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ค้าน้า 

เมืองหนองส าโรงก าหนดพื นที่ชุมชนเป้าหมายในการประเมิน 3 ชุมชน คือ ชุมชนไทยสมุทร 1 2 
และ 3 เป็นชุมชนที่มีขนาดพื นที่ 1.32 ตารางกิโลเมตร ตั งอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน คือ พื นที่ลุ่มต่ า เป็นแอ่ง
กระทะ ดังนั น บริเวณชุมชนนี จึงเป็นจุดรองรับการไหลของน  าจากรอบทิศหลายแหล่ง ได้แก่ จากเทศบาลนคร
อุดรธานี ต าบลนาดีและต าบลเชียงพิณ ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่าต าบลหนองส าโรง (ศูนย์ส่งเสริมสังคมและ
สิ่งแวดล้อมลุ่มน  าโขง, 2565) 

การกลายเป็นเมืองของชุมชนไทยสมุทรมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของเทศบาลนครอุดรธานี
และเทศบาลเมืองหนองส าโรงมาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ที่ดินเกษตรกรรมถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื นที่อยู่
อาศัยและเพื่อการพานิชยกรรม ผู้คนแตกตัวสู่อาชีพอันหลากหลายที่สะท้อนความเป็นสังคมเมือง ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศดั งเดิมของชุมชนที่เคยมีศักยภาพในการปรับตัวต่อภัยพิบัติให้ด้อย
ประสิทธิภาพลงและเพิ่มความเปราะบางมากยิ่งขึ น โดยเฉพาะภาวะน  าท่วมของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ในช่วงแรกของการก่อตั งชุมชนยังส่งผลกระทบในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก แม้น  าจะท่วมเป็นประจ า
ทุกปีแต่เกิดขึ นในช่วงเวลาสั น ๆ เท่านั น เพราะมวลน  าจะไหลจากชุมชนสู่พื นที่ลุ่มต่ าลงห้วยได้สะดวกโดยไม่มี
สิ่งก่อสร้างกีดขวาง แตกต่างกับช่วงที่มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและถมที่ดินขวางทางน  าแบบไม่มีการควบคุม 
ความเสียหายจึงมีมากกว่า เนื่องจากมวลน  าจะท่วมชุมชนในระดับสูงและขังอยู่นานเป็นสัปดาห์ แนวโน้มเช่นนี 
จะด าเนินต่อไปในอนาคตหากบริบทการพัฒนาเมืองและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี   

ดังนั น ประเด็นความเปราะบางที่เมืองหนองส าโรงเผชิญ คือ ภาวะน  าท่วมซ  าซากที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน โดยชุมชนไทยสมุทรเคยผ่านเหตุการณ์น  าท่วมใหญ่มา 2 ครั ง คือ ในปี 2544 ชุมชนจมอยู่ใต้มวลน  า
ที่สูงถึง 1.50 เมตร ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ภัยพิบัติในครั งนั นถือเป็นครั งที่รุนแรงมากที่สุดตั งแต่ตั ง
ชุมชนมา และในปี 2545 ซึ่งเป็นผลจากเขื่อนบ้านจั่นแตก แต่ระดับน  าเข้าท่วมชุมชนเพียง 1.20 เมตรและท่วม
เป็นเวลาไม่นานนัก ความรุนแรงจึงน้อยกว่าครั งแรก และในปัจจุบันชุมชนชาวบ้านยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน  าที่
ท่วมขังเป็นประจ าทุกปี แม้ระดับน  าจะไม่สูงมากนัก คือ ประมาณ 30 ซม ถึง 1 เมตร แต่ท่วมยาวนานมากกว่า
ในอดีต ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้ชาวบ้านในหลายด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพย์สินจากกรณีน  าไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนที่ตั งอยู่ในที่ต่ าจนข้าวของเครื่องใช้เสียหาย โดยเฉพาะในบางปีที่น  าท่วมขังนานเป็นสัปดาห์ หลังน  า
ลดจะปรากฏร่องรอยการกัดเซาะผนังปูนและพื นซีเมนต์ บ้านหลายหลังที่ได้รับผลกระทบสะสมเป็นเวลาหลาย
ปีพื นและผนังบ้านได้เกิดรอยแตกร้าวทั่วตัวบ้าน 2) ด้านการสัญจร เป็นอีกปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้
ชาวบ้าน เนื่องจากน  าได้ท่วมกระจายครอบคลุมทั่วทุกตรอกซอกซอย โดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื นที่ลุ่มต่ าระดับ
น  ามักท่วมสูงกว่า 50-100 ซม. และไหลเชี่ยวจนรถเกือบทุกชนิดไม่สามารถวิ่งสัญจรผ่านไปมาได้  นอกจากนี  
ยังส่งผลให้ถนนหลายเส้นถูกน  ากัดเซาะจนพื นผิวขรุขระ บางเส้นเกิดรอยแตกร้าวและยุบตัวจนกลายเป็นจุด
เสี่ยงภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 3) มลพิษและสิ่งปฏิกูลที่มาพร้อมกับน  าท่วมขัง เป็นอีกปัญหาที่ชาวบ้าน คือ น  าเน่า
ส่งกลิ่นเหม็นและส้วมเต็ม ส่วนปัญหาที่เกิดขึ นเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและผู้สูงอายุ คือ น  ากัดเท้าและโรคผิวหนังที่
เกิดจากการสัมผัสน  าเน่าเสีย รวมจนถึงปัญหาความเครียดที่เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบฉับพลัน 

ความเปราะบางที่เกิดขึ นในเมืองหนองส าโรงนี มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาของระบบเมือง ได้แก่ 
1) ด้านโครงสร้างพื นฐาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากระบบโครงสร้างที่ไม่สัมพันธ์กัน ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีระบบ



รองรับ เช่น ระดับถนน ระบบท่อระบายน  าและโครงข่ายท่อระบายน  า 2) ด้านระบบและกลไกการบริหาร
จัดการภัยพิบัติภายในท้องถิ่น ซึ่งยังต้องเชื่อมโยงความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น เช่น  บุคลากร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ท้องถิ่นขาดแผนรองรับ
การจัดการภัยพิบัติที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองในบริบทใหม่ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การท างานเชิง
เครือข่ายท้องถิ่นที่ทับซ้อนกันแบบท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น รวมทั งขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ 3) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ โดยเฉพาะกฎหมายผังเมืองที่ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด แต่ที่ผ่านมาผังเมืองยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ปัญหาภัยพิบัติที่ชัดเจน มีการยืดหยุ่น ผ่อนปรนและเอื อประโชน์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการประกอบธุรกิจและอื่น ๆ และแนวโน้มการแก้ไขผังเมืองรอบใหม่จะให้ความส าคัญกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองมากกว่าการจัดการภัยพิบัติ 4) ด้านระบบนิเวศธรรมชาติ การพัฒนาห้วยดานให้เป็นคลอง
คอนกรีตและการปิดล้อมรั วที่ดินริมห้วยดานมีผลให้ชาวบ้านบางส่วนสูญเสียแหล่งอาหารและพื นที่ใช้ประโยชน์
ตามแนวริมห้วยไป  

การศึกษาความเปราะบางต่อภัยน  าท่วมคณะผู้ประเมินได้พบข้อมูลที่ส าคัญหลายประเด็นที่สามารถ
น าไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันระหว่าง อปท. หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื นที่ การปรับเปลี่ยน
มุมมองในการแก้ไขปัญหาเชิงองค์รวมไม่แยกส่วนเลือกแก้ไขเพียงด้านใดด้านหนึ่งจนละเลยการฉวยใช้ทุนในมิติ
ต่างๆเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา คณะผู้ประเมินมีความคาดหวังเป็นอย่างมากในการผลักดันชุดข้อมูลเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยสมุทรที่ได้รับความเดือดร้อนมากอย่าง
ยาวนาน   
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1. ความเป็นมาและความสา้คัญของปัญหา 

ความเปราะบาง (vulnerability) เป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากเมื่อต้องการท าความเข้าใจ สภาวะ 
กระบวนการ ปัญหา ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เป็นผลจากภัยพิบัติ โดย Potential for 

Disruption or Harm ให้ความหมายว่า เป็นสภาพ หรือสิ่งที่มีผลต่อการได้รับภัยพิบัติของชุมชน ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จากหลายมิติเชื่อมโยงกัน เช่น กายภาพของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคม ประชากร พฤติกรรม และสภาพจิตใจ ปัจจัยเหล่านี ไม่เพียงมีลักษณะที่ผันผวนไปตามบริบทที่เกี่ยวข้อง
อยู่ตลอดเวลา แต่ยังส่งผลต่อระดับของผลกระทบที่มีต่อประชากรและชุมชนแต่ละกลุ่มให้มีความแตกต่างกัน
ออกไปด้วย (อนุสรา โพธ์ิศรี และ ผกามาศ ถิ่นพังงา, มปป.)  

