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บทคัดย่อ
เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมแตุ่ละคร้�งได้้สร้าง

ความเสียหายและความยากลำาบากใน้ำการ
ใช้้ช้ีวิตุของผู้้้คน้ำท่ี�ประสบภั้ย การศึึกษาคร้�งน้ำี�
ศึกึษาถึงึความเขม้ฝน้ำท่ี�มผีู้ลท่ำาใหเ้กดิ้เหตุกุารณ์์
น้ำำ�าท่่วมอำาเภัอเมืองเพช้รบุรี โด้ยใช้้เหตุุการณ์์
น้ำำ�าท่่วมใน้ำพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรี ระหว่างปี 
พ.ศึ.2546-2559 รวมจำำาน้ำวน้ำ 6 คร้�ง และใช้ข้อ้มล้
ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำรายว้น้ำจำากสถึาน้ำีตุรวจำว้ด้น้ำำ�าฝน้ำ
ของกรมอุตุุน้ำิยมวิท่ยา และกรมช้ลประท่าน้ำ
จำำาน้ำวน้ำ 11 สถึาน้ำี ข้อม้ลปริมาณ์น้ำำ�าท่่ารายว้น้ำ
จำากสถึาน้ำีตุรวจำว้ด้น้ำำ�าท่่าของกรมช้ลประท่าน้ำ
จำำาน้ำวน้ำ 6 สถึาน้ำี ครอบคลุมพื�น้ำท่ี�ลุ่มน้ำำ�าเพช้รบุรี 
และข้อม้ลการขึ�น้ำ-ลงของน้ำำ�าท่ะเลของกรมเจำ้า
ท่่า จำำาน้ำวน้ำ 1 สถึาน้ำี ผู้ลการศึึกษาพบว่า ความ
เข้มฝน้ำท่ี�ท่ำาให้เกิด้น้ำำ�าท่่วมใน้ำเขตุอำาเภัอเมือง 
ได้้แก่ ฝน้ำตุกสะสมสองว้น้ำใน้ำเขตุอำาเภัอเมือง
เกิน้ำ 100 มิลลิเมตุร หรือฝน้ำตุกเหน้ำือพื�น้ำท่ี�อำาเภัอ
เมืองเกิน้ำ 100 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำหรือฝน้ำสะสม
สองว้น้ำเกิน้ำ 200 มิลลิเมตุร หรือปริมาณ์น้ำำ�าท่่า
ไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำี B.10 เกิน้ำ 150 ล้กบาศึก์เมตุร
ตุ่อวิน้ำาท่ี น้ำอกจำากน้ำี�ย้งพบว่าระด้้บน้ำำ�าท่ะเล
ขึ�น้ำส้งสุด้ท่ี� 3.90 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำ
กลาง จำะเป็น้ำปัจำจำ้ยท่ี�ท่ำาให้น้ำำ�าไหลลงท่ะเลได้้
ช้้าและเกิด้การท่่วมข้งท่ี�ยาวน้ำาน้ำขึ�น้ำ ข้อม้ลด้้ง
กล่าวเป็น้ำประโยช้น้ำ์ใน้ำการประเมิน้ำสถึาน้ำการณ์์
และความรุน้ำแรงของการเกิด้น้ำำ�าท่่วม ตุลอด้จำน้ำ
สามารถึคาด้การณ์์เพื�อการแจำ้งเตุือน้ำประช้าช้น้ำ
ให้มีการเตุรียมความพร้อมตุ่อเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม
ท่ี�จำะเกิด้ขึ�น้ำได้้

คำำ�สำำ�คำัญ : ความเข้มฝน้ำ ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำ เหตุุการณ์์
น้ำำ�าท่่วม

Abstract 
 In each incident, flood causes devastation  

and difficulty to the victims. This research aims 

to study rain intensity which causes floods 

in Mueang Phetchaburi District. The analysis 

was based on six major flood incidents in 

Mueang Phetchaburi District during 2003-2016, 

daily rainfall data from 11 stations reported by  

Meteorological Department and the Royal Irrigation  

Department, daily runoff data from 6 stations 

reported by the Royal Irrigation Department in 

Phetchaburi watershed, and sea tide data from 

1 station reported by Marine Department. The 

study found that rain intensity which causes 

flood in Mueang Phetchaburi District includes 1) 

rainfall accumulation over 100 mm in two days 

within Mueang Phetchaburi District or 2) rainfall 

over 100 mm per day above Mueang Phetchaburi  

District or rainfall accumulation over 200 mm in 

two days or 3) the amount of runoff was more than 

150 cubic meters per second at B.10 streamflow 

station. It was also found that the highest sea tide 

level was more than 3.90 m. MSL. These are the 

factors affecting slower water flow into the sea 

resulting a longer flood in the area. When the 

situation arises, the people should be warned in 

order to be prepared for the coming flood.

Keywords :  Rain intensity, Rainfall, Floods



บทนำำ�
ตุ้�งแตุ่ปี พ.ศึ. 2543 เป็น้ำตุ้น้ำมาผู้ลกระท่บของการเปลี�ยน้ำแปลงสภัาพภ้ัมิอากาศึได้้ก่อให้เกิด้ภั้ย

คกุคามหลายประการตุ่อการด้ำารงชี้วติุของประช้าช้น้ำท้่�วโลก (Ashfaq, Jingzhong, Rajib, Raza & Muhammad,  
2019) ท่ำาให้วงจำรอุท่กวิท่ยามีการเปลี�ยน้ำแปลงจำากร้ปแบบเดิ้มที่�เคยเป็น้ำอย่างช้้ด้เจำน้ำและมีแน้ำวโน้้ำม
เพิ�มขึ�น้ำ (Richard & Brian, 2008; Isaac & Brian, 2006; Xiuquan, Guohe & Jinliang, 2014) อุท่กภั้ย 
เป็น้ำภั้ยพิบ้ตุิท่างธรรมช้าตุิที่�เกิด้ขึ�น้ำบ่อยท่ี�สุด้และมีแน้ำวโน้ำ้มรุน้ำแรงขึ�น้ำ (Kanittha, Achara, Suparat &  
Chawapornpan, 2016) ซึึ่�งสาเหตุมุาจำากระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลเพิ�มขึ�น้ำสำาหรบ้พื�น้ำท่ี�ตุามช้ายฝั�งท่ะเลและมหาสมทุ่ร และ
ลก้ษณ์ะการตุกของฝน้ำที่�มคีวามรนุ้ำแรงขึ�น้ำสำาหรบ้พื�น้ำที่�ท่้�วไป ซึ่ึ�งท้่�งสองอยา่งนี้ำ�เปน็้ำผู้ลมาจำากการเปลี�ยน้ำแปลง
สภัาพภ้ัมิอากาศึ สิ�งเหล่านี้ำ�กลายเป็น้ำความท่้าท่ายสำาหร้บเมืองส่วน้ำใหญ่่ใน้ำท้่�วโลกที่�ประสบก้บเหตุุการณ์์ 
น้ำำ�าท่่วมบ่อยคร้�ง  (Ashfaq, Jingzhong, Muhammad & Raza, 2017; Xiuquan, Guohe & Brain, 2016;  
Robert & Rod, 2012) มีการศึึกษามากมายท่ี�ระบุว่าภั้ยพิบ้ตุิน้ำำ�าท่่วมส่งผู้ลกระท่บตุ่อช้ีวิตุของผู้้้คน้ำใน้ำหลายๆ 
ด้้าน้ำ ความถึี�และความรุน้ำแรงของการเกิด้อุท่กภั้ยใน้ำบรรด้าประเท่ศึใน้ำท่วีปเอเช้ียตุะว้น้ำออกเฉีียงใตุ้เพิ�มขึ�น้ำใน้ำ
ช้่วงปี พ.ศึ. 2543 เป็น้ำตุ้น้ำมา (Yukiko, Roobavannan, Sujan, Lisako, Dai, Satoshi, Hyungjun & Shinjiro, 
2013; Ashfaq, Jingzhong, Muhammad, Jahangir & Syed Muhammad, 2018)  จำากข้อมล้บน้้ำทึ่กเหตุกุารณ์์
น้ำำ�าท่ว่มของประเท่ศึไท่ยพบว่า ใน้ำช่้วง 32 ปทีี่�ผู้า่น้ำมา (พ.ศึ. 2528-2559) ประเท่ศึไท่ยมีเหตุุการณ์์อุท่กภ้ัยเกิด้ขึ�น้ำ
ท่้�งหมด้ 69 คร้�ง โด้ยมีเหตุุการณ์์อุท่กภั้ยท่ี�กิน้ำเวลาเกิน้ำครึ�งเด้ือน้ำจำำาน้ำวน้ำ 15 คร้�ง (Hydro-Informatics Institute 
(Public Organization), 2019)

