
วิกฤตการณ์อุทกภยัจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ ฉบับประชาชน หน้า ๑  

 

 
บทที่ ๑ 

สกลนครกับภัยน ้ำท่วม 
 

 ภัยธรรมชาติเป็นภัยที่ไม่อาจป้องกันได้ เมื่อเกิดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นวงกว้าง ภาครัฐได้ให้ความส าคัญก าหนดกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟูช่วยเหลือให้สภาพสังคม
กลับคืนสู่ปกติสุข โดยถือหลักว่า “ทันการณ์ รวดเร็ว ยับยั้งความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุด และฟ้ืนฟูบูรณะให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม” จังหวัดสกลนครมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย  ทั้งภัยแล้งและภัยน้ า
ท่วม หลายต่อหลายครั้งเมื่อเกิดภัยขึ้นแต่ละครั้ง  
 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 พายุเซินกาได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครต้อง
ประสบกับสภาวะน้ าท่วมครั้งใหญ่ ท าให้พื้นที่หลายแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนครถูกน้ าท่วมขังเป็น
เวลานานถึง ๘ วัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของทางราชการและประชาชนในวงกว้าง 
ส่วนราชการต่าง ๆ ทุกระดับร่วมกับองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม ได้ผนึกก าลังกันเข้าด าเนินการ ทั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไข ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย พร้อมทั้งฟ้ืนฟูบูรณะหลังเกิดภัยอย่างเต็มที่ ดังนั้น เมื่อภัย
น้ าท่วมได้ผ่านพ้นไปจึงสมควรที่จะท าการศึกษาถึงการบริหารจัดการน้ าท่วมใหญ่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 ใน
ครั้งนี้ บันทึกไว้เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการแก้ไขและป้องกันการเกิดน้ าท่วมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในอนาคตต่อไป  
   

๑. ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร วิวัฒนาการแหล่งทีอ่ยู่อาศัย 
 

จังหวัดสกลนครมีก าเนิดมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสบภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง มีเรื่องราวส าคัญที่ควรบันทึกไว้ ดังนี้ 

 1.1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
    หลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญคืออารยะธรรมบ้านเชียง การขุดพบหลักฐานเครื่องใช้                    
ในการด ารงชีวิต อันได้แก ่ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเนื้อหยาบหลายลักษณะ มีทั้งชนิดผิวเรียบ ผิวหยาบ ลายขูดขีด 
ลายเชือกทาบ และชนิดเขียนสี เป็นภาชนะที่ใช้ใส่อาหารให้ผู้ตายในพิธีกรรมฝังศพ นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่เปลี่ยนจากการใช้หินมาเป็นเครื่องมือโลหะทองแดง และดีบุกในเบ้าหลอม เนื่องจากประชากรน้อย
และยังเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงท าให้การผลิตโลหะเป็นเพียงเพ่ือการใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนของตนเท่านั้น 
     ราว 2,500 ปี ก่อนพุทธศักราช ผู้คนในชุมชนบ้านเชียงมีการอพยพถิ่นฐาน ส่วนหนึ่งไปสู่      
แอ่งโคราช  และส่วนหนึ่งอพอพไปอยู่บริเวณลุ่มน้ าระหว่างห้วยยามกับห้วยปลาหาง เขตบ้านสร้างดู่ บ้านโนนเรือ        
บ้านดอนเขือง อ าเภอสว่างแดนดิน ในเวลาต่อมาก็กระจายไปยังบริเวณบ้านพาน ต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองสกลนคร 
ต้ังอยู่บนที่ดอนสูง เป็นเนินขนาด 3 x 1.5 ตารางกิโลเมตร รอบๆ เนินเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าหลายสาย           
จากเทือกเขาภูพาน คือ ล าห้วยปลาเข็ง และล าห้วยนาคอง ซึ่งเป็นสาขาของล าน้ าอูน ในบริเวณนี้พบภาชนะ             
ลายเชือกทาบขนาดเล็กและใหญ่ ลูกกลิ้งประทับลวดลายดินเผา ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับส าริด ภาชนะดินเผา                 
เคลือบแกร่ง และเครื่องมือเหล็กชนิดต่างๆ จ านวนมาก จากนั้นเข้าสู่พ้ืนที่รอบๆ บริเวณหนองหารหลวงสกลนคร               
ดังปรากฎหลักฐานภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเป็นรูปแบบวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลาย ในหมู่บ้านหลายแห่ง             
รอบๆ หนองหารสกลนคร  
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 สมัยยุคเหล็กเป็นช่วงที่ชุมชนอาศัยพ้ืนที่ราบท าการเกษตรกรรม ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน                 
แต่ด้วยระบบความเชื่อและเพ่ือความปลอดภัย ท าให้เกิดชุมชนในที่สูงตามบริเวณเทือกเขาภูพานเกิดศิลปะถ้ า 
ที่มีทั้งการขีดเขียนหรือการเซาะร่องลงในแผ่นหินทราย และภาพเขียนสีตามเพิงผาอย่างเช่น ภาพสลักผาหิน            
ที่ถ้ าผาลาย ภูผายล ในเขตบ้านนาผาง ต าบลกกปลาซิว ถ้ าพระด่านแร้ง ในเขตบ้านห้วยหวด ต าบลจันทร์เพ็ญ  
อ าเภอเต่างอย และภาพเขียนสีที่ถ้ าผักหวาน บ้านภูตะคาม ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว ยังพบหลักฐาน             
เป็นเครื่องมือและอาวุธเหล็กจ านวนมากที่บ้านใหม่พัฒนา ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภูพาน เขตบ้านหนองสะไน 
ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก มีท าเลอยู่ ในหุบเขาต้นก าเนิดล าน้ าอูน ทั้งยังมีผู้พบโครงกระดูกมนุษย์ 
เครื่องประดับส าริด ลูกปัดแก้ว เครื่องมือเหล็ก ภาชนะเขียนสีบ้างเล็กน้อย และภาชนะลายเชือกทาบที่ชุบน้ าโคลน
สีแดงเป็นส่วนใหญ่ถือได้ว่าเป็นยุคเหล็กตอนปลายแล้ว แหล่งโบราณคดีเหล่านี้ล้วนอยู่ในเทือกเขาภูพานทั้งสิ้น 
ผลการเปลี่ยนแปลงทางการผลิต โดยเฉพาะการถลุงเหล็ก และการผลิตเกลือซึ่งต้องใช้ก าลังคนท างานร่วมกัน                
ท าให้ชุมชนมีขนาดใหญ่ มีผู้คนหนาแน่น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างคูน้ าและคันดินล้อมรอบชุมชน                     
เพ่ือจะกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภคในฤดูแล้ง นอกจากนี้คูน้ าและคันดินยังช่วยในการป้องกันการบุกรุกของฝ่ายศัตรูอีกด้วย 
 

