่ 
ไม้ยืน
ต้น 

ไม้ผล พืชสวน 
ทุ่งหญ้า

และ
โรงเรือน 

พืชน้ า 
สถานที่

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

เกษตร
ผสม 
ผสาน 

รวม 

กรุงเทพมหานค
ร 

77,683 - 15 562 695 66 26 2,925 - 81,972 

ก าแพงเพชร 5,144 8 7 74 - - - - - 5,233 

ชัยนาท 301,139 366 6,057 2,636 727 25 - 412 - 311,362 

ตาก - - - - - - - - - - 

นครนายก 189,569 182 9,613 3,100 1,472 1,180 35 26,963 - 232,114 

นครปฐม 263,486 1,296 1,860 6,403 21,625 2,177 2,178 65,501 - 364,526 

นครสวรรค ์ 435,218 12,426 363 4,821 5,151 773 - 6,942 240 465,934 

นนทบุร ี 101,765 135 - 4,838 5,656 19 210 159 - 112,782 

ปทุมธานี 274,211 1,020 552 20,701 11,023 587 - 14,239 - 322,333 

อยุธยา 989,795 1,453 5,526 24,376 1,652 3,832 879 10,148 - 1,037,661 

พิจิตร 160,588 1,038 442 1,316 6 50 6 364 124 163,936 

พิษณุโลก 208,195 1,259 137 147 129 149 3 204 28 210,252 

เพชรบูรณ ์ - - - - - - - - - - 

ลพบุร ี 343,063 279 740 2,903 63 922 - 2,818 - 350,788 

สมุทรปรากา
ร 

11,358 - - 65 2 10 57 15,969 - 27,461 

สระบุรี 130,971 6,918 416 5,594 118 29 - 6,182 - 150,273 

สิงห์บุร ี 247,563 1,611 444 2,444 161 277 57 768 - 253,325 

สุโขทัย 20,112 43 37 86 - 4 - 448 64 20,794 

สุพรรณบรุ ี 689,617 8,846 121 15,161 10,527 8,977 1,104 42,564 - 776,917 

อ่างทอง 267,632 1,704 513 8,241 171 929 - 2,156 - 281,346 

อุตรดติถ์ 9,753 16 2 3 - - - - - 9,774 

อุทัยธานี 30,969 917 3,721 253 356 - - 1448 - 37,664 

รวม 4,757,831 39,517 30,566 103,724 8,839 20,006 4,555 200,210 456 5,216,447 
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ตารางท่ี 3.6 พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนประเภทต่างๆ รอบท่ี 2 

จังหวัด 

พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่ชุมชน ระหว่างวันที ่21 ก.ย.54-15 ต.ค.54 