ลุ่มน้ำำ�าเพช้รบุรี มีพื�น้ำท่ี�ลุ่มน้ำำ�าประมาณ์ 6,254.45 ตุารางกิโลเมตุร ครอบคลุมพื�น้ำท่ี� 4 จำ้งหว้ด้ ได้้แก่ 
จำ้งหว้ด้เพช้รบุรี จำ้งหว้ด้ประจำวบคีรีข้น้ำธ์ จำ้งหว้ด้สมุท่รสงคราม และจำ้งหว้ด้ราช้บุรี โด้ยพื�น้ำที่�ส่วน้ำใหญ่่อย่้ใน้ำ
จำ้งหว้ด้เพช้รบุรี (5,424.63 ตุร.กม.) มีแม่น้ำำ�าเพช้รบุรีเป็น้ำแม่น้ำำ�าสายหล้กของลุ่มน้ำำ�าไหลผู้่าน้ำอ่างเก็บน้ำำ�าเขื�อน้ำ
แกง่กระจำาน้ำและเขื�อน้ำเพช้ร (Water Resources Regional Office, 2019) จำากผู้ลกระท่บของการเปลี�ยน้ำแปลง
สภัาพภ้ัมิอากาศึท่ี�ส่งผู้ลตุ่อล้กษณ์ะการตุกของฝน้ำที่�รุน้ำแรงขึ�น้ำ จำ้งหว้ด้เพช้รบุรีเป็น้ำจำ้งหว้ด้หนึ้ำ�งที่�ได้้ร้บผู้ลกระ
ท่บจำากเหตุุการณ์์ด้้งกล่าว ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำท่ี�ตุกหน้ำ้กตุ่อเน้ำื�องเกิน้ำความสามารถึใน้ำการรองร้บน้ำำ�าของอ่างเก็บน้ำำ�า
เขื�อน้ำแก่งกระจำาน้ำ จำน้ำไหลผู่้าน้ำท่างระบายน้ำำ�าลน้้ำส้เ่ขื�อน้ำเพช้รและแม่น้ำำ�าเพช้รบุร ีสง่ผู้ลให้แมน่้ำำ�าเพช้รบุรมีรีะด้บ้
น้ำำ�าส้งขึ�น้ำจำน้ำเอ่อท่่วมตุ้วเมืองเพช้รบุรีก่อให้เกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมซึ่ำ�าซึ่ากหลายปีตุิด้ตุ่อก้น้ำใน้ำพื�น้ำที่�อำาเภัอเมือง
เพช้รบุรี จำากข้อม้ลของหน้ำ่วยงาน้ำบรรเท่าและป้องก้น้ำสาธารณ์ภั้ยจำ้งหว้ด้เพช้รบุรี พบว่า ใน้ำช้่วง 14 ปีท่ี�ผู้่าน้ำมา  
(พ.ศึ.2549-พ.ศึ.2562) อำาเภัอเมอืงเพช้รบรุมีเีหตุกุารณ์์น้ำำ�าท่ว่มเกิด้ขึ�น้ำท้่�งหมด้ 11 คร้�ง ประช้าช้น้ำรบ้ผู้ลกระท่บ 
มากกว่า 70,000 คร้วเรือน้ำ (Office for Prevention and Mitigation Phetchaburi, 2019) ซึ่ึ�งเหตุุการณ์์ 
น้ำำ�าท่่วมด้้งกล่าวได้้สร้างความยากลำาบากใน้ำการด้ำารงชี้วิตุของประช้าช้น้ำใน้ำพื�น้ำที่� การวิจ้ำยคร้�งนี้ำ�มีจุำด้ประสงค์
เพื�อที่�จำะศึึกษาถึึงความเข้มฝน้ำที่�เป็น้ำปัจำจ้ำยท่ำาให้เกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมใน้ำพื�น้ำที่�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรี โด้ยใช้้ข้อม้ล
เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมใน้ำพื�น้ำที่�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรี มาพิจำารณ์าร่วมก้บข้อม้ลความเข้มฝน้ำรายว้น้ำ ปริมาณ์น้ำำ�าท่่ารายว้น้ำ  
และขอ้มล้การขึ�น้ำ-ลงของน้ำำ�าท่ะเล น้ำำามาหาความเกี�ยวขอ้งของปจัำจำย้ความเขม้ฝน้ำและปจัำจำย้รว่ม ได้แ้ก ่ปรมิาณ์
น้ำำ�าท่่ารายว้น้ำและขอ้มล้การขึ�น้ำ-ลงของน้ำำ�าท่ะเล ท่ี�ท่ำาใหเ้กิด้น้ำำ�าท่่วมใน้ำแตุล่ะคร้�ง และคาด้หว้งวา่ผู้ลท่ี�ได้จ้ำากการ
วจิำย้คร้�งน้ำี�จำะเปน็้ำประโยช้น้ำต์ุอ่หน้ำว่ยงาน้ำใน้ำพื�น้ำที่�ใน้ำการน้ำำาไปประยกุตุใ์ช้ใ้น้ำการประเมนิ้ำสถึาน้ำการณ์์น้ำำ�าและการ
บริหารจำ้ด้การท่ร้พยากรน้ำำ�า รวมท้่�งการเตุรียมความพร้อมใน้ำการร้บมือก้บเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมเพื�อช่้วยบรรเท่า
ความเสียหายท่ี�จำะเกิด้ขึ�น้ำตุ่อชุ้มช้น้ำอำาเภัอเมืองเพช้รบุรีได้้
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วิิธีีดำ�เนำินำก�รวิิจััย
1. พื้้�นำที�ศึึกษ� 
กำาหน้ำด้พื�น้ำท่ี�ประสบภ้ัยน้ำำ�าท่ว่มคือพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุร ีสว่น้ำพื�น้ำท่ี�ภัาพรวมของการศึกึษาเกี�ยว

ก้บความเขม้ฝน้ำได้ก้ำาหน้ำด้พื�น้ำท่ี�ลุม่น้ำำ�าเพช้รบรุที่้�งลุม่น้ำำ�าเน้ำื�องจำากตุว้อำาเภัอเมอืงเพช้รบรุมีแีมน่้ำำ�าเพช้รบรุไีหลผู้า่น้ำ
ตุว้เมอืง ซึ่ึ�งแมน่้ำำ�าเพช้รบรุไีด้ร้บ้น้ำำ�ามาจำากตุน้้ำน้ำำ�าท่ี�เท่อืกเขาตุะน้ำาวศึร ีแมน่้ำำ�าห้วยแมป่ระจำน้้ำตุแ์ละแมน่้ำำ�าห้วยผู้าก
และไหลผู้่าน้ำอำาเภัอเมืองเพช้รบุรีก่อน้ำท่ี�จำะออกส้่ท่ะเลท่ี�บ้าน้ำแหลม จำ้งหว้ด้เพช้รบุรี

2. ข้้อมููลที�ศึึกษ� 
2.1 ข้อม้ลเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม
ท่ำาการศึึกษาข้อม้ลการเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรี จำ้งหว้ด้เพช้รบุรี จำำาน้ำวน้ำ 6 

คร้�ง ใน้ำช่้วงเวลาปี พ.ศึ. 2546-2559 ซึึ่�งเป็น้ำขอ้มล้ที่�ท่ำาการรวบรวมโด้ยสถึาบน้้ำสารสน้ำเท่ศึท่รพ้ยากรน้ำำ�า (องค์การ
มหาช้น้ำ) (Hydro - Informatics Institute (Public Organization), 2019) แสด้งรายละเอียด้ด้้งตุารางท่ี� 1

2.2 ข้อม้ลความเข้มฝน้ำ/ ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำ ปริมาณ์น้ำำ�าท่่า และระด้้บน้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำส้งสุด้
ขอ้มล้ความเขม้ฝน้ำ/ ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำใช้ข้้อมล้จำากสถึาน้ำตีุรวจำว้ด้น้ำำ�าฝน้ำของกรมช้ลประท่าน้ำและกรม