ดังเช่นกรณีของอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตของพื นที่เมืองแบบก้าวกระโดด อันเป็นผลมาจาก
แรงหนุนด้านเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า และยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุ
ภูมิภาคลุ่มน  าโขง อีกทั งการเติบโตของเมืองยังมีลักษณะกระจายตัวออกไปยังพื นที่รอบนอกเขตเทศบาลนคร
ต่อเนื่อง แต่เมืองในเขตเทศบาลนครและพื นที่รอบนอกต่างก็มีความเสี่ยง ความเปราะบางต่อปัญหาน  าท่วม
เป็นประจ า เนื่องจากพื นที่เมืองส่วนใหญ่เป็นพื นที่ลุ่มต่ ารับน  าจากพื นที่สูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขณะเดียวกันการพัฒนาเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายลักษณะ เช่น การขยายโครงสร้างพื นฐาน ย่าน
การค้า สร้างพื นที่บริการและอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยที่ไม่สอดคล้องกับผังเมืองก็นับเป็นสาเหตุให้เกิด
ความเสี่ยงและความเปราะบางของประชาชนต่อภัยพิบัติเช่นกัน (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย , มปป.) 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มปป.) อย่างไรก็ตาม งานศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ได้ระบุว่า 
พื นที่เมืองนอกเขตเทศบาลนครอุดรธานีในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พื นที่
บางส่วนของต าบลหนองขอนกว้างอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว และพื นที่ส่วนหนึ่งของต าบลบ้านเลื่อมใน
เขตเทศบาลเมืองหนองส าโรง มีความเสี่ยงและความเปราะบางต่อภาวะภัยน  าท่วมสูงกว่ าพื นที่เมืองส่วนใหญ่
ในเขตเทศบาลนคร ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาน  าท่วมมาก่อน จึงมีศักยภาพในการ
รับมือกับภัยพิบัติมากกว่าเมืองรอบนอก (สุธี อนันต์สุขสมศรี และนิจ ตันติศิรินทร์, 2561)    

ชุมชนไทยสมุทรเป็นชุมชนที่ประสบปัญหาน  าท่วมซ  าซากทุกปี  มีพื นที่โดยประมาณ 1.32 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะรับน  า มีประชากรประมาณ 1,800 คน การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื นที่รอบในถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการขยายตัวของพื นที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม 
อีกทั งยังเป็นพื นที่รองรับน  าหลักในช่วงฤดูฝน ส่วนพื นที่รอบนอกด้านท้ายของชุมชนเป็นทุ่งนารองรับน  าจาก
พื นที่รอบในระบายออกไปยังล  าห้วยดาน ด้วยลักษณะการไหลของน  าเช่นนี จึงท าให้พื นที่บริเวณท้ายชุมชนน  า
จะเอ่อท่วมทุ่งนาของชาวบ้านและที่นารกร้างเป็นประจ าทุกปี ปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายและ
ผลกระทบแก่ประชาชนในหลายด้าน เช่น ปัญหาสุขอนามัยและสุขภาพ น  าท่วมพื นที่ท าการเกษตร ถนนช ารุด 
การขาดรายได้ รวมถึงความยากล าบากในการใช้ชีวิตประจ าวันและการคมนาคม  

จากที่กล่าวมา การเกิดภาวะภัยน  าท่วมซ  าซากในเขตเทศบาลเมืองหนองส าโรง ได้ท าให้ชุมชนหลาย
แห่งได้รับความเดือดร้อน ทั งความเสียหายด้านทรัพย์สิน ความยากล าบากในการคมนาคมสัญจรและการอยู่
อาศัยในที่พัก รวมถึงปัญหาสุขอนามัยและสุขภาพ พื นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย ถนนช ารุด การ
สูญเสียรายได้ที่สัมพันธ์กับปัญหาหนี สินและความยากจน แม้ที่ผ่านมาหน่วยงานในพื นที่อย่างเทศบาลหนอง
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ส าโรง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และส่วนราชการจังหวัด ได้พยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยตลอด แต่
ดูเหมือนว่านอกจากปัญหายังไม่หมดไปแล้ว ในทางกลับกันกับมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ นอีกในอนาคต เนื่องจาก
พื นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวของพื นที่อยู่อาศัย พื นที่พาณิชยกรรม การเพิ่มขึ นของประชากรที่รวดเร็ว ขณะที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินยังขาดความเหมาะสมกับศักยภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ ส่วนความพร้อมของระบบ
การป้องกันภัยขององค์กรท้องถิ่นและศักยภาพการรับมือกับภัยน  าท่วมของประชาชนแต่ละกลุ่มยังมีลักษณะที่
เหลื่อมล  ากัน รวมถึงข้อจ ากัดในการวางแผนพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่นับวันจะยิ่งมีความไม่แน่นอนและซับซ้อนมากขึ นเป็นล าดับ (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, มปป.)     

ดังนั น การท าความเข้าใจสภาวะความเปราะบางของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองส าโรงต่อภัยน  า
ท่วมซ  าซาก ในมิติทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้เราเห็นถึงปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเปราะบาง การเกิดผลกระทบ และขีดจ ากัดการปรับตัวของคนในชุมชนกลุ่มต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีฐานะดี ผู้มีฐานะปานกลาง ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนจนและผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม อันจะ
เป็นประโยชน์ค่อนข้างมากส าหรับการวางแผนปรับตัวรับมือและแก้ไขปัญหาภัยน  าท่วมที่สามารถตอบสนอง
ต่อปัญหาของกลุ่มเป้าหมายทั ง ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และท้องถิ่น ต่อไปข้างหน้า   

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1) เพื่อศึกษาภาวะความเปราะบางของชุมชนต่อภัยน  าท่วมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองและสภาพ
ภูมิอากาศ 

2) เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลความเปราะบางของชุมชนเป็นข้อเสนอเชิงแนวทางการปรับตัวของชุมชนและ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับมือกับภัยน  าท่วม   

3. กระบวนการด้าเนินการศึกษา 

การศึกษานี เป็นการประเมินความเปราะบางของเมือง คณะผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบการศึกษา
ครอบคลุมในหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลพื นฐานของชุมชน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สถานการณ์ภัยพิบัติน  าท่วมในช่วงเวลาต่างๆ ผลกระทบ ระบบ/กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ พัฒนาการ
ของกฎหมายผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุม การใช้ที่ดินและการแก้ไขปัญหาน  าท่วม โดย
ใช้แนวทางการวิเคราะห์ประเมินความเปราะบางที่พัฒนาโดยโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลง
เมือง ร่วมกับการประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต และการใช้แบบสอบถาม พื นที่ศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมายจ านวนทั งสิ น 100 คน ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มประชาชนชายขอบ ในชุมชน
ไทยสมุทร 1,2,3 ในเขตเทศบาลเมืองหนองส าโรง    
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4. พื นที่การศึกษา 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองหนองส้าโรง และชุมชนไทยสมุทร 1,2,3 

  4.1.1 เทศบาลเมืองหนองส้าโรง  

เทศบาลหนองส าโรง มีลักษณะเปน็พื นที่แอ่งกระทะ ขนาด 24.85 ตารางกิโลเมตร หรือ  
15,500 ไร่ มีล าห้วยดานเป็นห้วยสายเดียวที่ไหลผ่านและท าหน้าที่รองรับน  าจากชุมชนออกนอกเขตเมือง ส่วน
หนองส าโรงก็ถือว่าเป็นพื นที่รับน  าขนาดใหญ่ของพื นที่ มีเขตปกครองครอบคลุม 3 ต าบล คือ ต าบลหมูหม่น 
ต าบลนาดี ต าบลบ้านเลื่อม มีชุมชน 29 ชุมชน ประชาการ 28,429 คน ประชากรวัยท างานส่วนใหญ่ก้าวออก
จากการท าเกษตรกรรมไป รับจ้างทั่วไป รับราชการ และค้าขาย สัดส่วนการท า เกษตรกรรมจึงลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเขตชุมชนเทศบาลเมืองหนองส าโรง 
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4.1.2 ชุมชนไทยสมุทร 1,2,3 
ชุมชนไทยสมุทร 1 2 และ 3 เป็นชุมชนที่มีขนาดพื นที่ 1.32 ตารางกิโลเมตร ตั งอยู่ในระบบ

นิเวศเดียวกัน มีลักษณะเป็นพื นที่ลุ่มต่ าแลดูคล้ายแอ่งกระทะ บริเวณนี จึงเป็นจุดรองรับการไหลของน  าจาก 
ต าบลนาดี และต าบลเชียงพิณ ในเขตเทศบาลเมืองหนองส าโรงที่ ตั งอยู่สูงกว่า และการผันน  าออกจากเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ส่วนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และระบบชลประทานในพื นที่ พบว่า ท้ายชุมชนไทย
สมุทร 3 มีล าห้วย 1 ห้วย ชาวบ้านเรียกว่า ห้วยดาน มันท าหน้าที่รองรับน  าจากชุมชนไทยสมุทร1,2,3 และ
ชุมชนใกล้เคียง บริเวณรอยต่อระหว่างชุมชนไทยสมุทร 3 กับ ชุมชนรวมใจ พบหนองน  าสาธารณะ 1 หนอง 
ชาวบ้านเรียกว่า หนองทุ่ม แหล่งน  าแห่งนี นอกจากชาวบ้านใช้เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาลแล้ว มันยังท า
หน้าที่รองรับน  าธรรมชาติในฤดูฝนที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของปัญหาน  าท่วมชุมชนได้อีกด้วย ส่วนคลอง
ชลประทานพบจ านวน 1 สาย ขนานไปกับชุมชนไทยสมุทร 1 ชาวบ้านเรียกว่า คลองเจริญ คลองสายนี ท า
หน้าที่ล าเลียงน  าจากเขื่อนห้วยหลวงเข้าไปเติมให้หนองประจักษ์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ส าหรับทรัพยากร
ประเภทอื่นจากการส ารวจไม่พบพื นที่ป่าหัวไร่ปลายนา และ ป่าสาธารณะประโยชน์ในพื นที่ 

 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนที่เขตเทศบาลเมืองหนองส าโรงและพื นที่ใกล้เคียง 
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  ลักษณะทางกายภาพของชุมชนไทยสมุทร 1 
ลักษณะพื นที่และประชากรของชุมชนไทยสมุทร 1 พื นที่ร้อยละ 80 เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนที่

เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นพื นที่รกร้าง (ข้อมูลประชุมกลุ่มย่อย 26 พ.ย.64) บริเวณที่อยู่อาศัยปรากฏบ้านทั งหมด 
350 หลังคาเรือน ประชากรโดยรวม 562 คน สัดส่วนการประกอบอาชีพ ก าลังศึกษา 33 คน ไม่มีอาชีพ 21 
คน ท าการเกษตร 2 คน พนักงาน-รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 54 คน พนักงานบริษัท 24 คน  รับจ้างทั่วไป 59 
คน และค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 20 คน (ส านักทะเบียน เทศบาลหนองส าโรง, 2564) 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะทางกายภาพของชุมชนไทยสมุทร 1 
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ลักษณะทางกายภาพของชุมชนไทยสมุทร 2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเลื่อม 
ลักษณะพื นที่และประชากรของชุมชนไทยสมุทร 2 มีพื นที่ร้อยละ 45 เป็นที่อยู่อาศัย พื นที่รก