   

  

รูปที่ 1-๑ แสดงพื้นท่ีการอยู่อาศัยในช่วงบ้านเชียงตอนปลายหรือยุคเหล็กในเขตภูพานและใกล้กับหนองหาร 
  

 1.2 ยุคประวัติศาสตร์ 
      สกลนครในสมัยทวารวดีได้มีการค้นพบใบเสมาในบริเวณพ้ืนที่ริมแหล่งน้ า แสดงถึง        
การขยายถิ่นที่อยู่มาอยู่ในที่ลุ่มต่ าและใกล้แหล่งน้ าเพ่ือการด ารงชีพด้วยการเกษตรกรรม เช่น บริเวณบ้านท่าวัด                    
วัดพระธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร ต่อมาในสมัยลพบุรีและล้านช้าง สกลนครหรือเมืองหนองหารหลวง           
ถือว่าเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลขอมเต็มที่  ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีและจารึกอักษรขอมหลายแห่ง 
นอกจากนี้ยังมีต านานบ้านเมืองที่กล่าวอ้างถึงพญาขอมผู้ตั้งเมืองแห่งนี้  จึงเป็นเมืองที่มีหลักฐานมากที่สุด                      
ในเขตอีสานตอนบน ตัวเมืองที่สามารถเห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นการออกแบบ
ผังเมืองที่มีระบบการป้องกันน้ าเข้าสู่ตัวเมือง โดยมีคูเมือง 2 ชั้น เลียบขนานกันไปจรดหนองหาร บริเวณนอกเมือง
มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เป็นแก้มลิงรับน้ าที่ไหลมาจากภูพาน และมีล าน้ าระบายน้ าออกผ่านประตูน้ าที่เรียกว่า 
สะพานหินในปัจจุบัน ไหลลงสู่หนองหาร แล้วระบายออกทางล าน้ าก่ าสู่ แม่น้ า โขงตามธรรมชาติ                        
โดยไม่มีประตูระบายน้ าขวางกั้นแต่อย่างใด 

http://203.150.182.3/datasakon/toursakon.htm#สกลนครสมัยทวารวดี
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รูปที่ ๑-2 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงการออกแบบผังเมืองที่มีระบบการป้องกันน้ าเข้าสู่ตัวเมือง โดยมีคูเมือง 2 
ชั้น เปรียบเทียบหนองหารน้อย อ าเภอหนองหาน อุดรธานี กับหนองหารหลวง สกลนคร  

 

 1.3 สมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน  
    จังหวัดสกลนครได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบ “อาญาสี่” มาเป็นแบบเทศาภิบาล              
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และระบอบประชาธิปไตย มีการพัฒนาเมืองสกลนครให้เจริญก้าวหน้าเป็นล าดับ มีการ
ก่อสร้างถนนหนทางเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม มีผลกระทบต่อการไหลของน้ าตามธรรมชาติ  ส่วนแหล่ง
น้ าส าคัญที่ป้องกันการเกิดน้ าท่วม เมื่อศึกษาดูจากภาพถ่ายทางอากาศเมืองสกลนครสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มี
แหล่งรับน้ าที่เป็นแก้มลิงนอกเขตเมืองป้องกันการเกิดน้ าท่วมตัวเมือง คือ หนองสนม มีขนาดใหญ่มากเนื้อที่
ประมาณ ๑๕๐ ไร่ ยังมีคันคูป้องกันน้ าเข้าตัวเมืองและมีคลองตามแนวคันคูระบายน้ ารอบเมืองทั้งสี่ด้าน ยังไม่มี
ร่องรอยของแนวถนนขวางกั้นทางน้ าและมีล าห้วยมีขนาดใหญ่  แต่ด้วยความเจริญของเมืองสกลนครได้ขยายตัว
ออกไปยังนอกเขตเมืองเก่า มีการถมท่ีให้สูงขึ้น แหล่งรับน้ าที่เป็นแก้มลิงและล าห้วยจึงมีพ้ืนที่ลดน้อยลง 

รูปที่ ๑-3 แสดงภาพถ่ายทางอากาศเมืองสกลนคร สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีแหล่งเก็บน้ าที่เป็นแก้มลิงนอก
เขตเมือง และคูคลองล าห้วยมีขนาดใหญ่ 
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 แหล่งน้ าที่เป็นแก้มลิงส าคัญของจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครสกลนคร และอ าเภอในทาง
ใต้ของจังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่ง คือ หนองหาร ได้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ าออกจากหนองหารบนล าน้ าก่ า 
เรียกว่า ประตูระบายน้ าแววพยัคฆ์คันน้ า ในปี พ.ศ. 2496 เพ่ือกักเก็บน้ าหนองหารให้เป็นประโยชน์ในการบ ารุง
พันธุ์สัตว์น้ า ที่ระดับเก็บกัก + ๑๕๖.๐ ม.รทก.  ต่อมาได้มีการก่อสร้างปตร.สุรัสวดีขึ้นใหม่เพ่ือยกระดับการกักเก็บ
น้ าให้สูงขึ้นเป็น + ๑๕๗.๐ ม.รทก. เริ่มเก็บกักน้ าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา และมีการท าระบบชลประทาน
ด้านท้ายปตร.สุรัสวดีไปจนถึงแม่น้ าโขงที่อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ให้ดียิ่งขึ้นด้วย เป็นการเปลี่ยนแปลง
การไหลของน้ าตามธรรมชาติมาเป็นการควบคุมโดยมนุษย์ 

  

    

2. สภาวะน ้าฝนในจังหวัดสกลนครตั งแต่ปี พ.ศ. 2496 – 25๖๐ 

  

 

รปูที่ ๑-๔ ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนจังหวัดสกลนคร ในคาบ 64 ปี (พ.ศ. 2496 - 2559)   