อตุุนุ้ำยิมวทิ่ยา ท่ี�ตุ้�งอย่้ใน้ำพื�น้ำท่ี�ลุม่น้ำำ�าเพช้รบรุจีำำาน้ำวน้ำ 11 สถึาน้ำ ีสว่น้ำขอ้มล้ปรมิาณ์น้ำำ�าท่่าใช้ข้อ้มล้จำากสถึาน้ำตีุรวจำ
ว้ด้ปริมาณ์น้ำำ�าท่่าของกรมช้ลประท่าน้ำ จำำาน้ำวน้ำ 6 สถึาน้ำ ีและข้อมล้ระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำ-ลง จำากสถึาน้ำตีุรวจำว้ด้ระด้บ้
น้ำำ�าบ้าน้ำแหลม อำาเภัอบ้าน้ำแหลม ของกรมเจำ้าท่่า จำำาน้ำวน้ำ 1 สถึาน้ำี แสด้งรายละเอียด้ด้้งภัาพท่ี� 1  

3.  ก�รวิิเคร�ะห์์ข้้อมููล
3.1  หล้กการวิเคราะห์ล้กษณ์ะของการเกิด้น้ำำ�าท่่วม
การเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมใน้ำพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรี จำ้งหว้ด้เพช้รบุรี สามารถึวิเคราะห์ล้กษณ์ะ

ของการเกิด้น้ำำ�าท่่วมได้้ 3 ล้กษณ์ะ ด้้งน้ำี�
1) การเกดิ้ฝน้ำตุกหน้ำก้ (35.1-90.0 มิลลเิมตุรตุอ่วน้้ำ) และฝน้ำตุกหน้ำก้มาก (> 90.0 มิลลเิมตุรตุอ่วน้้ำ) 

ใน้ำพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรจีำน้ำเกิน้ำความสามารถึใน้ำการระบาย (> 150 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวนิ้ำาที่) จำงึเกิด้น้ำำ�าท่่วม
2) การเกดิ้ฝน้ำตุกหน้ำก้ (35.1-90.0 มิลลเิมตุรตุอ่วน้้ำ) และฝน้ำตุกหน้ำก้มาก (> 90.0 มิลลเิมตุรตุอ่วน้้ำ) 

ใน้ำพื�น้ำท่ี�ด้า้น้ำเหนื้ำอแลว้น้ำำ�าระบายลงตุามลำาน้ำำ�าเพช้รบุรบีวกก้บปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำท่ี�ตุกใน้ำพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุร ีจำงึ
ท่ำาให้มีปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำมากจำน้ำเกิน้ำความสามารถึใน้ำการระบาย (> 150 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี) 

3) การเกดิ้ฝน้ำตุกหน้ำก้ (35.1-90.0 มิลลเิมตุรตุอ่วน้้ำ) และฝน้ำตุกหน้ำก้มาก (> 90.0 มิลลเิมตุรตุอ่วน้้ำ) 
ใน้ำพื�น้ำที่�ด้า้น้ำเหน้ำอืแลว้น้ำำ�าระบายลงมาตุามลำาน้ำำ�าเพช้รบรุ ีแตุ่ไม่สามารถึระบายออกส้ท่่ะเลได้ ้เน้ำื�องจำากมปีจัำจำย้
น้ำำ�าท่ะเลหน้ำุน้ำเข้ามาเกี�ยวข้อง จำึงท่ำาให้น้ำำ�าเอ่อล้น้ำลำาน้ำำ�าเพช้รบุรีและเข้าท่่วมอำาเภัอเมืองเพช้รบุรี

3.2 ข้อม้ลความเข้มฝน้ำ/ ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำ
น้ำำาขอ้มล้ความเขม้ฝน้ำ/ ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำรายว้น้ำจำากสถึาน้ำตีุรวจำว้ด้น้ำำ�าฝน้ำของกรมช้ลประท่าน้ำและกรม

อุตุุน้ำิยมวิท่ยา ท่ี�ตุ้�งอย้่ใน้ำพื�น้ำท่ี�ลุ่มน้ำำ�าเพช้รบุรีจำำาน้ำวน้ำ 11 สถึาน้ำี ใน้ำช้่วงเวลาตุ้�งแตุ่ก่อน้ำเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม 5 
ว้น้ำ จำน้ำถึึงหล้งเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม 5 ว้น้ำ (เพื�อให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ี�น้ำำ�าท่่าไหลจำากสถึาน้ำี B.10 มาถึึงตุ้ว
เมือง) มาท่ำาการวิเคราะห์และแสด้งผู้ลโด้ยใช้้กราฟเพื�อด้้ความส้มพ้น้ำธ์ระหว่างล้กษณ์ะของความเข้มฝน้ำที่�
ตุกใน้ำแตุ่ละคร้�งก้บการเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม
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3.3 ข้อม้ลระด้้บน้ำำ�าท่่า
น้ำำาขอ้มล้ระด้บ้น้ำำ�าท่า่จำากสถึานี้ำตุรวจำว้ด้ปรมิาณ์น้ำำ�าท่า่ของกรมช้ลประท่าน้ำ จำำาน้ำวน้ำ 6 สถึานี้ำ ใน้ำช่้วง

เวลาเด้ียวก้น้ำก้บข้อม้ลความเข้มฝน้ำ/ ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำรายว้น้ำ เพื�อด้้ล้กษณ์ะของการเคลื�อน้ำท่ี�ของมวลน้ำำ�าท่่าโด้ย
ให้ความสำาค้ญ่ท่ี�สถึาน้ำี B.10 บริเวณ์อำาเภัอท่่ายาง เน้ำื�องจำากเป็น้ำสถึาน้ำีแรกที่�ร้บมวลน้ำำ�าจำากการระบายของ
เขื�อน้ำเพช้ร โด้ยมวลน้ำำ�าจำะใช้้เวลาเด้ิน้ำท่างจำากสถึาน้ำี B.10 ถึึงอำาเภัอเมืองเพช้รบุรี ประมาณ์ 17 ถึึง 20 ช้้�วโมง 
(Royal Irrigation Department, 2019) โด้ยจำะพิจำารณ์าปริมาณ์น้ำำ�าท่่าใน้ำช้่วงเวลาก่อน้ำเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม 
3 ว้น้ำและช้่วงเวลาท่ี�เกิด้น้ำำ�าท่่วม แสด้งรายละเอียด้ด้้งตุารางท่ี� 2 และภัาพท่ี� 2 

ต�ร�งที� 1: เหตุกิารัณ์น์ำ�าทั่วมอำาเภอเม้องเพุชัรับัุรัี จังหวัดเพุชัรับัุรัี ใน์ชั่วงเวลาปีี พุ.ศ. 2546-2559

ลำาดับที่ วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุุการณ์์นำ้าท่วม ภาพเหตุุการณ์์

1 17-31 ตุุลาคม 2546

2 24-27 ตุุลาคม 2548

3 4-8 ตุุลาคม 2553

 ความเข้้มฝนท่ี่�ส่่งผลต่่อการเกิดนำ�าท่ี่วม: กรณ่ีศึึกษาอำาเภอเมืองเพชรบุุรี จัังหวัดเพชรบุุรี

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2/25648 Journal of Environmental Management Vol.17 No.2/2021 9



ลำาดับที่ วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุุการณ์์นำ้าท่วม ภาพเหตุุการณ์์

4 10-12 พฤศจิกายน 2556

5 8-10 ตุุลาคม 2557

6 2-8 พฤศจิกายน 2559

ที�มู�: สุถาบััน์สุารัสุน์เทัศทัรััพุยากิรัน์ำ�า (องค์กิารัมหาชัน์) (Hydro - Informatics Institute (Public Organization)) (2019)
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ภ�พื้ที� 1: พุ้�น์ทัี�ลุ่มน์ำ�าเพุชัรับัุรัีทัี�มีลำาน์ำ�าสุายหลักิไหลผ่่าน์ตัวเม้องเพุชัรับัุรัีกิ่อน์ลงสุ่่ทัะเล