ร้างร้อยละ 10  ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินประเภทอื่น เช่น ทาวน์เฮาส์ โครงการหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ โครงการ“ณาศิศ วิลล่า”(อยู่ระหว่างด าเนินการ) โครงการหมู่บ้านไทยสมุทร 1,2 (ข้อมูลประชุมกลุ่มย่อย 
26 พ.ย.64) บริเวณที่อยู่อาศัยปรากฏบ้าน จ านวน 346 หลังคาเรือน มีประชากร 647 คน สัดส่วนการ
ประกอบอาชีพ ก าลังศึกษา 33 คน ท าการเกษตร 1 คน พนักงาน-ราชการ รัฐวิสาหกิจ 23 คน พนักงานบริษัท 
6 คน รับจ้างทั่วไป 62 คน ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 33 คน อาชีพอื่นๆ 35 คน (ส านักทะเบียน เทศบาลหนอง
ส าโรง, 2564) 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะทางกายภาพของชุมชนไทยสมุทร 2 
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  ลักษณะทางกายภาพชุมชนไทยสมุทร 3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเลื่อม 
ลักษณะพื นที่และประชากรของชุมชนไทยสมุทร 3 พื นที่ร้อยละ 60 เป็นประเภทพื นที่

เกษตรกรรม แต่ปัจจุบันเหลือชาวบ้านที่ท านาเพียงบางราย ส่วนที่เหลือกลายเป็นที่นารกร้างของนายทุน มี
พื นที่อยู่อาศัย ร้อยละ 30  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นสถานีขนส่งสาธารณะ (บ.ข.ส.แห่งที่ 2) พื นที่พาณิช
ยกรรม ร้านอาหาร โกดังสินค้า และรีสอร์ท (ข้อมูลประชุมกลุ่มย่อย 26 พ.ย.64) ในพื นที่ปรากฏที่อยู่อาศัย 
307 หลังคาเรือน มีประชากรรวมทั งหมด 614 คน สัดส่วนการประกอบอาชีพ ก าลังศึกษา 30 คน ไม่มีอาชีพ 
2 คน ท้าการเกษตร 3 คน พนักงาน-ราชการ รัฐวิสาหกิจ 12 คน พนักงานบริษัท 3 คน รับจ้างทั่วไป 106 คน 
ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 22 คน อาชีพอื่นๆ 11 คน (ส านักทะเบียน เทศบาลหนองส าโรง, 2564) 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะทางกายภาพของชุมชนไทยสมุทร 3 
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4.2 ประวัติชุมชนและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เดิมบริเวณชุมชนไทยสมุทร เป็นทุ่งนากว้างในพื นที่บ้านถ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ย่านชานเมืองอุดร

ฝั่งทิศตะวันตก ราว พ.ศ.2509 บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย ได้ซื อที่ดินแปลงใหญ่ติดกับถนนเลี่ยงเมือง (อุดร – 
หนองบัวล าภู) เขตรอยต่อกับเทศบาลนครอุดรธานีในปัจจุบัน และได้สร้างหมู่บ้านจัดสรรไทยสมุทร ระยะที่1
ขึ นมา หลังโครงการแล้วเสร็จชาวบ้านถ่อนบางส่วนได้ขยับขยายเข้ามาจับจองที่พักอาศัยเป็นกลุ่มแรก พื นที่
ชานเมืองจึงเริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยกันเพิ่มขึ นแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนาตามากนัก  

ต่อมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2516-2520 ชุมชนไทยสมุทรได้ถูกจัดตั งขึ น โดยใช้ชื่อตามหมู่บ้านจัดสรร
ดังกล่าว กระทั่งเวลาล่วงเลยจวบจนถึงทศวรรษที่ 2540-2550 พื นที่บริเวณนี ได้รับความสนใจจากผู้คนในเขต
เทศบาลนคร และต่างถิ่นเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ขบวนการปุกปั่นราคาที่ดินท างานกันอย่างแข็งขัน 
ในสมัยนั นที่ดินถูกปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อย่างซับซ้อน พื นที่เกษตรกรรม พื นที่รกร้างถูกถม และ
เปลี่ยนเป็น บ้านพักอาศัย บ้านจัดสรร ร้านค้า โกดังอาคารพาณิชย์ สถานีขนส่งสาธารณะแห่งที่ 2  ร้านอาหาร 
รีสอร์ต พร้อมๆกับการเปลี่ยนมือผู้ถือครองจากเจ้าของดั งเดิมที่เป็นชาวบ้านไปเป็นคนต่างถิ่นและนายทุนนัก
เกร็งก าไร ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้น ามาสู่การแบ่งเขตการปกครองชุมชนไทยสมุทรออกเป็น 3 ชุมชนเช่น
ในปัจจุบันในปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของประชาการและการใช้ประโยชน์พื นทีท่ี่เปลี่ยนไป   

ปัจจุบันผู้คนในชุมชนไทยสมุทรจึงไม่เพียงมีความหลากหลายทั งในแง่ของกลุ่มคนที่ผสมผสานระหว่าง
ชาวบ้านถ่อนดั งเดิม คนเมืองที่อพยพหนีความแออัดออกมาหาความสงบตามชานเมือง และคนต่างถิ่นที่เข้ามา
ประกอบอาชีพในเมืองอุดร แต่ทั งหมดยังมีอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลาย ไล่กันไปตั งแต่ พนักงาน ราชการ 
ลูกจ้าง แรงงาน ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ขาย ส่วนคนที่เคยท านาก็พากันก้าวออกจากแปลงเกษตรไปยึดอาชีพ
ใหม่ๆตามวิถีแบบเมืองจนแทบพบเห็นชาวบ้านที่ท าการเกษตรได้ยากขึ นเต็มที  แนวโน้มในอนาคตความ
หนาแน่นของผู้อยู่อาศัยและความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนที่ดินในเขตชุมชนไทยสมุทรจะมี
มากยิ่งขึ น เนื่องจากความสัมพนัธอ์ันใกล้ชิดกับการเติบโตของนครอุดรธาน ี  

4.3 ข้อมูลทั่วไปของพื นที่หนองส้าโรง 
จากการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากตัวแทนในพื นที่ต าบลหนองส าโรง จ านวน 100 ครัวเรือน ข้อมูล

ในด้านอายุของสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ในครัวเรือนมีสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 36.30 รองลงมาคือมากกว่า 60 ปีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 29.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของวัยแรงงานและวัยผู้สูงอาย ุ 

ส าหรับอาชีพของครัวเรือน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 25.70 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 12.70 และเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 11.20 
นอกจากนี ประชากร ยังประกอบอาชีพเป็น พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทหรือห้างร้านและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 10.90 และ 10.10 ตามล าดับ จากงานศึกษานี  เป็นที่น่าสังเกตว่า 
ประชากรมากถึงร้อยละ 13.40 อยู่ในสถานะว่างงาน ซึ่งจากการสอบถาม พบว่า ประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็น
กลุ่มที่ท างานในสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม เมื่อประสบกับสถานการณ์โควิด จึงท าให้
ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างไปด้วย นอกจากนี  ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรได้ก้าวออกจากการ
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดั งเดิม เพื่อไปประกอบอาชีพใหม่ตามวิถีของคนเมือง จึงเหลือเพียงร้อยละ 2.20 ที่
ยังคงมีการท านาปลูกข้าวอยู่ ดังที่แสดงในตารางที่ 1 

 
ตางรางที่ 1 บริบททั่วไป 

บริบททั่วไป ร้อยละ 
อายุของครัวเรือน  

น้อยกว่า 20 ปี 12.50 
ระหว่าง 20-40 ปี 21.40 
ระหว่าง 41-60 ปี 36.30 
มากกว่า 60 ปี 29.90 
รวม 100.00 

อาชีพของครัวเรือน  
เกษตรกร 2.20 
รับจ้างทั่วไป 11.20 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 25.70 
พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทหรือห้างร้าน 10.10 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10.90 
รับราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 5.80 
นักเรียน/นักศกึษา 12.70 
ไม่สามารถท างานได้ เช่น พิการ 1.80 
ว่างงาน 13.40 
อื่น ๆ 6.20 
รวม 100.00 

การศึกษาของครัวเรือน  
ประถมศึกษา 24.60 
มัธยมศึกษา 25.70 
ปวช/ปวส 16.10 
ปริญญาตร ี 23.20 
สูงกว่าปริญญาตร ี 8.20 
ก าลังศึกษาอยู ่ 1.80 
อื่น ๆ 0.40 
รวม 100.00 
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4.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การกลายเป็นเมืองของชุมชนไทยสมุทรมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของ
เทศบาลนครอุดรและเทศบาลเมืองหนองส าโรง ที่ดินเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นพื นที่อยู่อาศัยและ          
พานิชยกรรม ที่ดินบริเวณนี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเริ่มมีการปั่นราคาเพิ่มสูงขึ นอย่างรวดเร็ว ในยุค
นี เองที่ดินได้ถูกปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อย่างซับซ้อน พื นที่เกษตรกรรมและพื นที่รกร้างถูกเปลี่ยนให้เป็น 
บ้านพักอาศัย บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ สถานีขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร รีสอร์ท ผู้คนที่เคยท าเกษตรหัน
ไปยึดอาชีพใหม่ๆตามวิถีแบบเมือง เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง แรงงาน ผู้ประกอบการ  ค้าขาย  