 เริ่มมีฝนตกเพ่ิมมากข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงหาคม ปริมาณฝนจะมากที่สุดในช่วง
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน และมักจะมีร่องมรสุมกับพายุเคลื่อนตัวผ่านจังหวัด
สกลนครในช่วงสองเดือนนี้ ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 338.1 มิลลิเมตร 
หลังจากสิ้นเดือนสิงหาคม เข้าสู่เดือนกันยายน ปริมาณฝนเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 
ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 
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รปูที่ ๑-๕  แสดงปริมาณฝนปี พ.ศ. 2556 ที่มีปริมาณน้ าฝนมากในคาบ ๖๔ ปี 
 เดือนมิถุนายน 2556 มีพายุโซนร้อน BEBINCA เคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามตอนบน ช่วงวันที่ 
21 - 24 มิถุนายน 2556 เดือนกรกฎาคม 2556 มีร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 - 
31 กรกฎาคม 2556 ท าให้มีฝนตกหนักมากในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 วัดปริมาณฝนได้ 158.1 มม. เดือน
กันยายน 2556 มีปริมาณฝนมากกว่าปกติ เนื่องจากมีร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ท าให้มี
ฝนตกหนักมากในวันที่ 13 กันยายน 2556 วัดฝนได้ 103.8 มม. และวันที่ 18 - 21 กันยายน 2556  มีพายุดีเปรสชั่น
เคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 30 กันยายน 2556 มีพายุดีเปรสชั่น WUTIP เคลื่อนตัว
ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝนตกหนักวัดได้ 51.5 มม. 
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รปูที่ ๑-๖ แสดงปริมาณน้ าฝนจังหวัดสกลนครปี พ.ศ. 2560  

 จะเห็นว่าเริ่มมีฝนตกเร็วกว่าปกติตั้งแต่เดือนมีนาคม และปริมาณฝนเริ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกรกฎาคม มีปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยคาบ ๖๔ ปีมาก ซึ่งเดือนกรกฎาคม มี
ค่าสูงที่สุดในรอบปี วัดได้ 796.6 มิลลิเมตร เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุ “ตาลัส” TALAS และพายุ “เซิน
กา” SONCA หลังจากเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนเริ่มลดลงเข้าสู่สภาวะฤดูฝน และฤดูหนาว ตามปกติ 
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รปูที่ ๑-๗ เปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 64 ปี กับปริมาณน้ าฝน ปี พ.ศ. 2560   

 จะเห็นว่าในปี พ.ศ. 2560 กราฟแท่งสีแดงเริ่มมีฝนตกเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 64 ปี โดยเริ่มมีฝนตก    
และปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ย ตั้งแต่เดือนมีนาคม และปริมาณฝนเริ่มตกสะสมเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในเดือน
พฤษภาคม จนถึงเดือนกรกฎาคม ในเดือนกรกฎาคมมีปริมาณฝนสูงที่สุดในรอบปีวัดได้ 796.6 มิลลิเมตร   
และมากกว่าค่าเฉลี่ย 64ปี ซึ่งมีค่าเพียง 263.5 มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 300 % 
สาเหตุที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีฝนตกมากกว่าปกตินั้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุ “ตาลัส” 
TALAS ในช่วงวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 และพายุ “เซินกา” SONCA ที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสกลนคร 
ในช่วงวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2560 หลังจากเดือนกรกฎาคม ปริมาณน้ าฝนเริ่มลดลงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 
64 ปี เข้าสู่สภาวะฤดูฝน และฤดูหนาว ตามปกติ 
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รูปที่ ๑-๘ แสดงสถิติอากาศที่เป็นที่สุดของจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2498 – 256๐ 
 

3. สภาวะน ้าท่าในจังหวัดสกลนครในภาวะปกติ 
 

 จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่ ๙,๖๐๕.๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๐๐๓,๑๒๕ ไร่ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย               
๑,๕๙๖ มิลลิเมตรต่อปี มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย ๓,๘๖๙.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และสามารถเก็บกักน้ า                 
โดยมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ๓ แห่ง แหล่งน้ าชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก ๒๕๖ แห่ง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติต่างๆ เป็นความจุรวม ๑,๕๓๔.๕๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็น ๓๙.๖๖ % ของปริมาณน้ าท่า
เฉลี่ยทั้งจังหวัด โดยมีลุ่มน้ าส าคัญในจังหวัดสกลนคร คือ ลุ่มน้ าก่ า และลุ่มน้ าสงคราม  
 

   

รูปที่ ๑-9 แสดงเขตน้ าท่าลุ่มน้ าสงคราม และลุ่มน้ าก่ า ในส่วนของจังหวัดสกลนคร 
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 ในฤดูฝนจะเกิดน้ าหลากและท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มต่ า สภาพล าน้ าธรรมชาติตื้นเขินเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัยสูงประมาณ ๙๐๐,๔๖๘.๗๕ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่จังหวัด มี
พ้ืนที่เสี่ยงประสบอุทกภัยปานกลาง ๗๕๐,๓๙๐.๖๒ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๑๒ ของพ้ืนที่จังหวัด และมีพ้ืนที่
เสี่ยงประสบอุทกภัยต่ า ๔๒๐,๒๑๘.๗๕ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๗ ของพ้ืนที่จังหวัด และในฤดูแล้งในพ้ืนที่
ดังกล่าวก็จะเกิดปัญหาน้ าแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ าตื้นเขิน และไม่มีระบบชลประทานในการกักเก็บน้ าไว้ในพ้ืนที่ 
จึงเกิดปัญหาแล้งซ้ าซากเป็นประจ าทุกปี โดยมีพ้ืนที่ประสบภัยแล้งสูงประมาณ ๖๐๐,๓๑๒.๕ ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ ๑๐ ของพ้ืนที่จังหวัด มีพ้ืนที่เสี่ยงประสบภัยแล้งปานกลาง ๑,๐๘๐,๕๖๒.๕ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๑๘ ของ
พ้ืนที่จังหวัด และมีพ้ืนที่เสี่ยงประสบภัยแล้งต่ า ๒,๑๐๑,๐๙๓.๗๕ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่
จังหวัด โดยมีลุ่มน้ าหลัก ๒ ลุ่มน้ า ดังนี้  
 3.1 ลุ่มน ้าก่้า มีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ ๒,๑๖๙ ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสกลนคร      
อ าเภอภูพาน อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอเต่างอย อ าเภอกุสุมาลย์ และอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร          
โดยมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่คือ หนองหาร และเขื่อนน้ าพุง มีล าน้ าสาขา ๒๑ สาย ไหลลงสู่หนองหาร มีล าน้ าสายหลัก  
คือ ล าน้ าพุง และระบายออกจากหนองหารโดยไหลผ่านล าน้ าก่ า ระยะทางประมาณ ๑๒๓ กิโลเมตร ลงสู่แม่น้ าโขงที่
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 3.๒ ลุ่มน ้าสงคราม มีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ ๗,๔๓๖ ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสกลนคร 
อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอพังโคน อ าเภอกุดบาก อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอ
วานรนิวาส อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอส่องดาว อ าเภอเจิญศิลป์ อ าเภอบ้านม่วง    อ าเภอค าตากล้า และ
อ าเภออากาศอ านวย มีล าน้ าสงครามเป็นล าน้ าหลัก โดยมีล าน้ าสาขาที่ส าคัญคือ ล าน้ ายาม และล าน้ าอูน ไหล
มาบรรจบก่อนไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ ๔๘๐ กิโลเมตร โดย
ตลอดความยาวของแม่น้ าสงครามและล าน้ าสาขามีพ้ืนที่ลุ่มต่ าตลอดความยาวล าน้ า  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซากในฤดูฝน และแล้งซ้ าซากในช่วงฤดูแล้ง 