ต�ร�งที� 2: ปีรัิมาณน์ำ�าทั่าทัี�ไหลผ่่าน์สุถาน์ี B.10 กิ่อน์เกิิดน์ำ�าทั่วมและชั่วงเวลาเกิิดน์ำ�าทั่วม

ภ�พื้ที� 2: ปีรัิมาณน์ำ�าทั่าทัี�ไหลผ่่าน์สุถาน์ี B.10 กิ่อน์เกิิดน์ำ�าทั่วมและชั่วงเวลาเกิิดน์ำ�าทั่วม
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3.4 ข้อม้ลระด้้บน้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำส้งสุด้
น้ำำาข้อม้ลระด้้บน้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำส้งสุด้จำากสถึาน้ำีว้ด้ระด้้บน้ำำ�าบ้าน้ำแหลม อำาเภัอบ้าน้ำแหลม ของกรมเจำ้า

ท่่า โด้ยพิจำารณ์าระด้้บน้ำำ�าที่�ส่งผู้ลตุ่อการระบายน้ำำ�าของแม่น้ำำ�าเพช้รบุรีจำากตุ้วเมืองลงส้่ท่ะเล ใน้ำช้่วงเวลาก่อน้ำ
เกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม 3 ว้น้ำและระหว่างช้่วงเวลาเกิด้น้ำำ�าท่่วม แสด้งรายละเอียด้ด้้งตุารางท่ี� 3 และภัาพท่ี� 3 

ต�ร�งที� 3: รัะดับัน์ำ�าทัะเลสุ่งสุุดทีั�สุถาน์ีวัดรัะดับัน์ำ�าบั้าน์แหลม ตามชั่วงเวลากิารัเกิิดน์ำ�าทั่วมใน์ปีีต่างๆ

ช่่วงเวลา
วันที่

ระดับนำ้าทะเลสูงสุด (เมตุรจากระดับนำ้าทะเลปานกลาง)

Oct-2546 Oct-2548 Oct-2553 Nov-2556 Oct-2557 Nov-2559

ก่อ
นน

ำ้าท
่วม 1        3.12        3.95        3.50        4.04        3.64        3.69 

2        2.99        3.96        3.68        4.24        3.61        3.82 

3        2.72        3.83        3.72        4.17        4.20        3.86 

ช่่ว
งน

ำ้าท
่วม

4        3.05        3.80        3.73        3.87        3.65        3.94 

5        3.00        3.68        4.00        3.85        3.71        4.09 

6        2.90        3.75        3.87        4.00        3.64        3.93 

7        3.32        3.67        3.92        3.93 

8        3.15        3.83        3.85 

9        3.12        3.87 

10        3.35        3.81 

11        3.64 

12        3.25 

13        3.32 

14        3.63 

15        3.60 

16        3.56 

17        3.54 

18        3.35 
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ภ�พื้ที� 3: รั ะดับัน์ำ�าทัะเลสุ่งสุุดทีั�สุถาน์ีวัดรัะดับัน์ำ�าบั้าน์แหลม ตามชั่วงเวลากิารัเกิิดน์ำ�าทั่วมใน์ปีีต่างๆ

ผลก�รวิิจััย
การศึกึษาความเข้มฝน้ำที่�สง่ผู้ลตุอ่การเกิด้น้ำำ�าท่ว่ม: กรณี์ศึกึษาอำาเภัอเมืองเพช้รบุร ีจำง้หวด้้เพช้รบุรี 

จำากข้อม้ลการเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมจำำาน้ำวน้ำ 6 คร้�ง ใน้ำช้่วงปี พ.ศึ. 2546-2559 ของอำาเภัอเมืองเพช้รบุรี จำ้งหว้ด้
เพช้รบุรี น้ำำามาวิเคราะห์ผู้ลของความเข้มฝน้ำท่ี�ส่งผู้ลตุ่อการเกิด้น้ำำ�าท่่วมของแตุ่ละเหตุุการณ์์ได้้ด้้งตุ่อไปน้ำี�

1. เห์ตุก�รณ์์นำำ��ท่วิมูช่่วิงวิันำที� 17-31 ตุล�คมู พื้.ศึ. 2546
เกิด้จำากอิท่ธิพลของพายุด้ีเปรสช้้�น้ำ ท่ำาให้พื�น้ำท่ี�ลุ่มน้ำำ�าเพช้รบุรีมีฝน้ำตุกหน้ำ้ก 2 ช้่วง ด้้งน้ำี�
ช้่วงท่ี� 1 ว้น้ำท่ี� 13-17 ตุุลาคม 2546 โด้ยพบฝน้ำตุกหน้ำ้กส้งสุด้รายว้น้ำท่ี�อำาเภัอท่่ายาง (191.50 

มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ) ใน้ำว้น้ำท่ี� 15 ตุุลาคม 2546 และพบปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำสะสมใน้ำช้่วงว้น้ำท่ี� 15-16 ตุุลาคม 2546 มี
ค่าเท่่าก้บ 252.0 มิลลิเมตุร ส่งผู้ลให้เกิด้น้ำำ�าท่่วมพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรีใน้ำว้น้ำตุ่อมา คือ ว้น้ำที่� 17 ตุุลาคม 
2546 แสด้งด้้งภัาพท่ี� 4 เมื�อพิจำารณ์าข้อม้ลน้ำำ�าท่่าท่ี�ไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำีว้ด้น้ำำ�า B.10 พบว่า มีการเปลี�ยน้ำแปลงจำาก 
102.8 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี ใน้ำว้น้ำก่อน้ำเกิด้น้ำำ�าท่่วม เพิ�มขึ�น้ำเป็น้ำ 746 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี ใน้ำว้น้ำท่ี�น้ำำ�าท่่วม
อำาเภัอเมืองเพช้รบุรีใน้ำว้น้ำแรก (17 ตุุลาคม 2546) และค่อยๆ ลด้ลงเป็น้ำ 209 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี ใน้ำว้น้ำท่ี� 
23 ตุุลาคม 2546 แสด้งด้้งภัาพท่ี� 2 

ช้ว่งท่ี� 2 ว้น้ำท่ี� 21-26 ตุลุาคม 2546 โด้ยพบฝน้ำตุกหน้ำก้สดุ้ใน้ำว้น้ำท่ี� 24 ตุลุาคม 2546 (204.5 มลิลเิมตุร
ตุ่อว้น้ำ) แสด้งด้้งภัาพท่ี� 4 และพบปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำสะสมใน้ำช้่วงว้น้ำท่ี� 23-24 ตุุลาคม 2546 มีค่าเท่่าก้บ 225.5 
มิลลิเมตุร เมื�อพิจำารณ์าน้ำำ�าท่่าท่ี�ไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำีว้ด้น้ำำ�า B.10 พบว่า หล้งจำากฝน้ำตุกหน้ำ้กช้่วงท่ี� 1 (13-17 ตุุลาคม 
2546) ปริมาณ์น้ำำ�าท่่าท่ี�ไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำีว้ด้น้ำำ�า B.10 ค่อยๆ ลด้ลง และเพิ�มขึ�น้ำอีกคร้�งเป็น้ำ 776 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อ
วิน้ำาท่ี ใน้ำว้น้ำท่ี� 26 ตุุลาคม 2546 แสด้งด้้งภัาพท่ี� 2  
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และเมื�อพิจำารณ์าระด้้บน้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำส้งสุด้ช้่วงเวลาก่อน้ำการเกิด้น้ำำ�าท่่วมมีค่าอย่้ใน้ำช้่วง 2.72-3.12 
เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง และใน้ำช้่วงเวลาเกิด้น้ำำ�าท่่วมมีค่าอย่้ใน้ำช้่วง 2.9-3.64 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�า
ท่ะเลปาน้ำกลาง

ภ�พื้ที� 4: ปีรัิมาณน์ำ�าฝน์รัายวัน์ชั่วงวัน์ทัี� 12-31 ตุลาคม พุ.ศ.2546

2. เห์ตุก�รณ์์นำำ��ท่วิมูช่่วิงวิันำที� 24-27 ตุล�คมู พื้.ศึ. 2548 
เกิด้จำากอิท่ธิพลร่องความกด้อากาศึตุำ�าใน้ำท่ะเลอ้น้ำด้าม้น้ำท่ำาให้เกิด้ฝน้ำตุกหน้้ำกใน้ำพื�น้ำที่�ลุ่มน้ำำ�าตุอน้ำ