เมื่อพิจารณาข้อมูลการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื นที่เมืองหนองส าโรง จากตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 100 ครัวเรือน ด้านรายได้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนมีรายได้อยู่ที่ระหว่างระหว่าง 
15001-30000 บาทต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือมีรายได้มากกว่า 30000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และมีครัวเรือนใดในการส ารวจที่พบรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท เพียงร้อยละ 5 
สะท้อนให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในชุมชนเมืองหนองส าโรง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีขึ น
ทางด้านรายได้ของประชากรที่อยู่ในพื นที่ด้วย โดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจ ที่ช่วยเพิ่มแหล่งจ้างงานและ
รายได้ให้แก่คนในชุมชนมากขึ น อย่างไรก็ตามเมื่อท าการส ารวจรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนมี
รายจ่ายระหว่าง 5000-15000 บาทบาทต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมามีรายจ่ายอยู่
ระหว่าง 15001-30000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.00 แสดงให้เห็นว่า แม้คนในชุมชนจะมีรายได้ที่มาก 
แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ นเช่นกัน เนื่องจากวิถีชีวิตของชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมือง
มากขึ นทั งการอุปโภคและบริโภค ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 
รายได้ของครัวเรือน  
น้อยกว่า 5000 บาท 5.00 
ระหว่าง 5000-15000 บาท 11.00 
ระหว่าง 15001-30000 บาท 45.00 
มากกว่า 30000 บาท 39.00 

รวม 100.00 
รายจ่ายของครัวเรือน  
น้อยกว่า 5000 บาท 10.00 
ระหว่าง 5000-15000 บาท 39.00 
ระหว่าง 15001-30000 บาท 33.00 
มากกว่า 30000 บาท 18.00 
รวม 100.00 
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5. ความเปราะบางของชุมชน 
ชุมชนไทยสมุทร เป็น 1 ใน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองส าโรงที่เผชิญกับปัญหาน  าท่วมมาโดย

ตลอดตั งแต่จัดตั งชุมชนขึ นมา ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจข้อมูลครัวเรือน จ านวน 100 ครัวเรือน เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเผชิญปัญหาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่พบว่า ครัวเรือนในชุมชนที่ประสบปัญหาน  าท่วมมีมากถึง
ร้อยละ 72 รองลงมาคือประสบปัญหาการขยายตัวของเมือง ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ร้อยละ 54 
และ 35 ตามล าดับ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและน าไปสู่การเกิดปัญหาน  าท่วมซ  าซากใน
ชุมชน แสดงให้เห็นดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ประสบการณ์การเผชิญปัญหาในรอบ 5 ที่ผ่านมา 5 อันดับแรก (ตอบได้หลายข้อ) 
ประสบการณ ์ ร้อยละ 

1. ปัญหาน  าทว่ม  72.00 
2. ปัญหาการขยายตัวของเมือง  54.00 
3. ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน/ระบบราง  35.00 
4. ปัญหาขยะ/ของเสีย/สิ่งปฏิกูล  34.00 
5. ปัญหาการเพิ่มขึ นของจ านวนประชากร  31.00 

 
ดังนั น การน าเสนอผลการศึกษาความเปราะบางในหัวข้อนี จะพยายามสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์

ร่วมของคนในชุมชนที่ได้ผ่านสถานการณ์ปัญหาน  าท่วมในห้วงเวลาต่างๆมาด้วยกัน ได้รับผลกระทบอย่างถ้วน
หน้ามาด้วยกัน เพื่อให้พวกเราเข้าใจความเดือดร้อนของพวกเขา เข้าใจความเปราะบางในมิติต่างๆที่โยงใยกัน
จนสร้างความเสี่ยงและ ผลกระทบเมื่อยามน  ามาในแต่ละปี 

 

5.1 ประสบการณ์/ภัยพิบัติที่เกิดขึ นในชุมชน 

ตามประวัติศาสตร์ ชุมชนไทยสมุทรเคยผ่านวิกฤติภัยน  าท่วมมาสองครั ง ครั งแรกเกิดขึ นในปี 2544 
เป็นอุทกภัยครั งใหญ่ของเมืองอุดรที่ท าให้ชุมชนจมอยู่ใต้น  าที่มีความสูงกว่า 1.50 เมตร ส่วนครั งที่สองเกิดขึ น
ในปี 2545 ครั งนี เป็นผลมาจากเขื่อนบ้านจั่นแตก แต่น  าท่วมเพียง 1 เมตร รุนแรงน้อยกว่าครั งแรก หลัง
อุทกภัยใหญ่ทั งสองครั งคนในชุมชนดูเหมือนจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินและผลกระทบในมิติอื่นๆ
น้อยลง แต่ถึงกระนั นความเดือดร้อนจากปัญหาท่วมขังก็เกิดขึ นเป็นประจ าทุกปี  ดังตารางสถิติการเกิดน  าท่วม 
ตั งแต่ ปี 2551-2564  

ตารางที่ 4 สถิติการเกิดน  าท่วม ตั งแต่ ปี 2551-2564 

ช่วงเวลา จ้านวนครั ง 
2551 1 
2554 1 
2558 1 
2560 - 
2561 - 
2562 1 
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2563 1 
2564 - 

 

 5.2 น ้าและทศิทางน ้าในชุมชนไทยสมุทร 1 ชุมชนไทยสมุทร 2 ชุมชนไทยสมุทร 3 และพื นที่
ใกล้เคียง   

พื นที่ชุมชนไทยสมุทรมีน  าอยู่สองส่วน ส่วนแรก คือ น  าในล าห้วยดานที่ไหลมาจากพื นที่ต าบลเชียงพิน
ตัดกับคลองผันน  าฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งเป็นคลองที่ถูกสร้างช่วงต้นทศวรรษที่ 2550 สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรัก มี
วัตถุประสงค์เพื่อดักน  าฝั่งทิศตะวันตกของเมืองอุดรไม่ให้ไหลเข้ามาในเมืองหนองส าโรงและเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยน  าจะเริ่มถูกผันจากถนนเลี่ยงเมืองอุดร-หนองบัวล าภูฝั่งทิศใต้ของเมืองหนองส าโรงไปพักไว้ที่
หนองส าโรงจากนั น น  าจึงถูกผันออกนอกเมืองไปลงล าห้วยหลวงที่บ้านท่าตูมเหนือหนองแดขึ นไปทางจังหวัด
หนองคายผ่านประตูระบายน  าห้วยดานในเขตชุมชนรวมใจก่อนไหลต่อมาทางท้ายชุมชนไทยสมุทร 3 จากนั น
น  าจะไหลออกไปชุมชนแสงทองต่อไปทางชุมชนบ่อน  าพื นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองหนองส าโรงก่อนที่น  า
จะไหลออกจากเมืองลอดใต้ถนนมิตรภาพไปลงล าห้วยหลวง ส่วนที่สอง คือ น  าในชุมชนไทยสมุทรและพื นที่
ใกล้เคียง  

 

ภาพที่ 6 คลองผันน  าฝั่งทิศตะวันตก 

การไหลของน  าในพื นที่ชุมชนไทยสมุทร 1,2,3 แบ่งออกเป็นสองทิศทาง โดยมีจุดหมายปลายทางที่
เดียวกัน คือ ล าห้วยดาน ห้วยที่รับน  าจากชุมชนแล้วส่งออกนอกเมืองลงล าห้วยหลวงในทางทิศเหนือของเมือง 
การไหลของน  าทิศทางแรก เรียกว่า “พื นที่ชั นใน” พื นที่ฝั่งซ้ายทั งหมดและฝั่งขวาบางส่วนของถนนประชา
นิมิตร เริ่มตั งแต่ต้นถนนประชานิมิตฝั่งตรงข้ามคลองเจริญ คลองส่งน  าจากเขื่อนห้วยหลวงเข้าหนองประจักษ์
ในชุมชนไทยสมุทร 1 ไปจนถึงล าห้วยดานในชุมชนไทยสมุทร 3 โดยน  าในพื นที่ชั นในทั งหมดภายในชุมชนไทย
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สมุทร น  าจากชุมชนใกล้เคียงทางฝั่งทิศตะวันตก ได้แก่ ชุมชนรวมใจ ชุมชนหรรษา ชุมชนร่วมพัฒนา ที่ไหลลง
มารวมกันที่ชุมชนไทยสมุทรจะไหลผ่านทุ่งนา ท่อระบาย และผิวถนน ลงสู่ที่ต่ าทาง.ในทางทิศเหนือก่อนไหลลง
ล าห้วยดาน ซึ่งจะมีน  าบางส่วนที่ไหลลาดเอียงลงไปสมทบกับน  าในพื นที่ชั นนอกซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป การไหล
ของน  า 

ทิศทางที่สอง เรียกว่า “พื นที่ชั นนอก” ในพื นที่ฝั่งขวาทั งหมดของถนนประชานิมิตรจรดล าห้วยดาน 
และถนนเลี่ยงเมืองอุดร-หนองบัวล าภู(210) บริเวณนี เป็นย่านที่อยู่อาศัย บ้านเช่า บริษัท ร้านค้า รีสอร์ท 
ร้านอาหาร สถานีขนส่งแห่งที่ 2 หมู่บ้านจัดสรรเก่าแก่ของเมือง ได้แก่ หมู่บ้านเชื อโชติ หมู่บ้านไทยสมุทร 
โครงการ 1,2 ส่วนอื่นเป็นที่นาร้าง ที่ดินรกร้างรับน  า น  าในบริเวณนี จะไหลผ่านท่อระบายน  าของชุมชน ผิวถนน 
พื นที่รกร้างขนาดใหญ่ข้างบขส.2 ลงคลองดาดริมถนนเลี่ยงเมืองสายอุดร-หนองบัวล าภู น  าจะไหลลงคลองดาด
เริ่มตั งแต่โชรูมรถยนต์ฮุนได (สี่แยกวิทยาลัยพละ) ต่อเนื่องลงไปจนถึงสี่แยกบ้านเลื่อม จากนั นจะไหลลงท่อ
กลางถนนลงสู่ล าห้วยดาน หากเป็นช่วงทุกฤดูฝนทางเทศบาลจะเข้ามาติดตั งเครื่องสูบน  าเพื่อระบายลงท่อใน
ชุมชนทุ่งสรรค์ (ปาก ซ.รจนา) เพื่อช่วยถ่ายเทน  าที่ล้นทะลักออกจากคลองดาดลงห้วยดาน อย่างไรก็ตามพื นที่
ชั นนอกมักพบอุปสรรคการไหลของน  าที่ซับซ้อนมากกว่าพื นที่ชั นในเสมอ เนื่องจากบางจุดเป็นพื นที่หลักที่ต้อง
รองรับมวลน  าที่ถูกผันด้วยระบบอัตโนมัติผ่านท่อระบายน  าใต้ถนนซอยโยธาวิจิตรในเขตเทศบาลเขตเทศบาล
นครฯ ข้ามมาลงคลองดาดหน้าร้านอาหาร “แสง” ฝั่งเทศบาลเมืองหนองส าโรง บริเวณนี เป็นจุดที่มวลน  าจาก
3 ทิศทาง ซึ่งมวลน  าจาก 3 ทิศทาง ประกอบด้วย  