 
4. ภัยน ้าท่วมในจังหวัดสกลนครที่ผ่านมา  
 

 จังหวัดสกลนครประสบภัยน้ าท่วมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาวะของน้ าฝน         
และน้ าท่าที่ส าคัญ และมีการเก็บสถิติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ  
 
 ๔.๑  ภัยน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2517  มีฝนตกสะสม ดินอ่ิมน้ า การระบายน้ าออกจากหนองหาร
เป็นไปได้ช้า    ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2517 มีฝนตกบริเวณกว้างและหนักมากถึง 457.1 มิลเมตร น้ าป่าจาก 
ภูพานไหลบ่าท่วมตลอดสองฝั่งของล าน้ าพุง ถนนสายสกล – นาแก เสียหายหลายจุด ระดับน้ าในหนองหารจึง
สูงขึ้นมากกว่าปกติอย่างมาก ท่วมบริเวณรอบหนองหารอยู่นานเป็นเดือนจึงลดลง สู่ภาวะปกติ เนื่องจากน้ าก่ า
สมัยนั้น (ประตูระบายน้ าแววพยัคฆ์คัน) ระบายน้ าได้ช้ากว่าปัจจุบันมาก  
   ส่วนในตัวเมืองสกลนครแม้จะมีปริมาณน้ าฝนมากแต่ระดับน้ าท่วมสูงต่ ากว่าปี พศ. ๒๕๖๐ 
ประมาณ ๑ เมตร เนื่อวจากสภาพโดยทั่วไปของตัวเมืองมีความแตกต่างจากปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนี้ 
    ๑)  ถนนนิตโยมีเพียงสองช่องทางจราจร 

    ๒) สะพานที่ให้น้ าจากห้วยโมง ห้วยทรายลอดผ่านได้มี ๓ แห่ง คือ สะพานห้วยโมง        
ห้วยหนองเต่าคราง และห้วยทราย 

    ๓) สองฝั่งถนนนิตโยจากบ้านธาตุเข้าสู่ตัวเมืองเป็นท้องนาเกือบทั้งหมดมีบ้านยกสูงไม่ก่ีหลัง  
    ๔) บนเส้นทางผ่านของล าห้วยทรายไม่มีฝายขวางกั้นทั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ
วิทยาลัยเทคนิค ยังไม่มีตลาดสดบ้านธาตุ หมู่บ้านจัดสรร 

    ๕) สองฝั่งล าห้วยโมงเป็นทุ่งนาเกือบทั้งหมด  



วิกฤตการณ์อุทกภยัจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ ฉบับประชาชน หน้า ๑๐ 

 

 ๔.๒  ภัยน ้าท่วมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – 25๖๐         

 
 

รูปที่ ๑-๑๐  แสดงสถิติประมาณน้ าฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสกลนคร พ.ศ.  2551 – 2558 และ
พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม    

 จากสถิติปริมาณน้ าฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนครสูง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๔ และ   
ปี ๒๕๕๖ มีปริมาณน้ าฝนสูงถึง ๒,๑๔๒, ๑,๘๙๒.๖ และ ๑,๙๙๒.๘ มิลลิเมตร ตามล าดับ จึงขอน าเสนอภาวะ
น้ าท่วมในตัวเมืองสกลนครในปีต่างๆ ที่ประมวลภาพถ่ายมาได้ ดังต่อไปนี้ 
 วันที่ 8  สิงหาคม  2551 คืนวันที่ 7 สิงหาคม 2551 มีฝนตกหนักในพ้ืนที่ เป็นเหตุให้     
ล าห้วยทราย ห้วยโมงระบายน้ าลงสู่หนองหารไม่ทัน 
 

รูปที่ ๑-๑๐ แสดงการระบายน้ าของห้วยทราย และห้วยโมง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2551  

 

 วันที่ 24 สิงหาคม 2553   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครสกลนครประสบปัญหาการระบาย
น้ าด้วยการสูบน้ าลงหนองหาร  ท าให้เกิดน้ าท่วมถนนรัฐพัฒนาทั้งสายและบริเวณใกล้เคียงในเช้าวันนั้น 

 

รูปที่ ๑-๑๑  สถานการณ์น้ าท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 24 สิงหาคม 2553 
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รูปที่ ๑–1๒ การระบายน้ าด้วยเครื่องสูบน้ าของเทศบาลนครสกลนครจ านวน ๒ เครื่อง เพียงพอต่อการท างาน 
แต่อุปสรรคคือขยะติดค้างบนตะแกรงระบายน้ าได้ช้า ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 

 เดือนสิงหาคม 2554 เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งเดือน 

รูปที่ 1–1๓ แสดงสถานการณ์น้ าท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 

รูปที่ 1–1๔ แสดงสถานการณ์การระบายน้ าของล าห้วยทราย  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 
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 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  พ้ืนที่รับน้ าห้วยนาหลุม บริเวณถนนคูเมือง มีปัญหาจากการ
ระบายน้ า 
 

 