เมืองและ
ย่าน

การค้า 
ที่อยู่อาศัย 

สถานที่
ราชการ

และ
สถาบัน 

สถานี
คมนาคม 

สาธารณูปโภค 

ย่าน
อุตสาหกรรม 

สิ่งปลูก
สร้าง
อื่นๆ 

สนาม
กอล์ฟ 

รวม 

กรุงเทพมหานคร 237 7,319 1,261 181 193 2,181 - 11,372 

ก าแพงเพชร - 5 - - 297 - - 301 

ชัยนาท 22 2,255 80 - 375 - - 2,732 

ตาก - - - - - - - - 

นครนายก - 8,706 515 - 230 870 - 10,321 

นครปฐม 106 18,158 1,958 - 2,126 1,432 - 23,780 

นครสวรรค ์ 113 4,104 2,313 - 989 85 - 7,604 

นนทบุร ี 181 16,646 589 - 2,700 178 - 20,294 

ปทุมธาน ี 91 55,830 4,648 - 8,639 3,316 - 72,524 

อยุธยา 8,176 94,480 15,404 375 36,128 8,269 - 162,832 

พิจิตร 44 758 149 - 376 5 - 1,332 

พิษณุโลก 112 239 83 - 75 29 - 538 

เพชรบูรณ ์ - - - - - - - - 

ลพบุร ี 206 10,914 1,074 - 1,215 - - 13,409 

สมุทรปราการ - 2,594 157 294 256 - 1,039 4,340 

สระบุรี 50 2,109 312 - 917 11 - 3,399 

สิงห์บุร ี 128 4,275 454 - 557 64 - 5,478 

สุโขทัย - 63 120 120 19 10 - 332 

สุพรรณบรุ ี - 20,121 - - - - - 20,121 

อ่างทอง 43 2,944 247 - 320 - - 3,554 

อุตรดติถ์ - 2 - - - - - 2 

อุทัยธานี 35 544 36 - 1 139 - 754 

รวม 9307 244,742 254049 789 54923 55712 1039 350,614 



๕๗ 
 

 

ภาพท่ี 3.2    แผนภูมิแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัย มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนระหว่าง
วันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000
อย

ุธย
า 

นค
รส

วร
รค

์ 
สุพ

รร
ณ

บุร
ี 

พิจิ
ตร

 
ปท

ุมธ
าน

 ี
นค

รป
ฐม

 
ลพ

บุร
ี 

ชัย
นา

ท 
อ่า

งท
อง

 
พิษ

ณ
ุโล

ก 
นค

รน
าย

ก 
สิง

ห์บ
ุรี 

สร
ะบ

ุรี 
นน

ทบ
ุรี 

สุโ
ขท

ัย 
กร

ุงเท
พฯ

 
อุท

ัยธ
าน

ี 
สม

ุทร
ปร

าก
าร

 
อุต

รด
ิตถ์

 
ก า

แพ
งเพ

ชร
 

ตา
ก 

เพ
ชร

บูร
ณ

์ 

พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน 
 รอบที่ 2 (23 ต.ค.54-16 ก.ย.54) 

น้ าท่วมขัง(ไร่) น้ าท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรม(ไร)่ น้ าท่วมขังพื้นที่ชุมชน(ไร่) 
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๓.2 จัดท าแผนที่และข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง 

1. แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน พร้อมท้ังตาราง
แสดงจ านวนเนื้อท่ีของพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนแต่ละประเภทท่ีมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 
๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 22 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อุตรดิตถ์ 
พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ 

 

ภาพที่ 3.3  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 1 
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๒. แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน พร้อมท้ังตาราง
แสดงจ านวนเนื้อที่ของพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนแต่ละประเภทท่ีมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 2 ระหว่าง
วันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554  จ านวน 20 จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 
สระบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และสุโขทัย  

 

ภาพที่ 3.4  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 2 
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3. แผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ (พด.6) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 เป็นรายจังหวัด จ านวน 22 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์  
สุพรรณบุรี สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ (ภาคผนวก ก) 

4. แผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ (พด.6) ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 15 จังหวัดได้แก่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 
สระบุรี พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานีและสุพรรณบุรี (ภาคผนวก ข) 
 



บทที่ 4 
สรุปผลการด าเนนิงาน 

 
การวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนในปี พ.ศ. 2554 พื้นท่ี

ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จ านวน 22 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี 
นนทบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัยและจังหวัดตาก โดยการรวบรวมข้อมูล
เชิงพื้นท่ีและข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย น ามาจัดท าและปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากนั้นน าช้ันข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์พื้นท่ีน้ าท่วมขังด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดย
วิธีการซ้อนทับช้ันข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ท่ีได้น ามาจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัย มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 และ
รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 ส าหรับใช้วางแผนด าเนินงาน
โครงการบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนโดยใช้
น้ าหมักชีวภาพ พด.6  ซึ่งเมื่อ ศปภ.กรมพัฒนาท่ีดิน ด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียและขจัดกล่ินเหม็นใน
พื้นท่ีประสบอุทกภัยแล้ว จึงน าพิกัดต าแหน่งพื้นท่ีด าเนินการดังกล่าวมาจัดท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีด าเนินการ
บ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ (พด.6) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

1. การวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง น้ าเน่าเสียและมีกล่ินเหม็นในพื้นท่ี
เกษตรกรรมและชุมชน มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและความต้องการของหน่วยงาน ผู้บริหาร 
และผู้ใช้แผนท่ีและข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง พร้อมท้ังศึกษาค้นคว้า เอกสารงานวิชาการ 
งานวิจัย แผนงานและโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัย พื้นท่ีน้ าท่วมขัง  
วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อศึกษาหาแนวทางและวิธีการส าหรับน ามาประยุกต์ใช้งาน
ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีประสบ
อุทกภัยมีน้ าท่วมขัง  พร้อมท้ังศึกษาหาแนวทางและวิธีการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.3 จัดหาและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และโปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
วิเคราะห์และจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง พร้อมท้ังศึกษาหาแนวทางและวิธีการน ามา   
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.4  จัดท าและปรับปรุงแผนท่ีและข้อมูลเชิงพื้นท่ีต่างๆ ให้อยู่ในระบบพิกัด พื้นหลักฐาน 
ความละเอียดของข้อมูล และคุณสมบัติของข้อมูล เพื่อให้สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีประสบ
อุทกภัยมีน้ าท่วมขังด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดย
ใช้เทคนิคการซ้อนทับ(Overlay Technique) ช้ันข้อมูลต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไป โดยการน าช้ันข้อมูลพื้นท่ี
ประสบอุทกภัยระหว่างวันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 มาท าการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการอินเตอร์เซกชัน (Intersection) เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีประสบภัยมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 1 น าช้ันข้อมูล
พื้นท่ีน้ าท่วมขังท่ีได้ไปซ้อนทับกับช้ันข้อมูลพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนโดยใช้วิธีการตัดข้อมูล (Clip) 
ผลลัพธ์ท่ีได้คือพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีชุมชนท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 
21 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
ใช้เทคนิคการซ้อนทับ โดยการน าช้ันข้อมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2554 มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการอินเตอร์เซกชัน (Intersection) เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ี
ประสบภัยมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 2 น าช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วมขังท่ีได้ไปซ้อนทับกับช้ันข้อมูลพื้น ท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนโดยใช้วิธีการตัดข้อมูล (Clip) ผลลัพธ์ท่ีได้คือพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน
ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 

2. สรุปผลการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าเน่าเสียและมีกล่ินเหม็นในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จ านวน 22 จังหวัด 

2.1 ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 

2.1.1 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่จังหวัดพิจิตร 
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก สุพรรณบุรี สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี นครปฐม 
เพชรบูรณ์ สระบุรี ปทุมธานี อุทัยธานี ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี 
โดยจังหวัดตาก มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีน้อยท่ีสุด (แผนภูมิท่ี 1) 
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ภาพที่ 4.1  แผนภูมิแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง วันท่ี 21 ก.ย.- 15 ต.ค.54 

2.1.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุพรรณบุรี พิจิตร ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก 
นครปฐม เพชรบูรณ์ สุโขทัย สระบุรี ปทุมธานี ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ นนทบุรี โดยจังหวัดตาก มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรมน้อยท่ีสุด (ภาพแผนภูมิท่ี 2) 

 

ภาพที่ 4.2  แผนภูมิแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรม วันท่ี 21 ก.ย.- 15 ต.ค.54 
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2.1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
นครสวรรค์ นครนายก ลพบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ชัยนาท 
สระบุรี สมุทรปราการ สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครปฐม สุโขทัย นนทบุรี ตาก โดยจังหวัด
อุตรดิตถ ์มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีชุมชนน้อยท่ีสุด (ภาพแผนภูมิท่ี 3 ) 

 

ภาพที่ 4.3    แผนภูมิแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีชุมชน วันท่ี 21 ก.ย.- 15 ต.ค.54 

2.2 สรุปผลการวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ี
ชุมชน รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 23 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 