1) น  าจากพื นที่รกร้างรับน  าด้านข้างสถานีขนส่งแห่งที่ 2 บริเวณนี เป็นพื นที่ขนาดใหญ่ น  าบริเวณนี จะ
ไหลออกมาลงคลองดานด้านข้างร้านอาหารแสง  

2) น  าในคลองดาดที่ไหลมาจากสี่แยกวิทยาลัยพละ น  าในส่วนนี เป็นน  าที่ไหลออกมาจากบ้านเรือน
ตั งแต่ชุมชนไทยสมุทร 1 จนกระทั่งชุมชนไทยสมุทร 3  

3) น  าที่ถูกผันผ่านท่อลอดใต้ถนนข้ามมาจากฝั่งเทศบาลนครบริเวณปากซอยโยธาวิจิตร  ไหลมาปะทะ
กันจนท าให้น  าในคลองดาดที่ไหลจากบริเวณสี่แยกวิทยาลัยพละมีปริมาณเพิ่มขึ นและไม่สามารถไหลออกจาก
เขตชุมชนไทยสมุทรต่อไปยังสี่แยกบ้านเลื่อมได้ วิกฤติของน  าในบริเวณนี ได้ส่งผลให้น  าในชุมชนไทยสมุทร 
1,2,3 ซึ่งถูกระบายลงคลองดาดไม่สามารถไหลออกมาได้ตามปกติ และไหลย้อนกลับเข้าท่วมชุมชนหลายแห่ง 
เช่น ชุมชนไทยสมุทร 1 ฝั่งเลียบคลองเจริญ โครงการหมู่บ้านไทยสมุทรระยะที่ 1,2 บ.ข.ส.แห่งที่ 2 หมู่บ้าน
เชื อโชติ และถนนประชานิมิตฝั่งติดถนนเลี่ยงเมืองฯ เป็นต้น  

 นอกจากที่กล่าวมา น  าจากเขตนครอุดรธานี ยังถูกผันข้ามมาฝั่งเทศบาลหนองส าโรงผ่านประตูระบาย
น  าบริเวณสี่แยกบ้านเลื่อมลงล าห้วยดาน ซึ่งไม่เพียงเป็นการเพิ่มปริมาณน  าในล าห้วยดาน แต่ยังมีผลต่อการ
ระบายน  าของห้วยดานออกจากพื นที่ชุมชนไทยสมุทรด้วย โดยเฉพาะในช่วงหน้ามรสุมที่น  ามักอยู่ในภาวะรอ
การระบาย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาการไหลของน  าในพื นที่ชุมชนไทยสมุทรและพื นที่อื่นๆในเขตเทศบาล
หนองส าโรงเชื่อมโยงกันในเชิงนิเวศ จะพบว่า การไหลของน  าในบริเวณนี มีความสัมพันธ์กับระบบการไหลเวียน
ของน  า และการบริการจัดการน  าในพื นที่ อปท.ที่มีเขตติดต่อกันและห่างไกลออกไปอีกหลายร้อยกิโลเมตร 
ตัวอย่างเช่น การเกิดภาวะชะงักงันในการระบายน  าของล าห้วยหลวงบริเวณด้านหน้าประตูระบายน  าในเขต 
อบต.สามพร้าว มีผลโดยตรงให้น  าในห้วยดานไม่สามารถเคลื่อนตัวลงห้วยหลวงได้ และส่งผลให้น  าในเขต
เทศบาลหนองส าโรงท่วมขังยาวนานขึ น ยิ่งไปกว่านั นหากโครงการผันน  าโขงในพื นที่ลุ่มน  าห้วยหลวงตอนล่าง
แล้วเสร็จ หรือ วิกฤติความผันผวนของแม่น  าโขงทวีความรุนแรงขึ น หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างประเมิน
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แนวโน้มผลกระทบกันไว้ว่า ปริมาณน  าในห้วยหลวงจะเพิ่มสูงขึ นทั งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ศักยภาพของห้วย
หลวงในการผ่องถ่ายน  าออกจากเขตเมืองและพื นที่เกษตรกรรมจะลดลงตามไปด้วย แน่นอนว่าในอนาคตเขต
เมืองหนองส าโรง เขตเทศบาลนครอุดร เขต อปท.รอบนอกจะที่มีความเชื่อมโยงกับห้วยหลวงจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาน  าท่วมที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น ดังที่แสดงในรูปภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 แสดงทิศทางการไหลของน  าในพื นที่ชุมชนไทยสมุทรและพื นที่ใกล้เคียง 

 

5.3 พื นที่น ้าท่วมในเขตชุมชนไทยสมุทร 1,2,3  

ชุมชนไทยสมุทรทั ง 3 ชุมชน เกิดปัญหาท่วมกระจายตัวครอบคลุมทั่วทุกตรอกซอกซอย โดยเฉพาะ
บริเวณที่เป็นพื นที่ลุ่มต่ าน  ามักท่วมสูงเฉลี่ย 50-100 ซม. อันได้แก่ ซ.ประชานิมิต 1-8 ในเขตชุมชนไทยสมุทร 1   
ซ.มิตรสัมพันธ์ 1,2,3,4 ซ.ยุทธการ ซ.ประชานิมิต 10 โครงการหมู่บ้านไทยสมุทรระยะที่ 1,2 ในเขตชุนชนไทย
สมุทร 2 ซ.ประชานิมิตร 12,13,14 ,15 ซ.พรสวาท หมู่บ้านเชื อโชติ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 และพื นที่นาข้าว ใน
เขตชุมชนไทยสมุทร 3    

 

17.       มวลน  าในพื นที่ 
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5.4 ผลกระทบจากภัยพิบัต ิ 

แม้ระดับน  าที่ท่วมชุมชนไทยสมุทรจะมีความสูงจากพื นเฉลี่ย 30 ซม. ถึง 1 ม. หลังวิกฤติอุกทกใหญ่ทั ง
2 ครั ง แต่ปัญหาน  าท่วมขังกลับไม่เคยจางหายไปจากชุมชน ชาวบ้านทุกกลุ่มยังต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เป็น
ผลพวงมาจากน  าท่วมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายด้านทรัพย์สินที่เกิดจากน  าเข้าท่วมที่อยู่อาศัย ใน
บางปีที่น  าท่วมขังยาวนาน เมื่อปริมาณน  าลดลงโครงสร้างบ้านจะปรากฏร่องรอยการกัดเซาะฝาผนัง ร่องรอย
การผุกร่อน แตกร้าวของพื นซีเมนต์ภายในบริเวณบ้านอย่างเด่นชัด น  าท่วมยังท าให้ถนนหลายสายถูกน  ากัด
เซาะจนพื นผิวขรุขระ บางเส้นทางเกิดรอยแตกร้าย ยุบตัว มีตะไคร่ปกคลุมผิวถนน น  าท่วมขัง จนกลายเป็นจุด
เสี่ยงภัยและสร้างความยากล าบากส าหรับผู้สัญจรใช้ทาง  

หากพิจารณาผลกระทบเฉพาะที่เกิดขึ นในกลุ่มผู้เปราะบางของชุมชน จะพบว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
และบางส่วนเป็นประชากรแฝงที่จ าใจต้องเข้ามาเช่าบ้านพักราคาถูกในพื นที่น  าท่วม พวกเขาต้องทนทุกข์อยู่
ร่วมกับน  าท่วมที่อยู่อาศัย สิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเน่าเหม็น และน  าเน่าเสียซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคผิวหนัง กลุ่มนี มัก
ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนทุนรอนและสิทธิในการจัดการปัญหาที่ตนเองก าลัง
เผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการยกพื นบ้านให้สูงขึ นเพื่อหนีน  า การปรับปรุงโครงสร้างที่พักอาศัยให้มีความเปราะบางต่อ
น  าท่วมน้อยลง หรือการโยกย้ายครอบครัวออกจากชุมชนไปอยู่ที่แห่งใหม่ ในกรณีเช่นที่กล่าวมานี  มีตัวอย่างที่
สามารถสะท้อนความเดือดร้อนของคนกลุ่มนี ได้เป็นอย่างดี ดังจะยกตัวอย่าง 2 กรณี ได้แก่  

กรณีแรก เป็นหญิงสูงอายุที่ใช้ชีวิตร่วมกับลูกชายเพียงล าพังในบ้านที่มีระดับต่ ากว่าถนนราว 50 ซม. 
ในทุกปีน  าจะท่วมชั นล่างของบ้านในระดับ 30-50 ซม.พวกเขาต้องเอาตัวรอดด้วยการย้ายข้าวของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันขึ นไปใช้ชีวิตอยู่ชั นสองของบ้านที่ค่อนข้างทรุดโทรมจนกระทั่งน  าลด แต่ความเสี่ยงที่หญิงสูงวัย
มักประสบอยู่บ่อยครั งระหว่างช่วงที่น  าท่วมคือ การลื่นล้มบริเวณที่พื นหญ้าที่น  าท่วมเป็นเวลานานในช่วงที่ต้อง
ลงมาท ากิจกรรมบริเวณนอกตัวบ้าน จนท าให้หัวเข่ามีอาการอักเสบเรื อรัง  