รูปที่ ๑–1๕ แสดงสถานการณก์ารน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เป็นการเตือนภัยครั้งส าคัญของระบบการบริหารจัดการน้ า
ท่วม      ในเขตเทศบาลนครสกลนครว่ามีความพร้อมเพียงใด เมื่อฝนตกหนัก 136 มม. ในคืนวันที่ 24 
ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่ 25 มิถุนายน  2560 ผลออกมาดังภาพที่เห็น 

รูปที่ ๑–๑๖ แสดงสถานการณ์น้ าท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร  ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 

 ภาวะการเกิดน้ าท่วมในตัวเมืองสกลนครระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ เกิดขึ้นในปีที่มี
ปริมาณน้ าฝนมาก อยู่ระหว่างช่วงปลายเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  พ้ืนที่ของการเกิดปัญหาซ้ าพ้ืนที่เดิม คือ พ้ืนที่
หนองสนมต่อเนื่องตามแนวถนนรัฐพัฒนา กระจายไปยังถนนสุขเกษม  และพ้ืนที่รับน้ าห้วยนาหลุม ประกอบ
กับการระบายน้ าออกจากตัวเมืองมีปัญหาขยะขวางทางระบายน้ า และระบบการสูบน้ าระบายสู่หนองหาร 
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๕. สรุปสาเหตุแห่งการเกิดภาวะน ้าท่วมตัวเมืองสกลนครในอดีต 

 แต่ดั้งเดิมการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนที่ไม่ได้ท าการเพาะปลูกจะอาศัยอยู่บนที่สูงบนภูเขา เมื่อมี
การเพาะปลูกมีการย้ายถิ่นฐานไปตั้งอยู่บนในชัยภูมิที่ เป็นพ้ืนราบ มีแหล่งน้ าที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดย
ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยบนที่เป็นโคกสูงน้ าท่วมไม่ถึง การระบายน้ ายังเป็นไปตามธรรมชาติ คือ ไหลไปตามล าห้วย 
หรือไหลบ่าจากพ้ืนทีสู่งลงสู่พื้นที่มีระดับต่ ากว่า มีวิวัฒนาการทางอาระยธรรมในชุมชนที่หนาแน่น จัดให้มีแหล่ง
เก็บกักน้ า(บาราย) ไว้ใช้ในเขตชุมชน มีแก้มลิง(หนองสนม)รองรับน้ าที่ไหลมาจากภูเขาก่อนเข้าตัวเมือง มีการ
ก่อสร้างคันคูล้อมรอบชุมชน(คูเมือง) บังคับมวลน้ าให้ไหลไปยังแหล่งรับน้ าในพ้ืนที่ต่ ากว่า(หนองหาร) ทั้งนี้คู
เมืองท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ าจากภูเขาไหลบ่าเข้าสู่ตัวเมือง และป้องกันน้ าจากหนองหารเอ่อล้นเข้าสู่ตัวเมือง
เช่นกัน ในยุคนี้ปริมาณน้ าฝนเท่านั้นทีเ่ป็นปัจจัยท าให้เกิดภาวะน้ าท่วม  
 ถึงยุคปัจจุบันชุมชนหนาแน่นมากข้ึน คูเมืองถูกถมปรับเป็นถนน หรือก่อสร้างบ้านเรือน ท าให้แนว
ป้องกันมวลน้ าเข้าตัวเมืองสูญเสียไป มีการตั้งบ้านเรือนขยายออกไปตามชานเมืองบนพ้ืนที่ที่เคยเป็นไร่นา 
รูปแบบบ้านเรือนเปลี่ยนแปลงไปจากบ้านเรือนไต้ถุนสูงเป็นบ้านเรือนติดพ้ืนดินซึ่งต้องถมพ้ืนดินให้สูงขึ้น ท าให้
พ้ืนที่การไหลบ่าของน้ าตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป การบุกรุกเข้าไปในพ้ืนที่แก้มลิง และล าน้ าธรรมชาติท าให้
ประสิทธิภาพของการระบายน้ าตามธรรมชาติลดลงมาก มีการก่อสร้างถนนในเขตชุมชนและถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างเมืองต่าง ๆ มีผลต่อการขวางเส้นทางน้ า น้ าไหลบ่าตามธรรมชาติไม่ได้ถูกบังคับให้ลอดผ่านใต้สะพาน
หรือท่อลอดใต้ถนน ซึ่งไม่สามารถรองรับมวลน้ าที่มีปริมาณมากได้ น้ าจึงระบายไม่ทันเอ่อล้นท่วมเข้าไปในตัว
เมือง ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ผลต่อการเกิดน้ าท่วม คือ การทิ้งขยะมูลฝอยให้ติดค้างบนตะแกรงท่อระบายน้ า ท าให้น้ า
ไหลไม่สะดวก หากระบบการระบายน้ าด้วยเครื่องสูบน้ าบกพร่องจากเครื่องเสีย หรือไฟฟ้าดับ การเตรียมเครื่อง
สูบระบายน้ าด้วยน้ ามันไม่ทันการณ์ ท าให้น้ าท่วมขังตกค้างนานกว่าที่ควร นอกจากนี้การก่อสร้างประตูระบาย
น้ าบนล าน้ าก่ ายังเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าออกจากหนองหารตามธรรมชาติ ในกรณีที่การควบคุมการเปิด-
ปิดประตูระบายน้ า (ซึ่งต้องค านึงถึงการเก็บกักน้ าให้เพียงพอต่อการบ ารุงพันธุ์สัตว์น้ า และใช้ในการเกษตรบน
พ้ืนที่รอบหนองหารและพ้ืนที่โดยรอบล าน้ าก่ าด้านหลังประตูน้ า ) ไม่สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนหรือน้ าท่าที่ไหล
เข้าหนองหารมาก ท าให้ระดับน้ าในหนองหารสูงส่งผลกระทบต่อการระบายน้ าออกจากตัวเมืองได้ 
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บทท่ี 2 
สภาวะน ้าท่วมสกลนคร พ.ศ. 2560 

 