บน้ำบริเวณ์อำาเภัอท่่ายางใน้ำว้น้ำที่� 23-24 ตุุลาคม 2548 ด้้งภัาพท่ี� 5 ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำรายว้น้ำส้งสุด้ 96.1 และ 
112.3 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ ใน้ำว้น้ำท่ี� 23-24 ตุุลาคม 2548 ท่ำาให้มีน้ำำ�าฝน้ำตุกสะสมสองว้น้ำเกิน้ำ 208.4 มิลลิเมตุร ส่ง
ผู้ลท่ำาให้มีปริมาณ์น้ำำ�าท่่าท่ี�ผู้่าน้ำสถึาน้ำี B.10 มีปริมาณ์น้ำำ�าท่่าไหลผู้่าน้ำใน้ำว้น้ำที่� 24 ตุุลาคม 2548 เพิ�มขึ�น้ำจำาก 
13.85 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี เป็น้ำ 144.0 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี ใน้ำว้น้ำท่ี� 25 ตุุลาคม 2548 และเพิ�มขึ�น้ำเป็น้ำ 
299.4 ลก้บาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ ีใน้ำว้น้ำตุ่อมา แสด้งด้ง้ภัาพท่ี� 2 สว่น้ำระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลสง้สุด้กอ่น้ำการเกิด้น้ำำ�าท่ว่มมคีา่
ระหว่าง 3.83-3.96 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง และช้่วงการเกิด้น้ำำ�าท่่วมมีค่าระหว่าง 3.67-3.80 เมตุร
จำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง
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ภ�พื้ที� 5: ปีรัิมาณน์ำ�าฝน์รัายวัน์ชั่วงวัน์ทัี� 19-27 ตุลาคม พุ.ศ.2548

3. เห์ตุก�รณ์์นำำ��ท่วิมูช่่วิงวิันำที� 4-8 ตุล�คมู พื้.ศึ. 2553 
สาเหตุมุาจำากฝน้ำตุกหน้้ำกตุดิ้ตุอ่ก้น้ำใน้ำพื�น้ำที่�เหน้ำอือำาเภัอเมอืงพบวา่ มนี้ำำ�าฝน้ำสะสมว้น้ำที่� 1-3 ตุลุาคม 

2553 เท่่าก้บ 61 มิลลิเมตุร แตุ่มีฝน้ำเหน้ำือพื�น้ำท่ี�ท่ี�อำาเภัอท่่ายางว้น้ำท่ี� 2 ตุุลาคม 2553 เท่่าก้บ 86.0 มิลลิเมตุร 
สะสมก้บว้น้ำท่ี� 3 ตุุลาคม 2553 เท่่าก้บ 131.5 มิลลิเมตุร และท่ี�อำาเภัอหน้ำองหญ่้าปล้อง ว้น้ำท่ี� 3 ตุุลาคม 2553 
มีค่า 116.5 มิลลิเมตุร ส่งผู้ลให้ปริมาณ์น้ำำ�าท่่าไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำี B.10 ใน้ำว้น้ำท่ี� 3 ตุุลาคม 2553 เพิ�มจำาก 52.30 
ลก้บาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาที่ เป็น้ำ 255.1 ลก้บาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาที่ ใน้ำว้น้ำที่�น้ำำ�าท่ว่มวน้้ำที่� 1 และเพิ�มเป็น้ำ 277.5 ลก้บาศึก์
เมตุรตุอ่วิน้ำาท่แีล้วคอ่ยๆ ลด้ลงที่ละน้ำอ้ยสม้พ้น้ำธ์ก้บปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำสะสมด้้าน้ำเหน้ำอืสถึาน้ำ ีแสด้งด้้งภัาพที่� 2 เมื�อ
พจิำารณ์าระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำสง้สุด้ก่อน้ำเกิด้น้ำำ�าท่ว่มมีคา่ 3.50-3.72 เมตุรจำากระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลางและเมื�อเกิด้
น้ำำ�าท่ว่มมคีา่ 3.73-4.00 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง ซึ่ึ�งมคีา่ระด้บ้ตุา่งก้น้ำสง้สดุ้ประมาณ์ 0.3 เมตุร ใน้ำว้น้ำ
ท่ี� 5 ตุุลาคม 2553 แสด้งด้้งภัาพท่ี� 3 ส่งผู้ลตุ่อระยะเวลาใน้ำการระบายน้ำำ�าลงท่ะเลเล็กน้ำ้อย ท่ำาให้เกิด้น้ำำ�าท่่วมท่ี�
อำาเภัอเมืองเพช้รบุรีใน้ำว้น้ำท่ี� 4-8 ตุุลาคม 2553 เป็น้ำระยะเวลา 5 ว้น้ำ สรุปได้้ว่า พื�น้ำท่ี�เหน้ำือน้ำำ�ามีฝน้ำตุกท่ี�อำาเภัอ
ท่่ายาง 1 ว้น้ำ มีค่า 86 มิลลิเมตุร และสะสม 2 ว้น้ำมีค่า 131.5 มิลลิเมตุร และผู้น้ำวกก้บฝน้ำตุกท่ี�หน้ำองหญ่้าปล้อง 
116.5 มิลลิเมตุร จำะท่ำาให้ว้น้ำตุ่อมาน้ำำ�าท่่วม แสด้งด้้งภัาพท่ี� 6
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ภ�พื้ที� 6: ปีรัิมาณน์ำ�าฝน์รัายวัน์ชั่วงวัน์ทีั� 29 กิัน์ยายน์ ถึง 8 ตุลาคม พุ.ศ. 2553

4. เห์ตุก�รณ์์นำำ��ท่วิมูช่่วิงวิันำที� 10-12 พื้ฤศึจัิก�ยนำ พื้.ศึ. 2556 
เกิด้จำากอิท่ธิพลของพายุด้ีเปรสช้้�น้ำ ท่ำาให้มีฝน้ำตุกหน้้ำกตุิด้ตุ่อก้น้ำ 2 ว้น้ำ ที่�อำาเภัอหน้ำองหญ่้าปล้อง 

ใน้ำว้น้ำที่� 7-8 พฤศึจิำกายน้ำ 2556 ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำสะสม 1-2 ว้น้ำ มีค่า 129.0 และ 363.0 มิลลิเมตุร 
ตุามลำาด้้บ ใน้ำขณ์ะที่�อำาเภัอเมืองมีฝน้ำตุกสะสม 1-2 ว้น้ำมีค่า 52 และ 137 มิลลิเมตุร ตุามลำาด้้บ 
แตุ่น้ำำ�าเริ�มท่่วมว้น้ำที่�  10 ตุุลาคม 2556 เมื�อพิจำารณ์าปริมาณ์น้ำำ�าไหลผู่้าน้ำสถึานี้ำ B.10 ใน้ำว้น้ำที่�  8 
พฤศึจำิกายน้ำ 2556 เพิ�มจำาก 39.70 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาที่ เป็น้ำ 148 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาที่ และใน้ำ 
ว้น้ำแรกของการเกิด้น้ำำ�าท่่วมมีปริมาณ์น้ำำ�าท่่าไหลผู้่าน้ำ 323.8 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี แล้วจำึงค่อยๆ ลด้ลง แสด้ง
ด้้งภัาพท่ี� 2 ส่วน้ำระด้้บน้ำำ�าท่ะเลส้งสุด้พบว่า ก่อน้ำเกิด้น้ำำ�าท่่วมมีค่าระหว่าง 4.04-4.24 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเล
ปาน้ำกลาง และเมื�อเกิด้น้ำำ�าท่ว่มมีคา่ระหว่าง 3.85-4.00 เมตุรจำากระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง แสด้งว่า น้ำำ�าสามารถึ
ระบายลงท่ะเลได้้เร็ว และจำากข้อม้ลพบว่า หากฝน้ำตุกหน้้ำกที่�อำาเภัอหน้ำองหญ้่าปล้องสะสมสองว้น้ำมีปริมาณ์ 
363.0 มิลลิเมตุร จำะใช้้เวลา 2 ว้น้ำใน้ำการเด้ิน้ำท่างมาถึึงอำาเภัอเมือง และปริมาณ์น้ำำ�าท่่าไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำี B.10 มี
ปริมาณ์ 150 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี ส่งผู้ลให้พื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรีใน้ำว้น้ำท่ี� 10-12 พฤศึจำิกายน้ำ 2556 เกิด้
เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมเป็น้ำระยะเวลา 3 ว้น้ำ แสด้งด้้งภัาพท่ี� 7
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ภ�พื้ที� 7: ปีรัิมาณน์ำ�าฝน์รัายวัน์ชั่วงวัน์ทัี� 5-12 พุฤศจิกิายน์ พุ.ศ. 2556