ส่วนกรณีที่สอง เกิดขึ นในหมู่บ้านจัดสรรเก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบให้บ้าน 3-4 หลัง ให้ใช้บ่อ
เกรอะร่วมกัน เมื่อเข้าสูฤ่ดูฝนของทุกปีบอ่เกรอะจะเต็มเร็วกว่าปกติจนท าให้น  าเอ่อล้นออกมาจากห้องน  า สร้าง
ความเสียหายภายในตัวบ้าน และเพิ่มความยากล าบากในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัย ในการแก้ไขปัญหาพวก
เขาท าได้เพียงการรวมตัวกันว่าจ้างรถดูดส้วมมาระบายน  าออกจากบ่อเกรอะเฉลี่ย 1-2 ครั งต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีนี กลุ่มผู้เช่าที่มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบมากกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเอง พวกเขาไมม่ีทั งทุนรอน ไร้สิทธิใ์นการตกแต่งดัดแปลง หรือ ปรับปรุง
บ้านเช่า ไดต้ามสภาพปัญหาทีพ่วกเขาก าลังเผชิญ  

นอกจากนี  ยังมีกรณีอื่นๆที่เกิดขึ นในชุมชนอีก เช่น หมู่บ้านจัดสรรเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ นตั งแต่
ช่วงต้นทศวรรษที่ 2500 ชุมชนแห่งนี มีกลุ่มคนจนเมืองอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก และมีระบบระบายน  าภายใน
หมู่บ้านที่ช ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ท าให้ระบบระบายน  าออกจากชุมชนลงคลองผันน  า
เลี่ยงเมืองอุดตัน บางจุดน  าไหลไม่สะดวกเพราะท่อระบายน  าเสียของเมืองที่สร้างขึ นภายหลังกีดขวางทางน  า 
สถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ นไปอีกหลังการปรับปรุงคลองผันน  าให้เป็นคลองดาดโดยหน่วยงานจากกรมทางหลวง 
ไม่ได้วางแผนร่วมกันกับเทศบาลเพื่อเชื่อมทางระบายน  าออกของชุมชนเข้ากับคลองดาด ซึ่งท าให้น  าไม่สามารถ
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ไหลลงคลองดาดได้ นอกจากนี ชุมชนยังถูกโอบล้อมด้วยโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ถมดินสูงกว่าราว 2 

เมตร ท าให้น  าจากหมู่บ้านใหม่จะไหลซึมผนังลงมาในชุมชนอยู่เป็นประจ าโดยเฉพาะช่วงที่หมู่บ้านมีปริมาณน  า
สะสมในพื นที่มาก เหล่านี ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน  าท่วมชุมชน ท่วมที่อยู่อาศัยเป็นประจ าทุกปี 
โดยเฉพาะโซนห้องเช่าขนาดเล็กที่มีจ านวนผู้อยู่อาศัยหลายคนและหลากหลายช่วงวัยจะได้รับความเดือดร้อน
มากที่สุด เพราะต้องเผชิญกับความยากล าบากของการท ากิจกรรมในพื นที่อยู่อาศัยที่จ ากัด การเสียหายของ
ทรัพย์สิน ปัญหาสุขอนามัยที่เป็นผลพวงมาจากน  าเน่าเสีย และความเครียด      

 นอกจากนี  กลุ่มชาวนาทั งที่เป็นเจ้าของนาเองและชาวนาไร้ที่ดินที่นายทุนให้เข้ามาท ากินในที่ดินแบบ
ไม่ต้องเช่า แม้จะหลงเหลืออยู่ เพียงไม่เกิน 20 ครอบครัว แต่คนกลุ่มนี ก็จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาน  าท่วมนาข้าวอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะในปีที่เกิดมรสุมใหญ่พวกเขาจะสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การท านาเป็นสองเท่า เนื่องจากต้องลงทุนท านาใหม่อีกรอบหลังน  าลด ชาวนาหลายครอบครัวจึงต้องปรับตัว
ด้วยการติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์สภาพอากาศ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็ว
ขึ นมาอีกหนึ่งเดือนเพื่อให้ข้าวแข็งแรงมากพอก่อนที่น  าจะเข้าท่วมนาข้าว      

5.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 

จากปัญหาน  าท่วมในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองหนองส าโรงได้คิดหาแนวทางในการจัดการ
แก้ปัญหามาโดยตลอด โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัดเทศบาลเมืองหนองส าโรงและ
คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการแก้ไข
ปัญหา แสดงให้เห็นในตารางด้านล่าง 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการจัดการภัยพิบัติน  าท่วม 

ช่วงเวลา สถานการณ/์สภาพปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา 
12-13 ก.ย.51 มีฝนตกหนักตลอดทั งวัน มีระดับน  า

สูงกว่าถนน 60 ซม. ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 150 ครัวเรือน 

- ระบายน  าออกจากบ้านประชาชน  
- จัดตั งศูนย์แก้ไขปัญหาน  าท่วมและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองหนองส าโรง โดย
แบ่งทีมงานและอุปกรณ์หลักเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ เป็น 3 ทีมๆ ละ 12 คน ส่วนก าลัง
สนับสนุนขอความช่วยเหลือจาก ร.13 พัน 2 ,
ร.13 พัน 3 จ านวน 100 คน  

16-17 ส.ค.54 ฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลร่อง
ค ว า ม ก ด อ า ก า ศ ต่ า พ า ด ผ่ า น
ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตรวจสอบ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า  

22 ส.ค.-2ก.ย.62 ฝนตกหนักต่อเนื่อง อิทธิพลพายุ “ไป๋
ลู่” ที่ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศจีนฝั่ ง
ตะวันออก  

แจกกระสอบทรายป้องกันน  าท่วมบ้าน 
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3-5 ก.ค.63 ฝนตกหนักต่อเนื่อง - ติดตั งเครื่องสูบน  า ขาด 8 นิ ว ปากซอย พร
สวาท-รจนา 
- ติดตั งเครื่องสูบน  า (ไดโว่) 
- แจกกระสอบทรายป้องกันน  าท่วมบา้น 
จ านวน 23 หลงั รวม 336 กระสอบ  
- สนับสนุนสุขาภิบาล และฉีดล้างท่อระบาย
น  า 
- ตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันการลัดวงจร บริเวณ 
บขส.แห่งที่ 2  
 

 

ส าหรับการการจัดการภัยพิบัติน  าท่วม เทศบาลเมืองหนองส าโรง จะด าเนินการเป็น 2 แนวทางหลัก
จนกลายเป็นแบบแผนเชิงระบบขององค์กร คือ หนึ่ง การแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า สอง การแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพื นฐาน การแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า ด าเนินการโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย 
และดินถล่ม เทศบาลเมืองหนองส าโรง มีนายกเทศมนตรีท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการศูนย์ และมอบหมายงานให้
ส านักงานปลัดและกองต่างๆความรับผิดชอบ ภายใต้ศูนย์มีการจัดตั งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยขึ นมา ท าหน้าที่ระดมทรัพยากรหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการการเตรียมความพร้อมรับมือและ
แก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น การระดมก าลังคน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ พนักงาน อุปกรณ์และเครื่องมือจ าเป็น
ต่างๆ ตลอดจนการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างเป็นขั นเป็นตอน เช่น การเฝ้าระวังและติดตามสภาพ
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจสอบปริมาณน  าฝน ปริมาณน  าในแหล่งน  าต่างๆในพื นที่ และ
การประเมินความเสี่ยงอุทกภัย อีกทั งยังมีกลไกแจ้งเตือนภัยให้แก่ชุมชนและประชาชนในหลากหลายช่องทาง
ด้วยกัน เช่น การแจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าผ่านหน่วยงาน ผู้น าชุมชน การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ผ่านเครือข่ายการสื่อสารของทางราชการ หอกระจายข่าว ระบบสารสาเทศ และสื่อต่างๆ ของเทศบาลเมือง
หนองส าโรง ทั งนี  ศูนย์ดังกล่าวมีที่มาจากแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย  และดินถล่ม เทศบาลเมืองหนอง
ส าโรง และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ที่จัดท าขึ นเป็นประจ า
ทุกปีในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน  
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ภาพที่ 8 แสดงผังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลหนองเมืองหนองส าโรง  

ในส่วน การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื นฐาน  เทศบาลเมืองหนองส าโรงได้จัดสรรงบประผ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับแก้ไขปัญหาน  าท่วมมาโดยตลอด โดยแนวทางหลักที่ด าเนินการจนเป็นเรื่องปกติจะ
เป็นการวางระบบท่อระบายน  าและท าถนนคอนกรีตในเขตชุมชน เพื่อใช้โครงสร้างแข็งเหล่าน  าลดปริมาณน  าที่
ท่วมขังในบริเวณที่อยู่อาศัย ถนน และผันน  าออกจากชุมชนลงสู่ล าห้วย ล าราง หรือร่องน  า ให้ช่วยท าหน้าที่
ผลักดันน  าออกนอกเขตเมืองอีกต่อหนึ่ง ดูข้อมูลโครงการตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการตารางด้านล่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จ านวน 28 โครงการ ครอบคลุมชุมชนไทยสมุทร 1 ,2,3 และ 
โปรดดูตัวอย่างบางโครงการที่ด าเนินการในพื นที่ตามตารางในภาคผนวก  