1. สภาวะและสาเหตุน ้าท่วมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 

 เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน ฝนได้ตกหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนครมาโดยตลอด โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม 
2560 เนื่องจากอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ าจากประเทศเวียดนาม พายุโซนร้อน “ตาลัส” และ       
พายุโซนร้อน “เซินกา” ท าให้ปริมาณน้ าท่าในแหล่งน้ าต่าง ๆ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การระบายน้ าส่วนใหญ่เป็นการ
ระบายน้ าโดยธรรมชาติผ่านล าน้ าที่ตื้นเขินและคดเคี้ยว ท าให้การระบายน้ าเป็นไปได้ช้ากว่าปริมาณฝนที่ตก
ต่อเนื่องมาจนกระทั่งพายุเซินกาได้เคลื่อนกลับเข้าพ้ืนที่จังหวัดสกลนครอีกครั้ง จึงท าให้เกิดฝนตกมากผิดปกติ
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร รวมทั้งปริมาณน้ าฝนที่สะสมตามเทือกเขาภูพานได้ไหลมาสมทบท าให้เกิดน้ าท่วม       
ทั้งจังหวัดสกลนคร  
 

2. ที่มาของสาเหตุน ้าท่วมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560   
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ          
ภาวะน้ าฝน ภาวะน้ าท่า และการระบายน้ า 
 2.1 ภาวะน ้าฝน ปี พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
    เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์การเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนครได้ตรวจสอบ
ภาวะน้ าฝนย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ดังนี้ 
    ๒.1.๑ ระยะก่อนการเกิดน ้าท่วม (วันที่ ๑ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ในระยะนี้             มี
เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เกิดข้ึนหลายประการ ทั้งนี้ได้แบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
     (1) ช่วงอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่้าจากประเทศเวียดนาม 
       วันที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน              
และประเทศไทยตลอดช่วง โดยมีก าลังแรงขึ้นในระยะเวลาครึ่งช่วงหลัง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ า                
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง ลักษณะดังกล่าวท าให้ประเทศไทยตอนบน                         
มีฝนร้อยละ ๖๐ - ๙๐ ของพ้ืนที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
       (2) ช่วงอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”  
            วันที่ ๑๑ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและ          
การกระจายของฝนเพ่ิมขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาโดยมีฝนร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพล   
ของหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในระยะช่วงต้น         
โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังแรงในระยะช่วงกลาง ประกอบกับ          
ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศก าลังแรงบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งต่อมาได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 2560 และ        
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ตาลัส” (TALAS) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 2560 พายุลูกนี้ได้เคลื่อน
เข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเมืองฮานอย 
ประเทศเวียดนามในช่วงเช้าวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 2560 และผ่านเข้าประเทศลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ
จังหวัดน่าน 
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รูปที่ 2-๑ แสดงการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อน “ตาลัส”(TALAS) 
 

     (3) ช่วงอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เซินกา”  
       วันที่ ๒๑ - 30 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากในระยะช่วงต้นมีร่องมรสุมพัดผ่าน
ประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน          
ซึ่งต่อมาย่อมความกดอากาศนี้ได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น  ของวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2560                 
และทวีก าลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) ของวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 2560 จากนั้นเคลื่อนขึ้นฝั่ง            
ที่เมืองดองฮอย ประเทศเวียดนาม ในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2560 แล้วอ่อนก าลังลงเป็นดีเปรสชั่น 
ขณะเคลื่อนผ่านประเทศลาวในช่วงค่ าของวันเดียวกัน บริเวณจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. 
ของวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2560 จากนั้นเคลื่อนผ่านตอนบนของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด
มหาสารคาม แล้ววกกลับขึ้นมาเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเวลา ๐๗๐๐ น.ของวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ   
เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เข้าพ้ืนที่ อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ในช่วงเวลา ๒๓.๓๕ น.  
   ๒.1.๒ ระยะเกิดน ้าท่วม (วันที่ ๒8 – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
      วันที่ ๒๘ กรกฎากคม ๒๕๖๐  ศูนย์กลางพายุดีเปรสชั่น “เซินกา” เคลื่อนตัวผ่าน
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เคลื่อนตัวเข้าพ้ืนที่อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม /เวลา ๑๙.๐๐ น. ศูนย์กลางพายุดีเปรสชั่น เคลื่อนตัวเข้าพ้ืนที่อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ    
หลังจากนั้งช่วงเช้าของวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์กลางพายุได้วกกลับเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอบ้านม่วง    
อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร จนถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น./ ในช่วงเวลา ๐๑.๐๐ น.
ของวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออก ผ่านพ้ืนที่อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
แล้วสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าอยู่ในประเทศลาว 
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รูปที่ 2–๒  แสดงการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) 
 

 การเคลื่อนตัวที่ผิดปกติจากค่าเฉลี่ยทางเดินพายุ “เซินกา” (SONCA)  โดยวกกลับมาทางตะวันออก     
แล้วขึ้นมาวนเวียนอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ท าให้มีฝนตกหนักติดต่อกันถึง ๓ วัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีฝนตก
หนักมาก่อนแล้ว และปริมาณน้ าฝนสะสมติดต่อกันมาหลายวันจากพายุ “ตาลัส” ท าให้พ้ืนดินไม่สามารถดูดซับน้ า   
ได้อีก ประกอบกับปริมาณน้ าในหนองหารไม่สามารถระบายออกไปสู่แม่น้ าโขงได้ อีกทั้งปริมาณน้ าฝนที่มีจ านวนมาก   
ในพ้ืนที่อ าเภอทุกอ าเภอไม่สามารถซึมซับลงไปใต้ผิวดินได้อีก จึงเกิดภาวะน้ าท่วมใหญ่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสกลนคร            
และอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร 
 

รูปที่ 2-๓ แสดงสถานการณ์น้ าฝนของจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2560 
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 เมื่อศึกษาถึงสภาวะอากาศเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ         
ในเกือบทุกภาค โดยปริมาณฝนโดยเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ ๔๑ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา 
จังหวัดสกลนครเริ่มมีปริมาณฝนสะสมสูงกว่าปีที่มีปริมาณฝนมากทุกปี ทั้งนี้ จังหวัดสกลนครมีปริมาณฝนเฉลี่ย 
๑,๕๙๖ มิลลิเมตรต่อปี โดยปี ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ มีปริมาณน้้าฝน ๑,๘๔๗.๑ 
มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๗๓ ของปีค่าเฉลี่ย ดังแสดงในรูปที่ ๒-๑๙ 