5. เห์ตุก�รณ์์นำำ��ท่วิมูช่่วิงวิันำที� 8-10 ตุล�คมู พื้.ศึ. 2557 
เกดิ้จำากอทิ่ธิพลของรอ่งมรสมุและความกด้อากาศึส้งท่ำาใหม้ฝีน้ำตุกท้่�วพื�น้ำที่�ลุ่มน้ำำ�าเพช้รบรุตีุดิ้ตุ่อก้น้ำ 

2 ว้น้ำ (ว้น้ำท่ี� 6-7 ตุุลาคม 2557) ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำสะสม 1-2 ว้น้ำ ใน้ำอำาเภัอเมืองมีค่า 48.0 และ 123.0 มิลลิเมตุร 
ท่ี�อำาเภัอท่่ายาง มีค่า 94.5 และ 247.0 มิลลิเมตุร และท่ี�อำาเภัอหน้ำองหญ่้าปล้อง 44.2 และ 114.7 มิลลิเมตุร 
ตุามลำาด้้บ และย้งพบฝน้ำตุกหน้ำ้ก 168.7 มิลลิเมตุร ท่ี�อำาเภัอแก่งกระจำาน้ำใน้ำว้น้ำท่ี� 7 ตุุลาคม 2557 ด้้วย เมื�อ
พิจำารณ์าน้ำำ�าท่่าท่ี�สถึาน้ำี B.10 พบว่า ว้น้ำท่ี� 8 ตุุลาคม 2557 เป็น้ำว้น้ำท่ี�น้ำำ�าท่่วมว้น้ำแรก มีค่า 42.2 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อ
วนิ้ำาท่ ีและคอ่ยเพิ�มขึ�น้ำเปน็้ำ 114.4 และ 158.5 ลก้บาศึกเ์มตุรตุอ่วนิ้ำาท่ ีตุามลำาด้บ้ จำะเหน็้ำได้ว้า่หากฝน้ำตุกหน้ำก้ท่ี�
แกง่กระจำาน้ำจำะใช้เ้วลาเด้นิ้ำท่างของน้ำำ�าประมาณ์ 2-3 ว้น้ำ และสม้พ้น้ำธก้์บการระบายน้ำำ�าของเขื�อน้ำเพช้รด้้วย สว่น้ำ
ระด้้บน้ำำ�าท่ะเลส้งสุด้พบว่าก่อน้ำเกิด้น้ำำ�าท่่วมมีค่า 3.61-4.20 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง และช้่วงน้ำำ�าท่่วม
มีค่า 3.64-3.71 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง ส่งผู้ลให้ปริมาณ์น้ำำ�าไหลลงท่ะเลได้้รวด้เร็ว จำึงท่ำาให้เกิด้น้ำำ�า
ท่่วมข้งท่ี�อำาเภัอเมืองเพช้รบุรีเพียง 3 ว้น้ำ คือ ว้น้ำท่ี� 8-10 ตุุลาคม 2557 แสด้งด้้งภัาพท่ี� 8
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ภ�พื้ที� 8: ปีรัิมาณน์ำ�าฝน์รัายวัน์ชั่วงวัน์ทีั� 3-10 พุฤศจิกิายน์ พุ.ศ. 2557

6. เห์ตุก�รณ์์นำำ��ท่วิมูช่่วิงวิันำที� 2-8 พื้ฤศึจัิก�ยนำ พื้.ศึ. 2559 
เกดิ้จำากอทิ่ธิพลของหยอ่มความกด้อากาศึตุำ�าท่ำาใหม้ฝีน้ำตุกหน้ำก้ตุอ่เน้ำื�อง (ช่้วงว้น้ำที่� 26-31 ตุลุาคม 

2559 ) โด้ยเฉีพาะพื�น้ำท่ี�เหน้ำือเขื�อน้ำเพช้ร โด้ยปริมาณ์น้ำำ�าสะสม 1-2 ว้น้ำ ท่ี�อำาเภัอท่่ายาง มีค่า 69.8 และ 104.8 
มิลลิเมตุร ท่ี�อำาเภัอแก่งกระจำาน้ำ 56.4 และ 97.3 มิลลิเมตุร ใน้ำว้น้ำท่ี� 26-27 ตุุลาคม 2557 ตุามลำาด้้บ ท่ำาให้เกิด้
การสะสมของน้ำำ�าใน้ำเขื�อน้ำจำน้ำท่ำาใหเ้ขื�อน้ำเพช้ร อำาเภัอท่่ายาง ตุอ้งเรง่ระบายน้ำำ�าออกจำากเขื�อน้ำเข้าระบบช้ลประท่าน้ำ
และแมน่้ำำ�าเพช้รบุรมีากถึึง 200 ลก้บาศึก์เมตุรตุอ่วนิ้ำาที่ น้ำอกจำากนี้ำ�ใน้ำอำาเภัอหน้ำองหญ้่าปล้องที่�มอีา่งเก็บน้ำำ�าแม่
ประจำ้น้ำตุ์มีการระบายน้ำำ�าท่ี� 150 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ีและอ่างเก็บน้ำำ�าห้วยผู้ากก็มีปริมาณ์น้ำำ�าจำำาน้ำวน้ำมากจำน้ำ
ตุ้องเร่งระบายน้ำำ�าออกท่ี� 80 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี ท่ำาให้ปริมาณ์น้ำำ�าท่่าที่�สถึาน้ำี B.10 เพิ�มขึ�น้ำจำาก 101.00, 
147.4, 182.0 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี ใน้ำว้น้ำท่ี� 30 ก้น้ำยายน้ำ–1 พฤศึจำิกายน้ำ 2559 และว้น้ำท่ี�น้ำำ�าท่่วมว้น้ำแรกมี
ปรมิาณ์น้ำำ�าไหลผู้า่น้ำ 202.9 ลก้บาศึกเ์มตุรตุอ่วนิ้ำาท่แีละสง้สดุ้ 213.3 ลก้บาศึกเ์มตุรตุอ่วนิ้ำาท่ ีตุามลำาด้บ้ แสด้ง
ด้ง้ภัาพที่� 2 เมื�อพจิำารณ์าระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลสง้สดุ้กอ่น้ำน้ำำ�าท่่วมมคีา่ระหวา่ง 3.69-3.86 เมตุรจำากระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลปาน้ำ
กลาง ใน้ำว้น้ำท่ี�น้ำำ�าท่่วมมีค่า 3.81-4.09 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง โด้ยระด้้บน้ำำ�าท่ะเลค่อน้ำข้างคงท่ี�ใกล้
เคยีงก้บ 4.00 เมตุรจำากระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง ตุ้�งแตุ่วน้้ำท่ี� 2-5 พฤศึจิำกายน้ำ 2559 (3.93-4.09 เมตุรจำากระด้บ้
น้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง) แสด้งด้ง้ภัาพที่� 3 ท่ำาใหค้วามสามารถึของน้ำำ�าไหลลงส้ท่่ะเลเกดิ้ขึ�น้ำได้ช้้า้ จำงึเกดิ้การท่ว่มใน้ำ
บรเิวณ์อำาเภัอเมอืงเพช้รบรุรีะยะเวลาน้ำาน้ำ 7 ว้น้ำ คอื ว้น้ำที่� 2-8 พฤศึจำกิายน้ำ 2559 เปน็้ำเวลา 7 ว้น้ำ แสด้งด้ง้ภัาพท่ี� 9
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ภ�พื้ที� 9: ปีรัิมาณน์ำ�าฝน์รัายวัน์ชั่วงวัน์ทัี� 25 ตุลาคม  ถึง 8 พุฤศจิกิายน์ พุ.ศ. 2559