2.2.1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี พิจิตร ปทุมธานี นครปฐม ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง พิษณุโลก นครนายก สิงห์บุรี 
สระบุรี นนทบุรี สุโขทัย กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี สมุทรปราการ อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร ตาก โดย
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีน้อยท่ีสุด (แผนภูมิท่ี 4) 
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ภาพที่ 4.4  แผนภูมิแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง วันท่ี 23 ต.ค.- 16 พ.ย.54 

2.2.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ าท่วมขังในพื้นท่ี เกษตรกรรมมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี นครนายก 
พิษณุโลก พิจิตร สระบุรี  นนทบุรี กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี สมุทรปราการ  สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
ก าแพงเพชร ตาก โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรมน้อยท่ีสุด (แผนภูมิท่ี 4) 
 

 

ภาพที่ 4.5  แผนภูมิแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีเกษตรกรรม วันท่ี 23 ต.ค.- 16 พ.ย.54 
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2.2.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่
ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี กรุงเทพมหานคร นครนายก นครสวรรค์ สิงห์บุรี
สมุทรปราการ อ่างทอง ชัยนาท พิจิตร สระบุรี อุทัยธานี พิษณุโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก
โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ าท่วมขังพื้นท่ีชุมชนน้อยท่ีสุด (แผนภูมิท่ี 4) 

 

ภาพที่ 4.6  แผนภูมิพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังพื้นท่ีชุมชน วันท่ี 23 ต.ค.- 16 พ.ย.54 

3. การจัดท าแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลาง ผลการด าเนินการ สรุปได้ดังนี ้

3.1  จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน 
พร้อมท้ังตารางแสดงจ านวนเนื้อท่ีของพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนแต่ละประเภทท่ีมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 จ านวน 22 จังหวัด 

3.2 จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน 
พร้อมท้ังตารางแสดงจ านวนเนื้อท่ีของพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนแต่ละประเภทท่ีมีน้ าท่วมขังในรอบท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554  จ านวน 20 จังหวัด 

3.3 จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ (พด.6) รอบท่ี 1 
ระหว่างวนัท่ี ๒๑ กันยายน ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 เป็นรายจังหวัด จ านวน 22 จังหวัด 

3.4 จัดท าแผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยน้ าหมักชีวภาพ (พด.6) รอบท่ี 2 
ระหว่างวนัท่ี ๒๓ ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 15 จังหวัด 
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4.2 ปัญหาและอุปสรรค  

1. แผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ีท่ีน ามาใช้เป็นแผนท่ีฐานและวิเคราะห์พื้นท่ีน้ าท่วมขังไม่เป็น
ปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี เช่นแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี และข้อมูลเส้นช้ันความสูง มาตราส่วน 
1:4,000  ซึ่งเป็นสภาพของพื้นท่ีขณะบินถ่ายภาพระหว่างปี พ.ศ.2545-2546 โดยในบางพื้นท่ีลักษณะ
ภูมิประเทศเปล่ียนแปลงไป ท าให้ผลการวิเคราะห์อาจไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ าท่วม       
ท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น (พ.ศ.2554) โดยเฉพาะช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นช้ัน
ข้อมูลท่ีส าคัญท่ีน ามาใช้วิเคราะห์พื้นท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนนั้นเป็นข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2551 - 2553 ซึ่งอาจท าให้ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีน้ าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรม
และพื้นท่ีชุมชนไม่ถูกต้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 

2. มาตรฐาน ความละเอียดถูกต้อง มาตราส่วน ระบบพิกัด พื้นหลักฐาน รูปแบบ (Data 
format) ของข้อมูลท่ีน ามาใช้ด าเนินการในครั้งนี้  มีความแตกต่างกัน ผู้ด าเนินการจ าเป็นต้องแก้ไข 
ปรับปรุง ปรับเปล่ียน คุณลักษณะหรือรูปแบบของช้ันข้อมูลต่างๆ ก่อนน าไปใช้งาน ซึ่งสามารถลดข้อจ ากัด
ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้วยระบบสารสนสนเทศภูมิศาสตร์โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูล      
แต่ไม่สามารถท าให้ข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานความละเอียดถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม 