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2560 ปริมาณฝนตกในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครอยู่ในเกณฑ์ 
ตกหนักในเขตท้องที่อ าเภอภูพาน   ๘๔.๕ มิลลิเมตร     
และตกหนักมากในเขตท้องที่ 
อ้าเภอพังโคน    ๒๕๐.๘  มิลลิเมตร  อ้าเภออากาศอ้านวย  ๒๓๐.๖  มิลลิเมตร 
อ้าเภอพรรณานิคม   ๒๐๑.๗ มิลลิเมตร อ้าเภอเมืองสกลนคร  ๑๘๐.๓  มิลลิเมตร 
อ้าเภอสว่างแดนดิน   ๑๗๐.๐  มิลลิเมตร อ้าเภอวานรนิวาส  ๑๔๘.๔  มิลลิเมตร 
อ้าเภอค้าตากล้า   ๑๔๐.๐  มิลลิเมตร อ้าเภอโพนนาแก้ว ๑๓๕.๐  มิลลิเมตร 
อ้าเภอนิคมน้้าอูน   ๑๓๐.๙  มิลลิเมตร อ้าเภอวาริชภูมิ  ๑๒๕.๘  มิลลิเมตร 
อ้าเภอบ้านม่วง    ๑๒๑.๘  มิลลิเมตร อ้าเภอเจริญศิลป์  ๑๒๐.๗  มิลลิเมตร 
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ  ๑๑๕.๙  มิลลิเมตร อ้าเภอเต่างอย    ๙๖.๘  มิลลิเมตร        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปที่ ๒-๔ แสดงปริมาณน้ าฝนในเขตอ าเภอทั้ง 18 อ าเภอ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2560 
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 ปริมาณฝนตกหนักมากสะสมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวม ๔ วัน ท้าให้เกิด
ปริมาณน้้าสะสมในพ้ืนที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้้าสงครามและลุ่มน้้าก่้า ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

อ้าเภอเมืองสกลนคร  ๓๗๘.๔  มิลลิเมตร 
อ้าเภออากาศอ้านวย  ๓๗๕.๖  มิลลิเมตร 
อ้าเภอพังโคน  ๓๖๘.๘  มิลลิเมตร 
อ้าเภอพรรณานิคม  ๓๖๔.๘ มิลลิเมตร 
อ้าเภอวานรนิวาส  ๓๔๕.๐ มิลลิเมตร 
อ้าเภอนิคมน้้าอูน ๓๒๖.๔ มิลลิเมตร 
อ้าเภอภูพาน  ๓๑๕.๐  มิลลิเมตร 
อ้าเภอโพนนาแก้ว  ๒๙๐.๕  มิลลิเมตร 
อ้าเภอบ้านม่วง  ๒๗๔.๕  มิลลิเมตร 
อ้าเภอเจริญศิลป์  ๒๗๓.๔  มิลลิเมตร 
อ้าเภอเต่างอย  ๒๖๗.๙  มิลลิเมตร 
อ้าเภอสว่างแดนดิน ๒๖๕.๐  มิลลิเมตร 
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ  ๒๕๗.๓  มิลลิเมตร   
อ้าเภอค้าตากล้า  ๒๕๑.๕  มิลลิเมตร 
อ้าเภอวาริชภูมิ  ๒๔๖.๒  มิลลิเมตร 
อ้าเภอส่องดาว ๑๙๒.๘  มิลลิเมตร 
อ้าเภอกุดบาก ๑๙๑.๐ มิลลิเมตร
อ าเภอกุสุมาลย์  ๑๘๑.๙ มิลลิเมตร 

รูปที่ ๒-๕  แสดงปริมาณน้ าฝนของจังหวัดสกลนคร 
 ในช่วงวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2560        
 

 

รูปที่ ๒-๖ แสดงปริมาณน้ าฝนรวมของจังหวัดสกลนคร ในห้วงวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560 
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 2.2 ภาวะน ้าท่าในปี พ.ศ. 2560 แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
    2.2.1 ระยะก่อนการเกิดน ้าท่วม (วันที่ 1 – 27 กรกฎาคม 2560)  
          สืบเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ าจากประเทศเวียดนามและพายุโซนร้อน 
“ตาลัส” ท าให้แหล่งน้ าส าคัญของจังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ าท่าเพ่ิมข้ึน แต่ด้วยระบบการระบายน้ า        ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการระบายน้ าด้วยเครื่องสูบน้ าและการระบายน้ าตามธรรมชาติ      ท า
ให้สามารถบริหารควบคุมไม่ให้เกิดน้ าท่วมในพื้นที่ได้โดยทั่วไป 
     2.2.2 ระยะขณะเกิดน ้าท่วม (ตั งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป) 
        จังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ าท่าโดยสภาวะปกติเฉลี่ย ๓,๘๖๙.๑๘ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี และเนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมมีปริมาณมากในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โดยเกิดปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าสงครามประมาณ 1,544 ล้านลูกบาศก์เมตร และในลุ่มน้ าก่ า ประมาณ ๔๒๘ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ าท่ามากกว่า 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงท าให้เกิดน้ าหลากท่วมในบริเวณกว้าง
ทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร  
 

 
 

รูปที่ ๒-๗ แสดงเขตน้ าท่าลุ่มน้ าสงคราม และลุ่มน้ าก่ า ในส่วนของจังหวัดสกลนคร 
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 2.3 การระบายน ้า 
   2.3.1 การระบายน ้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร     
 

 

รูปที่ ๒-๘ แสดงสภาพภูมิประเทศ ล าน้ า และทิศทางการระบายน้ าในพ้ืนที่เทศบาลนครสกลนครและ
บริเวณข้างเคียง 

   (๑) พ้ืนภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งมีผลต่อการเกิดภาวะน้้าท่วม จ้าแนกออกเป็น
พ้ืนที่หลัก ๔ ลักษณะ คือ 
    ก. พ้ืนที่เขตเมืองเก่าตามแนวทั้งสองฝั่งของถนนเจริญเมืองถนนหลักของเมืองแต่ดั้งเดิม
จะเป็นพ้ืนที่สูงโอกาสที่จะเกิดน้้าท่วมมีน้อย 

 

 

รูปที่ ๒-๙ แสดงบริเวณพ้ืนที่สูงในย่านเขตเมืองเก่าสกลนคร (สีเขียวอ่อน) 
 