วิิจั�รณ์์ผลก�รวิิจััย
การศึึกษาเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมใหญ่่อำาเภัอเมืองเพช้รบุรีใน้ำช้่วงระหว่างปี พ.ศึ.2546-2559 จำำาน้ำวน้ำ 

6 คร้�ง โด้ยพิจำารณ์าความส้มพ้น้ำธ์ของปัจำจำ้ยความเข้มฝน้ำท่ี�ตุกใน้ำพื�น้ำท่ี�ร่วมก้บข้อม้ลระด้้บน้ำำ�าท่่าและระด้้บน้ำำ�า
ท่ะเลขึ�น้ำส้งสุด้ตุ่อการเกิด้น้ำำ�าท่่วม พบว่า ปัจำจ้ำยหล้กท่ี�ส่งผู้ลตุ่อการเกิด้น้ำำ�าท่่วมคือ ความเข้มฝน้ำที่�ตุกใน้ำพื�น้ำที่� 
สอด้คล้องก้บ  Tangtham (1989) ท่ี�กล่าวว่า สาเหตุุหล้กของการเกิด้น้ำำ�าท่่วมใน้ำประเท่ศึไท่ย คือ ปริมาณ์ฝน้ำ
ท่ี�ตุกหน้ำ้กและหรือตุกตุิด้ตุ่อก้น้ำเป็น้ำเวลาน้ำาน้ำ โด้ย Saovaphak (1996) ได้้ศึึกษาการประเมิน้ำปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำท่ี�
ท่ำาให้เกิด้อุท่กภั้ยฉี้บพล้น้ำพบว่า ปริมาณ์ฝน้ำท่ี�ตุกอย้่ใน้ำช้่วงพิส้ย 95-135 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ จำะท่ำาให้เกิด้อุท่กภั้ย
ฉี้บพล้น้ำได้้ จำากข้อม้ลการเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมใหญ่่ของอำาเภัอเมืองเพช้รบุรี พิจำารณ์าเปรียบเท่ียบก้บเกณ์ฑ์์
ปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำ (Royal Irrigation Department, 2018) พบว่า มีความเข้มฝน้ำอย้่ใน้ำเกณ์ฑ์์ฝน้ำตุกหน้ำ้ก (35.1-90 
มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ) ไปจำน้ำถึึงความเข้มฝน้ำอย่้ใน้ำเกณ์ฑ์์ฝน้ำตุกหน้้ำกมากเสี�ยงตุ่อการเกิด้น้ำำ�าท่่วมฉี้บพล้น้ำ (> 90 
มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ) โด้ยล้กษณ์ะการเกิด้ฝน้ำแบ่งเป็น้ำ 3 ล้กษณ์ะ คือ การเกิด้ฝน้ำตุกหน้ำ้กมากใน้ำพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมือง
เพช้รบรุ ีการเกดิ้ฝน้ำตุกหน้้ำกใน้ำพื�น้ำท่ี�ลุม่น้ำำ�าตุอน้ำบน้ำกอ่น้ำท่ี�น้ำำ�าจำะไหลผู้า่น้ำมาตุามแมน่้ำำ�าเพช้รบรุ ี(อำาเภัอท่่ายางเกนิ้ำ 
100 มลิลิเมตุรตุ่อว้น้ำ หรือสะสมสองวน้้ำเกนิ้ำ 130 มลิลิเมตุร) และการเกดิ้จำากฝน้ำตุกหน้้ำกท่้�วท้่�งพื�น้ำท่ี�ท่ำาให้เกิด้น้ำำ�า
สะสมใน้ำพื�น้ำที่�ลุม่น้ำำ�าตุอน้ำเหนื้ำอ  เมื�อพิจำารณ์าความสม้พ้น้ำธ์ของปริมาณ์ฝน้ำที่�ตุกก้บปริมาณ์น้ำำ�าท่่าท่ี�สถึานี้ำ B.10 
พบว่า ปริมาณ์ฝน้ำท่ี�ตุกหน้ำ้กส่งผู้ลให้ปริมาณ์น้ำำ�าท่่ามีค่าส้งขึ�น้ำ โด้ยมีค่าอย้่ใน้ำช้่วงพิส้ย 158-776 ล้กบาศึก์เมตุร
ตุ่อวิน้ำาที่ ส่งผู้ลให้เกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมตุ้วเมืองเพช้รบุรีใน้ำว้น้ำตุ่อมา ซึึ่�งสอด้คล้องก้บระยะเวลาการเดิ้น้ำท่าง
ของน้ำำ�าจำากสถึาน้ำี B.10 ถึึงตุ้วเมืองเพช้รบุรีจำะใช้้เวลาประมาณ์ 17-20 ช้้�วโมง และค่าความจำุลำาน้ำำ�าของแม่น้ำำ�า
เพช้รบุรีท่ี�มีค่า 150 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี (Royal Irrigation Department, 2018)  น้ำอกจำากน้ำี�ปัจำจำ้ยเรื�องน้ำำ�า
ท่ะเลหน้ำุน้ำก็มีผู้ลตุ่อการระบายน้ำำ�าจำากตุ้วเมืองผู้่าน้ำแม่น้ำำ�าเพช้รบุรีลงส้่ท่ะเล โด้ยพบว่า หากมีน้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำส้งสุด้
ท่ี�ระด้้บ 3.90 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง จำะมีผู้ลให้การระบายน้ำำ�าจำากแม่น้ำำ�าเพช้รบุรีไหลออกส้่ท่ะเลช้้า
และเกิด้น้ำำ�าท่่วมข้งท่ี�มีระยะเวลายาวน้ำาน้ำขึ�น้ำ 
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สรุปผลก�รวิิจััย

จำากการศึึกษาเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมใหญ่่ของอำาเภัอเมืองเพช้รบุรีท่้�ง 6 คร้�งพบว่า สาเหตุุหล้กมาจำาก
พายุท่ี�พ้ด้ผู้่าน้ำเข้ามาใน้ำประเท่ศึไท่ยฝั�งท่ะเลอ้น้ำด้าม้น้ำซึ่ึ�งท่ำาให้เกิด้มีฝน้ำตุกหน้ำ้กใน้ำพื�น้ำท่ี�ลุ่มน้ำำ�าเพช้รบุรีใน้ำหลาย
อำาเภัอของลุ่มน้ำำ�าตุอน้ำบน้ำ โด้ยเฉีพาะพื�น้ำท่ี�อำาเภัอท่่ายาง อำาเภัอหน้ำองหญ่้าปล้องและอำาเภัอแก่งกระจำาน้ำ โด้ย
สามารถึสรุปค่าปริมาณ์น้ำำ�าฝน้ำและปริมาณ์น้ำำ�าท่่าที่�สถึาน้ำี B.10 และระด้้บน้ำำ�าท่ะเลส้งสุด้ที่�มีผู้ลตุ่อน้ำำ�าท่่วมที่�
อำาเภัอเมืองได้้ด้้งน้ำี�

1) ฝน้ำตุกใน้ำอำาเภัอเมืองสะสม 1-2 ว้น้ำ มีค่า 48 และ 123 มิลลิเมตุร และมีฝน้ำตุกท่างอำาเภัอตุอน้ำ
เหน้ำือของลุ่มน้ำำ�ามากกว่า 100 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ จำะท่ำาให้เกิด้น้ำำ�าท่่วมได้้ 

2) ฝน้ำตุกท่ี�อำาเภัอท่่ายางด้้าน้ำเหน้ำือของพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองเกิน้ำ 100 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ หรือมีปริมาณ์
น้ำำ�าฝน้ำสะสม 2 ว้น้ำ เกิน้ำ 130.0 มิลลิเมตุร มีโอกาสน้ำำ�าท่่วมท่ี�อำาเภัอเมือง

3) ฝน้ำตุกใน้ำอำาเภัอหน้ำองหญ้่าปล้อง 129.0 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ และ 234.0 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ และ
สะสม 2 ว้น้ำมีค่า 363.0 มิลลิเมตุรหรือฝน้ำตุกสะสมสองว้น้ำมากกว่า 350 มิลลิเมตุร จำะสามารถึท่ำาให้น้ำำ�าท่่วม
อำาเภัอเมืองใน้ำ 2 ว้น้ำตุ่อมา