3. ข้อมูลความสูงของระดับน้ าในแม่น้ า จากรายงานสถานการณ์น้ าของ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์น้ า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันท่ี 12 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2554 ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์พื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในครั้งนี้ มีเพียง
บางส่วนในบริเวณเข่ือนขนาดใหญ่และประตูระบายน้ าของกรมชลประทานบางแห่งเท่านั้น ไม่ครอบคลุม
พื้นท่ีน้ าท่วมท้ังหมด อาจท าให้การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ าท่วมขังคลาดเคล่ือนจาก
สถานการณ์น้ าท่วมขังท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้ 

4. ในช่วงเกิดวิกฤติการณ์น้ าท่วมอย่างรุนแรงครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้างในปี พ.ศ.
2554 ผู้ด าเนินการไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นที่ฐานหรือสิ่งปลูกสร้างมีผลต่อการ
ระบายน้ าและทิศทาง การไหลของน้ า เช่น เขื่อนริมตล่ิง ก าแพง แนวกระสอบทราย คันดิน คันคู คลอง
ระบายน้ า ประตูระบายน้ า โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองและชุมชนรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการจัดการ  
หรือมีส่ิงกีดขวางทางน้ าหรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ส าหรับป้องกันน้ าท่วมหรือระบายน้ าออกจากพื้นท่ี ซึ่งเป็น
ปัจจัยทางกายภาพที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการเกิดน้ าท่วมขังในพื้นท่ีดังกล่าว 

4.3 ข้อเสนอแนะ  

ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งหากมีพายุหมุน
เขตร้อนพัดเข้าสู่ประเทศไทยหลายลูกติดต่อกันและมีฝนตกชุกและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มักจะเกิด



๖๘ 
 
ปัญหาอุทกภัยท่ีรุนแรงเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาค
กลาง ซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ีลุ่มและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพืชผลทางการ
เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
เตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานต่างๆ 
ส าหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อก าหนดนโยบาย และการวางแผนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งผลจาก
การด าเนินการในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวคือ 

๑. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถน ามาใช้วิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยและ          
มีน้ าท่วมขังในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วในการน าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
และข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมากมาวิเคราะห์ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ (Overlay 
Technique) ส าหรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงานโครงการบ าบัดน้ าเสียและขจัดกล่ินเหม็นในพื้นท่ี
ประสบอุทกภัยเขตเกษตรกรรมและชุมชนโดยใช้น้ าหนักชีวภาพ พด.6 ซึ่งควรน าไปประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์หาพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีถูกน้ าท่วมท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายหรือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ปรับปรุงบ ารุงดินและฟื้นฟูสภาพดินภายหลังน้ าลดลง ในปีต่อๆ ไปได้ 

๒. แผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ได้แก่ ช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ าท่วม ช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดินช้ันข้อมูล
เขตการปกครอง ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เส้นช้ันความสูง ฯลฯ ท่ีจะน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขัง ในครั้งต่อไปนั้น ควรใช้ข้อมูลเชิงพื้นท่ีซึ่งจัดท าไว้ในรูปแบบ
ของช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีมีมาตรฐาน ความละเอียดถูกต้องของข้อมูลและมาตราส่วนในระดับ
เดียวกัน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งาน เช่นแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ใช้
เพื่อวางแผนเชิงนโยบาย แผนท่ีมาตรส่วน 1:4,๐๐๐ ใช้ส าหรับวางแผนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีซึ่งต้องการความ
ถูกต้องและความชัดเจนในการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและการเข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมาย 

3. ในการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในครั้งต่อไป ควรน าข้อมูลระดับความ
สูงของน้ าท่ีท่วมขังในพื้นท่ีซึ่งกระจายตัวครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินการ มาใช้ในการวิเคราะห์พื้นท่ีดังกล่าว 
โดยจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ขนาดของพื้นท่ีท่ีน้ าท่วมขัง ระดับความลึกของน้ าและปริมาณน้ าท่ีท่วมขัง
ในพื้นท่ีดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