6. ความเปราะบางของเมืองต่อภาวะน ้าท่วมชุมชน  

ส่วนนี จะน าเสนอเงื่อนไขความเปราะบางที่ส่งผลให้ชุมชนไทยสมุทรประสบปัญหาน  าท่วมซ  าซาก ใน 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ความเปราะบางของระบบเมือง 2) ความเปราะบางสังคม  และ 3) ความเปราะบางทางเพศ  

6.1 ความเปราะบางของระบบเมือง 

การกลายเป็นเมืองของชุมชนไทยสมุทรมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของเทศบาลนครอุดรและเทศบาล
เมืองหนองส าโรงมาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ที่ดินเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นพื นที่อยู่อาศัยและพานิชย 
กรรม ผู้คนแตกตัวสู่อาชีพอันหลากหลายที่สะท้อนความเป็นสังคมเมือง แน่นนอนว่าความเปลี่ ยนแปลงเช่นนี 
ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศดั งเดิมของชุมชนที่เคยมีศักยภาพในการปรับตัวต่อภัยพิบัติให้ด้อย
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ประสิทธิภาพลงและเพิ่มความเปราะบางมากยิ่งขึ น ตัวอย่างที่สามารถน ามาสนับสนุนน  าหนักให้ประเด็นนี ได้ดี
น่าจะเป็นการเปรียบเทียบระบบนิเวศของชุมชนในยุคบุกเบิกระหว่างปี 2516-2520 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื นที่
เกษตรกรรมและพื นที่โล่งชานเมือง ช่วงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นเริ่มขึ นในช่วงทศวรรษที่ 2540 
เป็นต้นมา ซึ่งพบว่าภาวะน  าท่วมของชุมชนมีลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในช่วงแรกของการก่อตั งชุมชน
ผลกระทบของภัยน  าท่วมมีระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก แม้น  าจะท่วมเป็นประจ าทุกปีแต่เกิดขึ นในช่วงเวลาอันสั น
น  าสามารถไหลจากชุมชนลงสู่พื นที่ลุ่มลงห้วยได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวาง ต่างกับช่วงที่มีการปลูก
สร้างที่อยู่อาศัยและถมที่ดินขวางทางน  าแบบไม่มีการควบคุม ความเสียหายจึงมีมากกว่าเพราะน  าจะท่วม
ชุมชนในระดับสูงและขังนานขึ น แนวโน้มเช่นนี คงจะด าเนินต่อไปหากบริบทการพัฒนาเมืองและเงื่อนไขอื่นๆที่
เกี่ยวข้องไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา สิ่งเหล่านี จะถูกกล่าวถึงในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
อื่นๆต่อไป ส าหรับในรายงานนี  จะพิจารณาความเปราะบางของมิตินี  ใน 3  ประเด็น ได้แก่ 

1) ด้านกายภาพและโครงสร้างพื นฐาน ความเปราะบางทางด้านกายภาพของระบบเมือง  
เกิดจากปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปนี   

(1) การถูกก าหนดให้เป็นพื นที่รับน  าจากเทศบาลนครอุดรธานี มีการผันน  าเข้ามา 

เข้าพื นที่  2 จุดใหญ่ คือ (ส านักงานจัดหางาน (โพศรี 3) , สถานีซอยโยธาวิจิตร) การเป็นพื นที่รับน  าจากเมือง
ชั นในย่อมมีผลให้ปริมาณน  าในล าห้วยดานพื นที่รับน  าและผันน  าออกนอกเมืองมีปริมาณที่เพิ่มขึ นในช่วงฤดูน  า
หลาก และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน  าท่วมในชุมชนไทยสมุทรเป็นประจ าทุกปี  
 
 

(2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนจากทุ่งนา ที่โล่งรับน  าเป็นที่อยู่อาศัยและพื นที่ 
พาณิชย์กรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ทิศทางไหลของน  าตามสภาพพื นที่ดั งเดิม เปลี่ยนทิศทาง หลาย
จุดน  าไม่สามารถไหลออกเส้นทางเดิมได้เพราะมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน  าจนเกิดน  าท่วมขังภายในชุมชนซ  าซาก 
หรือ เกิดพื นที่น  าท่วมใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยท่วม   

(3) ระดับถนนต่างระดับ ถนนสายหลัก(ประชานิมิตร)ในชุมชนบางจุดสูงกว่าถนนใน 

ซอย เช่น บริเวณ ซ.ประชานิมิตร 13  สภาพเช่นนี ท าให้ตามตรอกซอกซอยในหลายจุดเกิดน  าท่วมรุนแรงกว่า
บริเวณอื่น เนื่องจากถนนกลายเป็นแอ่งรับน  าและท่อข้างถนนไม่สามารถระบายน  าขึ นไปเชื่อมต่อกับท่อบน
ถนนสายหลักได้ ในท านองเดียวกันระบบท่อระบายน  าที่ยังขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท าให้ขนาด
ท่อระบายน  ามีขนาดเล็กไม่เหมาะสมส าหรับรองรับน  าจากครัวเรือน และการรองรับน  าหลากในฤดูฝน 
ครัวเรือนต้องอาศัยการปล่อยน  าเสียออกไปตามพื นที่รกร้าง ยิ่งไปกว่านั นโครงข่ายท่อระบายน  าบางจุดยังขาด
การเชื่อมต่อกันเพราะการวางท่อไม่ได้ระดับเดียวกัน ส่วนระบบท่อที่ใช้ล าเลียงน  าออกจากชุมชนลงห้วยดานมี
จ ากัดเพียงหนึ่งเส้นทาง ไม่ทันต่อการระบายน  าในปีที่มีน  าหลากรุนแรง นอกจากนี ท่อระบายน  าโครงข่ายหลัก
ในชุมชนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและถูกเศษขยะและสิ่งปฏิกูลอุดตันอยู่เป็นประจ าท าให้น  าระบายได้ไม่
สะดวกและเอ่อล้นขึ นมาท่วมบนผิวถนนในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องทั งวัน   

(4) การสูญหายของพื นที่รับน  าในชุมชนและพื นที่ใกล้เคียง เช่น แหล่งน  า พื นที่ป่า  
และพื นที่รกร้างรองรับน  า ถูกท าลาย ถูกถม และใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้น  าไม่มีพื นที่ซึม
ซับชะลอน  า พื นที่รกร้างรับน  าบางจุดที่เหลืออยู่ก็แบกรับมวลน  าแทนพื นที่ประเภทเดียวกันที่หลายไปจนเกิน
ศักยภาพของพื นที่ น  าถูกผลักดันให้เข้าท่วมพื นที่อยู่อาศัย ผิวถนน และพื นที่นาข้าว 
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6.2 ด้านการบริหารจัดการเชิงสถาบันระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด พบว่า อปท. ม ี
ข้อจ ากัดเชิงศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติหลายประการ ดังนี    

(1) ด้านงบประมาณที่จ ากัดท าให้การปรับปรุงระบบระบายน  าทั งระบบเป็นเรื่อง 

ยาก ที่ผ่านมาจึงท าได้เพียงแค่การจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
(2) เทศบาลมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

ภัยพิบัติทุกปี แต่สิ่งที่ยังไม่ได้ท ากันอย่างจริงจัง คือ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเชิงรุก ซึ่ง
พัฒนาขึ นมาจากประเด็นปัญหาของพื นที่แบบรอบด้าน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาได้
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง   

(3) ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ มีข้อจ ากัดในการสื่อสารถึงคนในชุมชน เนื่องจากมี 
ช่องทางและเครื่องมือในการสื่อสารที่ค่อนข้างจ ากัด อีกทั งยังเป็นระบบการสื่อสารแบบทางเดียว  

(4) ขาดการบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและหน่วยงาน 

ราชการ กล่าวคือ ปัญหาภัยพิบัติเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือหน่วยงานใด
หน่วยงานเดียวเพียงล าพัง ด้วยมีปัจจัยแวดล้อมที่เหลื่อมซ้อนกันในหลายลักษณะ กรณีชุมชนไทยสมุทรที่มีเขต
ติดต่อกับท้องถิ่นอื่นหลายแห่งและมีระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน เช่น ต าบลเชียงพิณทางทิศตะวันตก ต าบลนาดี
ฝั่งทางทิศใต้ เขตเทศบาลนครอุดรทางฝั่งทิศตะวันออก และต าบลกุดสระทางฝั่งทิศเหนือ เขตพื นที่ท้องถิ่น
ทั งหมดล้วนมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาน  าท่วมในชุมชนไทยสมุทรทั งสิ น ในท านองเดียวกันการจัดการปัญหาใน
พื นที่ชุมชนไทยสมุทรมีหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องจ านวนมาก และมีขอบเขตอ านาจในการจัดการทั งที่แยก
ส่วนและซ้อนทับกัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในจังหวัด ยัง
ขาดการบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง มีการด าเนินงานแบบแยกส่วนการท างานตาม
ภารกิจ อ านาจตามกฎหมาย และงบประมาณ ท าให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ แม้จะมีการริเริ่ม
ด าเนินงานแบบบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นในพื นที่เสี่ยงภัยพิบัติกับหน่วยงานราชการในจังหวัดในรูปแบบ
คณะกรรมการโดยมีจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานก ากับควบคุม แต่หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การท างานกลับมี
ลักษณะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการท างานเชิงยุทธศาสตร์และการแก้ไข
ปัญหาในเชิงองค์รวม แนวทางการท างานเช่นนี จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน  าท่วมในพื นที่ชุมชนไทยสมุทรและ
พื นที่เสี่ยงอื่นๆได้อย่างที่ควรจะเป็น 

(5) ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองติดกับดักการให้คุณค่าเมือง 