4) ฝน้ำตุกหน้ำก้ท่้�วท้่�งพื�น้ำที่� และน้ำำ�าท่า่ท่ี�ระบายน้ำำ�าผู่้าน้ำสถึานี้ำน้ำำ�าท่่า B.10 มากเกิน้ำ 150 ล้กบาศึก์เมตุร
ตุ่อวิน้ำาท่ี มีผู้ลให้เกิด้น้ำำ�าท่่วมตุ้วเมืองได้้ 

5) ระด้้บน้ำำ�าท่ะเลขึ�น้ำส้งสุด้เกิน้ำ 3.90 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง มีผู้ลตุ่อการระบายน้ำำ�าลงส้่
ท่ะเล ท่ำาให้เกิด้การระบายน้ำำ�าได้้ช้้าและเป็น้ำปัจำจำ้ยหน้ำึ�งท่ี�ท่ำาให้เกิด้น้ำำ�าท่่วมข้งยาวน้ำาน้ำ

ด้้งน้ำ้�น้ำเพื�อเตุรียมความพร้อมตุ่อเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม ตุ้องพิจำารณ์าถึึงปัจำจำ้ยท้่�ง 3 ส่วน้ำประกอบก้น้ำ 
ได้้แก่ ความเข้มฝน้ำใน้ำพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองและความเข้มฝน้ำด้้าน้ำเหน้ำือพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมือง ปริมาณ์น้ำำ�าท่่าท่ี�ไหลผู้่าน้ำ
สถึานี้ำ B.10 และระด้บ้น้ำำ�าท่ะเลสง้สุด้ โด้ยตุอ้งมีการเตุอืน้ำภ้ัยให้ประช้าช้น้ำเตุรยีมพรอ้มรบ้มือเหตุกุารณ์์น้ำำ�าท่ว่ม
กรณ์ีฝน้ำตุกท่ี�บริเวณ์อำาเภัอเมืองเพช้รบุรีสะสมสองว้น้ำเกิน้ำ 100 มิลลิเมตุร หรือฝน้ำตุกด้้าน้ำเหน้ำือท่ี�อำาเภัอท่่ายาง
เกิน้ำ 100 มิลลิเมตุรตุ่อว้น้ำ หรือตุกสะสมสองว้น้ำเกิน้ำ 200 มิลลิเมตุร หรือปริมาณ์น้ำำ�าท่่าไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำี B.10 เกิน้ำ 
150 ล้กบาศึก์เมตุรตุ่อวิน้ำาท่ี และระด้้บน้ำำ�าท่ะเลส้งสุด้เกิน้ำ 3.90 เมตุรจำากระด้้บน้ำำ�าท่ะเลปาน้ำกลาง ซึ่ึ�งจำะท่ำาให้
น้ำำ�าสามารถึระบายลงท่ะเลได้้ช้้าและเกิด้น้ำำ�าท่่วมข้งได้้

ข้้อเสนำอแนำะ
จำากผู้ลการศึึกษาความเข้มฝน้ำท่ี�ส่งผู้ลตุ่อการเกิด้เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมใหญ่่ของอำาเภัอเมืองเพช้รบุรี 

สามารถึสรปุได้ถึ้ึงปจัำจำย้ 3 สว่น้ำ ท่ี�มคีวามสม้พ้น้ำธ์ตุอ่การเกิด้น้ำำ�าท่่วมอำาเภัอเมืองเพช้รบรุ ีได้้แก่ ความเข้มฝน้ำใน้ำ
พื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมืองและความเข้มฝน้ำด้้าน้ำเหน้ำือพื�น้ำท่ี�อำาเภัอเมือง ปริมาณ์น้ำำ�าท่่าท่ี�ไหลผู้่าน้ำสถึาน้ำี B.10 และระด้้บ
น้ำำ�าท่ะเลสง้สดุ้ ขอ้มล้ท่ี�ได้ส้ามารถึเปน็้ำประโยช้น้ำใ์น้ำการเตุอืน้ำภัย้เหตุกุารณ์์น้ำำ�าท่ว่ม 3 ช้ว่งระยะ คอื การเตุอืน้ำภัย้
ก่อน้ำเกิด้ภั้ย สามารถึประเมิน้ำและแจำ้งขน้ำาด้ของการเกิด้น้ำำ�าท่่วมได้้ การเตุือน้ำภั้ยขณ์ะเกิด้ภั้ย สามารถึประเมิน้ำ
และแจำง้แน้ำวโน้ำม้ความรนุ้ำแรงของน้ำำ�าท่่วมวา่เพิ�มขึ�น้ำหรอืลด้ลงได้ ้และการแจำง้สิ�น้ำสดุ้ภัย้ สามารถึประเมนิ้ำและ
แจำ้งระยะเวลาของการเกิด้น้ำำ�าท่่วมได้้ ซึ่ึ�งปัจำจำุบ้น้ำการแจำ้งเตุือน้ำภั้ยน้ำำ�าท่่วมน้ำิยมใช้้ข้อม้ลการเฝ้าระว้งระด้้บน้ำำ�า
เป็น้ำข้อม้ลหล้ก การศึึกษาน้ำี�จำึงช้ี�ให้เห็น้ำว่า การพิจำารณ์าข้อม้ลความเข้มฝน้ำ ร่วมก้บปริมาณ์น้ำำ�าท่่าและระด้้บน้ำำ�า
ท่ะเลส้งสุด้ จำะช้่วยประเมิน้ำสถึาน้ำการณ์์น้ำำ�าและเป็น้ำประโยช้น้ำ์ใน้ำด้้าน้ำการเตุรียมความพร้อมตุ่อเหตุุการณ์์น้ำำ�า
ท่่วมของประช้าช้น้ำได้้ อย่างไรก็ตุาม ควรมีการพ้ฒน้ำาข้อม้ลใน้ำรป้แบบโมเด้ลท่างคณ์ิตุศึาสตุร์ใน้ำการท่ำาน้ำาย
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และประเมิน้ำระด้้บขน้ำาด้ของอุท่กภ้ัยได้้อย่างแม่น้ำยำาเพื�อเป็น้ำประโยช้น์้ำตุ่อการเตุรียมพร้อมใน้ำการร้บมือก้บ
เหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม ท่้�งใน้ำด้้าน้ำการเตุรียมการหาพื�น้ำที่�หน้ำ่วงน้ำำ�า การระบายน้ำำ�าออกส่้ท่ะเลให้เร็วที่�สุด้ และการ
ประเมิน้ำระด้้บความส้งของการขน้ำย้ายของได้้

กิตติกรรมูประก�ศึ
บท่ความวิจำ้ยฉีบ้บน้ำี�เสร็จำสมบ้รณ์์ได้้เน้ำื�องจำากได้้ร้บความอน้ำุเคราะห์จำากท่่าน้ำอาจำารย์ท่ี�ปรึกษา ท่ี�

คอยช้ี�แน้ำะและให้คำาแน้ำะน้ำำาใน้ำการเขียน้ำบท่ความวิช้าการคร้�งน้ำี� และท่ี�ขาด้ไม่ได้้คือ หน้ำ่วยงาน้ำตุ่าง ๆ ท่ี�สน้ำอง
ข้อม้ลเพื�อใช้้ใน้ำการวิเคราะห์ประกอบด้้วย (1) กรมช้ลประท่าน้ำ (2) กรมอุตุุนิ้ำยมวิท่ยา (3) กรมเจ้ำาท่่า (4) 
หน้ำว่ยงาน้ำป้องก้น้ำและบรรเท่าสาธารณ์ภ้ัย จำง้หวด้้เพช้รบุร ี(5) สถึาบน้้ำสารสน้ำเท่ศึท่รพ้ยากรน้ำำ�าและการเกษตุร 
(องค์การมหาช้น้ำ) ผู้้้วิจำ้ยจำึงขอขอบพระคุณ์อย่างส้งไว้ ณ์ ท่ี�น้ำี�

ขอขอบพระคุณ์ครอบคร้วที่�คอยสน้ำ้บสน้ำุน้ำให้กำาล้งใจำเสมอมารวมท่้�งเจำ้าหน้ำ้าท่ี�โครงการวิเคราะห์
ผู้ลกระท่บสิ�งแวด้ล้อม ภัาควิช้าวิท่ยาศึาสตุร์สิ�งแวด้ล้อม คณ์ะสิ�งแวด้ล้อม ท่ี�คอยช้่วยเหลือเสมอมา
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