4.  พื้นท่ีเขตเมืองและชุมชนรวมท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีการจัดการ ควรน าข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ ถนน คันดิน ก าแพง คันคู เข่ือน ระบบการระบายน้ า หรือส่ิงกีดขวางอื่นๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ าและการระบายน้ า ท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นท่ีดังกล่าวได้มา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นท่ีอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะท าให้ผลการวิเคราะห์หาพื้นท่ีประสบอุทกภัยและมีน้ าท่วมขัง 
มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
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แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภยัมีน้้าทว่มขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน    
และสถานที่ด้าเนินการบ้าบัดน้า้เน่าเสีย รอบที่  ๑  

ระหว่างวันที ่๒๑ กันยายน 2554 ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2554 
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74 



ภาคผนวก ก-4  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบรุี รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

75 



ภาคผนวก ก-5  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

76 



ภาคผนวก ก-6  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

77 



ภาคผนวก ก-7  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

78 



ภาคผนวก ก-8  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

79 



ภาคผนวก ก-9 แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

80 



ภาคผนวก ก-10   แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดสิงหบ์ุรี รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

81 



ภาคผนวก ก-11  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

82 



ภาคผนวก ก-12   แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดสระบรุี รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

83 



ภาคผนวก ก-13  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดติถ์ รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

84 



ภาคผนวก ก-14  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

85 



ภาคผนวก ก-15  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

86 



ภาคผนวก ก-16  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดอุทัยธานี รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

87 



ภาคผนวก ก-17  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดก้าแพงเพชร รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

88 



ภาคผนวก ก-18  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ รอบท่ี 1 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

89 



แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน 
         จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

จัดท้าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส้านักเทคโนโลยีการส้ารวจและท้าแผนที่  
              ตุลาคม 2554 

ภาคผนวก ก-19  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ี
ด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี รอบท่ี 1 
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แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน 
         จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

จัดท้าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส้านักเทคโนโลยีการส้ารวจและท้าแผนที่  
              ตุลาคม 2554 

ภาคผนวก ก-20  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ี
ด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย รอบท่ี 1 
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แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน 
         จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

จัดท้าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส้านักเทคโนโลยีการส้ารวจและท้าแผนที่  
              ตุลาคม 2554 

ภาคผนวก ก-21  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ี
ด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดตาก รอบท่ี 1 
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แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน 
         จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 

จัดท้าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส้านักเทคโนโลยีการส้ารวจและท้าแผนที่  
              ตุลาคม 2554 

ภาคผนวก ก-22  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนและสถานท่ีด้าเนินการ
บ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบท่ี 1 
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ภาคผนวก ข 
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภยัมีน้้าทว่มขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน    

และสถานที่ด้าเนินการบ้าบัดน้า้เน่าเสีย รอบที่  ๒ 
ระหว่างวันที ่23 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2554   

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข-1  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-2  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-3  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบรุี รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-4  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-5  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 

99 



ภาคผนวก ข-6  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-7  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-8  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-9   แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดสิงหบ์ุรี รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-10  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-11  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดสระบรุี รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-12    แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 
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ภาคผนวก ข-13   แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ข-14   แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ีด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดอุทัยธานี รอบท่ี 2 

จัดท าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
              กรมพัฒนาที่ดิน  
              ตุลาคม 2554 

แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 
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84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภยัมีน้้าทว่มขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน    
และสถานที่ด้าเนินการบ้าบัดน้า้เน่าเสีย รอบที่  ๑  

ระหว่างวันที ่๒๑ กันยายน 2554 ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่  พื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน 
         จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2554 

จัดท้าโดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
              ส้านักเทคโนโลยีการส้ารวจและท้าแผนที่  
              ตุลาคม 2554 

ภาคผนวก ข-15  แผนท่ีพื้นท่ีประสบอุทกภัยมีน้้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน และสถานท่ี
ด้าเนินการบ้าบัดน้้าเน่าเสีย ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี รอบท่ี 2 
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