ศูนย์กลาง (เทศบาลนคร)เป็นพื นที่พิเศษที่ต้องได้รับการอารักขามากกว่าพื นที่เมืองชั นนอก วิธีคิดเช่นนี ท าให้
เกิดการมองความเป็นเมืองแบบคู่ตรงข้าม หรือพิจารณาในลักษณะเมืองศูนย์กลางกับเมืองบริวารแยกขาดออก
จากกัน จนท าให้เกิดความเหลื่อมล  าในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ โดยเมืองศูนย์กลางมักได้รับการปกป้องดูแล
เป็นพิเศษ ต่างกับเมืองชั นรองที่ถูกให้ความส าคัญน้อยกว่า อีกทั งต้องแบกรับปัญหาที่ถูกถ่ายเทจากเมือง
ศูนย์กลางโดยตลอด 

(6) ข้อจ ากัดของ อปท.ที่ยังขาดยุทธศาสตร์และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สัมพันธ ์

กับภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของเมือง  
(7) มุมมองในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของ อปท. ยังเน้นให้ความส าคัญกับการแก้ไข 

ปัญหาด้วยระบบโครงสร้างแข็ง เช่น ระบบท่อระบายน  า เป็นหลักมากว่าการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน
เชิงองค์รวม  

(8) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ใน 
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หลายกรณีที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนในการสะท้อนปัญหาและร่วมก าหนดแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานที่
เกี่ยวข้องจนน ามาสู่การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ตัวอย่างเช่น ซอยประชานิมิตร 10/1,10/2 ช่วงก่อนหน้ามีการ
ก่อสร้างถนนภายในซอยสภาพถนนมีระดับระดับต่ ากว่าถนนสายหลัก น  าจากปากซอยจะไหลไปด้านท้ายซอยอ
อกไปตามร่องน  าในที่ดินรกร้างสมทบกับน  าบริเวณซอยยุทธการ แต่ภายหลังการสร้างถนนท าให้ระดับถนนถูก
ปรับยกระดับให้มีความสูงจากท้ายซอยลาดมาทางปากซอยเพื่อวางท่อระบายน  าเชื่อมต่อกับท่อข้างถนนสาย
หลัก การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวท าให้บ้านเรือนบริเวณท้ายซอยต่ ากว่าถนนจนเสี่ยงต่อการเกิด
น  าท่วมขัง    

(9) ขาดการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมเมือง หรือ การแปลงกฎหมายผังเมืองเป็น 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทปัญหาเฉพาะประเด็นและพื นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการภัย
พิบัติ ขณะที่กฎหมายผังเมืองเองก็ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาภัยพิบัติและปัญหาความ
เหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ที่มีชีวิตเกี่ยวข้องกับเมือง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ การด าเนินกิจกรรมในมิติต่างๆในพื นที่เขตเมืองศูนย์กลาง
และเมืองบริวารในปัจจุบันและอนาคต  

(10) ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่พ่วงมาด้วยกฎหมายถมดิน  
พื นที่เมืองบริวารในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ.2553 อปท.ไม่ได้เข้มงวดกับการควบคุมการถมดินมาก
นัก แนวการปฏิบัติเช่นที่ว่านี ได้เปิดโอกาสให้บรรดานายทุนและประชาชนทั่วไป ท าการถมดินในระดับที่สูงโดย
ไม่ค านึงถึงสภาพภูมินิเวศและผลกระทบที่มีต่อบ้านเรือนใกล้เคียง ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นต้นตอส าคัญ
ของปัญหาน  าท่วมชุมชนในปัจจุบัน 
 

(11) ในพื นที่ชุมชนภัยพิบัติน  าท่วมมีความเหลื่อมซ้อนกันของอ านาจการจัดการ 

ปัญหาในพื นที่ ไม่ว่าจะเป็น อ านาจของประชาชนเจ้าของที่ดิน กับ อปท.  อปท.กับ อปท. และ อปท.กับ
หน่วยงานราชการภายในจังหวัด สภาพการณ์เช่นนี ได้สร้างอุปสรรคต่อการร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามาโดย
ตลอด เช่น กรณี อปท.ขอความร่วมมือในการวางท่อระบายน  าลอดที่ดินของชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื นที่วิกฤติน  า
ท่วมของชุมชนไทยสมุทร 2 ,3 เพื่อระบายน  าลงสู่ล าห้วยดาน แต่ชาวบ้านเจ้าของที่ดินกลับไม่ยินยอมให้
ด าเนินการ กรณี บ้านจัดสรร (โครงการไทยสมุทร 1) ที่ไม่ได้ถ่ายโอนอ านาจในการดูแลโครงสร้างพื นฐานให้
เทศบาล จนกลายเป็นข้อจ ากัดด้านกฎหมายของท้องในการใช้งบประมาณเข้าไปแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าง
พื นฐานให้แก่ชุมชน กรณี ข้อจ ากัดในการวางระบบท่อถ่ายเทน  าลงสู่พื นที่ว่างเปล่าของชาวบ้านซึ่งมีความ
เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธา  แต่กลับไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก อปท. ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเอกชนในอนาคต กรณี อ านาจในการจัดการระบบระบายน  าออกจาก(หมู่บ้านไทยสมุทร
1) ชุมชนไทยสมุทร 2 ลงคลองผันน  าริมทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี-หนองบัวล าภู หมายเลข ( 210  ) ซึ่งเป็นพื นที่
รอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองหนองส าโรงกับเทศบาลนครอุดรธานี มีขอบเขตอ านาจเหลื่อมซ้อนกันระหว่าง
เทศบาลเมืองหนองส าโรง กับ ส านักงานทางหลวงจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธ์เชิงอ านาจดังกล่าวได้ท าให้เกิด
ช่องว่างในการร่วมวางแผนด าเนินโครงการที่เป็นเอกภาพ จนกลายเป็นสาเหตุให้น  าภายในชุมชนไม่สามารถ
ไหลลงคลองระบายน  าเลี่ยงเมืองได้ และเป็นต้นตอของปัญหาน  าท่วมชุมชนติดตามมา 
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6.3 ความเปราะบางด้านสังคม  
ภาวะความยากจนและความเหลื่อมล  าในชุมชน มีผลค่อนข้างมาต่อการปรับตัวรับมือกับ 

ปัญหาภัยพิบัติ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กลุ่มครัวเรือนดั งเดิม และกลุ่มแรงงานแฝงที่เป็นผู้เช่าที่อยู่อาศัยในพื นที่ 
ทั งสองกลุ่มมักขาดแคลนทุนเงินตราส าหรับปรับปรุงโครงสร้างที่อยู่อาศัยให้สามารถป้องกันน  าท่วมได้ ขณะที่
กลุ่มแรงงานแฝงจะประสบปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่ากลุ่มแรกตรงที่ไม่สามารถปรับปรุงบ้านเช่าได้ตามอ าเภอใจ 
ส่งผลให้พวกเขาต้องยอมจ านนต่อปัญหาน  าท่วมเพื่อแลกกับการได้ที่อยู่อาศัยใกล้ที่ท างานและราคาค่าเช่าที่ถูก
กว่าโซนเมืองชั นใน  

นอกจากข้อจ ากัดในการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ โครงสร้างทาง 
สังคมที่มีสมาชิกผสมผสานกันหลากหลายสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนดั งเดิม ประชากรแรงานแฝง กลุ่มคน
ชั นกลางอพยพ พ่อค้าแม่ขาย กลุ่มผู้ประกอบการ และคนจนเมือง มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ค่อนถ่างกว้าง 
หลายกลุ่มใช้ชีวิตแบบปัจเจก กลุ่มคนระดับล่างต้องใช้เวลาหมดไปกับการดิ นรนเลี ยงปากท้อง เหล่านี นับเป็น
อุปสรรคต่อการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะของชุมชน รวมทั งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ของชุมชนร่วมกับ อปท. /หน่วยงานราชการ /ภาคประชาสังคม อยู่ในระดับที่ไม่แข็งแรงพอที่จะผลักดันให้เกิด
การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ  และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ข้อจ ากัดของชุมชนในการเข้าถึงความรู้ บทเรียน 
ตัวอย่างความส าเร็จ นวัตกรรมสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาใหม่ๆ ส าหรับการเปิดมุมมองต่อการสร้างความ
ตระหนักต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในระดับต่างๆ ส่งผลให้มีมุมมองหยุดนิ่งที่ปรากฏการณ์ของ
ปัญหาเฉพาะหน้า ตัวอย่างทีเห็นได้ชัดคือ การให้น  าหนักในการแก้ไขปัญหาที่ระบบท่อ ทั งที่ความเป็นจริง 

6.4 ความเปราะบางทางเพศ 
ในงานศึกษานี  พบว่า ผู้หญิงทุกช่วงวัยมีแนวโน้มเผชิญกับความเปราะบางต่อภัยพิบัติ 

มากกว่าผู้ชาย  ในพื นที่ศึกษาผู้หญิงในครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะใช้เวลาอยู่บ้านยาวนานกว่าผู้ชายซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ออกไปหารายได้นอกบ้าน ท าให้คนกลุ่มหลังมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวค่อนข้างน้อย ความ
อ่อนไหวต่อความเปราะบางจึงต่ ากว่า ปัญหาที่พบโดยทั่วไป เช่น ความกังวลใจตอ่ความเดือดร้อนของลูกหลาน 
ความเครียดที่มีต่อความเสียหายของทรัพย์สิน น  าท่วมบ้าน การสัญจร ทนทุกข์กับภาวะส้วมเต็ม ความเสี่ยง
ได้รบัอันตรายจากสัตว์มีพิษเข้าบ้าน ปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับน  า เช่น  น  ากัดเท้า การลื่นล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ 
การเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เกิดการเสียหลักในบริเวณที่มีน  าขังเป็นระยะเวลานานจนเกิดตะไคร่เกาะบนผิว
ถนนในกลุ่มนักเรียน และวัยกลางคน เป็นต้น 
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ภาพพื นที่ประสบปญัหาน ้าท่วมชุมชนไทยสมุทร 1  
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ภาพพื นที่น ้าทว่มชุมชนไทยสมุทร 2 
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ภาพพื นที่น ้าทว่มชุมชนไทยสมุทร 3  

   

   

    

 