    ข. พ้ืนที่ที่รับน้้าที่เกิดภายในพ้ืนที่และเกิดเป็นล้าห้วยธรรมชาติภายในพ้ืนที่ คือ         
พ้ืนที่รับน้้าห้วยนาหลุม มีห้วยนาหลุมเป็นล้าห้วยธรรมชาติต้นก้าเนิดส่วนที่หนึ่งที่เนินสูงบริเวณสี่แยกบายพาส
ถนนสุขเกษมตัดกับถนนเลี่ยงเมืองทอดยาวรับน้้าตามเส้นทางมาจนถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ต้น
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ก้าเนิดส่วนที่สองบริเวณพ้ืนที่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดสกลนคร ไป
จนถึงชุมชนหนองทรายขาวทั้งสองฝั่งของถนนเสรีไทย เส้นทางน้้าทั้งสองส่วนบรรจบกันบริเวณด้านหลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานทอดตัวลอดสะพานบนถนนสกล-นาแกด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภู
พานไปยังถนนหลังเทศบาลนครสกลนครล้าห้วยหลักถูกปรับให้เป็นท่อลอดไปรวมกับท่อลอดหลักที่ไปเปิดออก
ทางระบายน้้าแนวถนนคูเมืองสู่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคูหมากเสื่อ พ้ืนที่รับน้้านี้ถูกขวางกั้นด้วยถนนสกลทวาปีทางน้้า
ถูกบังคับให้ผ่านท่อลอดถนนสกลทวาปี 
    ค. พ้ืนที่ที่รับน้้าที่เกิดภายในพ้ืนที่เองร่วมกับการรับน้้าที่เกิดจากภายนอกเขตพ้ืนที่     
ผ่านล้าห้วยธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่รับน้้าห้วยทราย และพ้ืนที่รับน้้าห้วยโมง มีล้าน้้าห้วย
ทรายและล้าน้้าห้วยโมงจากภายนอกไหลเข้ามา จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป  
    ง. พ้ืนที่ที่รับน้้าที่เกิดภายในพ้ืนที่เองร่วมกับน้้าที่ ไหลบ่ามาจากต้นทางที่สูงกว่าไม่มี   
การเกิดเป็นล้าห้วยภายในพ้ืนที่ แต่มวลน้้าจะไหลลงยังที่ต่้ากว่า ได้แก่ พ้ืนที่หมู่บ้านรุ่งพัฒนา บริเวณสี่แยกบ้านธาตุ 
ถนนนิตโยสู่จังหวัดอุดรธานี กับส่วนที่สู่จังหวัดนครพนม ถูกขวางกั้นด้วยแนวถนนนิตโยสู่จังหวัดนครพนมจึงมีการขุด
ร่องระบายน้้าให้ไปบรรจบกับล้าห้วยสมอ ที่บริเวณบริษัทโตโยต้าสกลนครจ้ากัดแห่งใหม่ 
    (๒) การระบายน้้าโดยธรรมชาติจากภายนอกไหลเข้าสู่ เขตพ้ืนที่ เทศบาลนครสกลนคร            
มีสาเหตุอยู่ ๒ ล้าห้วยคือ ล้าห้วยทรายและล้าห้วยโมง 

    ►ล้าห้วยทราย มีพ้ืนที่รับน้้า ๓๔.๕๓ ตารางกิโลเมตร ไหลจากภูพานลงสู่พ้ืนที่เทศบาล
นครสกลนคร มีความยาวล้าห้วยโดยประมาณ ๑8 กิโลเมตร ตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อถึงบริเวณซอยราชครู ต้าบลธาตุนาเวง 
จะแยกออกเป็น ๒ เส้นทาง เส้นทางหนึ่งจะแยกขึ้นด้านบนเลียบถนนนิตโย ผ่านมายังด้านหน้าของโรงเรียนธาตุ
นารายณ์วิทยา มาบรรจบกับเส้นทางที่สองที่ไหลผ่านด้านหลังโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา บริเวณส้านักงานเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ (ปัจจุบันเส้นทางท่ีหนึ่งด้านเลียบถนนนิตโย ถูกบุกรุกแปรสภาพไปมากแต่ยัง
เหลือร่องรอยว่าเคยมีเส้นทางน้้าอยู่บ้าง ทางเดินน้้าหลักของล้าห้วยทรายจึงเหลือเพียงเส้นทางท่ีสอง) 

 
 

รูปที่ ๒-๑๐ แสดงล าห้วยทรายที่บริเวณซอยราชครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

หลังจากนั้นไหลผ่านวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านใต้สะพานถนนเลี่ยงเมืองเข้าสู่
ส้านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร ตลาดบ้านธาตุ ผ่านย่านชุมชน ทะลุออกบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบิน
สันสกลนคร แนวเส้นทางน้้าแต่ดั้งเดิมจะผ่านตรงใต้สะพานถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ (นิตโย) แต่
ปัจจุบันเส้นทางน้้าส่วนนี้จะถูกบังคับเป็นท่อลอดหักศอกไปตามแนวถนนนิตโยเปิดออกท่ีใต้สะพานดังกล่าว 
 



 

 

 
 
    

รูปที่ ๒-๑๑ แสดงล าห้วยทรายที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ณ พื้นท่ีส าคัญบางส่วน 
 

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีฝนตกในเขตอ้าเภอเมืองสกลนคร วัดปริมาณน้้าฝนได้ ๑๘๐.๓ 
มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาณน้้าท่า ๔.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในวันดังกล่าว ปริมาณน้้าในล้าห้วยทรายเริ่มไหลเอ่อ
ล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ของล้าห้วยโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณซอยราชครูน้้าไหลบ่าไปบนเส้นทางน้้าที่แยกขึ้น
ด้านบนเลียบถนนนิตโย น้้าท่วมสูงตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นต้นมา ได้ไหลบ่าท่วม
ถนนสี่แยกบ้านธาตุ และน้้าบางส่วนไหลบ่าลงไปสมทบกับน้้าจากล้าห้วยสมอไหลเข้าสู่บริเวณท่าอากาศยานสกลนคร
น้้าที่ไหลมาตามล้าห้วยทรายเอ่อท่วมชุมชนตั้งแต่ตลาดบ้านธาตุเป็นต้นมา    จนถึงบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้า
โรบินสันสกลนครปริมาณน้้าบางส่วนไหลข้ามสันปันน้้าไปสมทบกับน้้าในพ้ืนที่รับน้้าห้วยโมง 

 
 

รูปที่ ๒-๑๒ น้ าจากห้วยทรายเอ่อล้นท่วมสูงริมถนนนิตโยด้านหน้าโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ วันที่ ๒๘ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

วิกฤตการณ์อุทกภยัจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ ฉบับประชาชน หน้า 2๒



วิกฤตการณ์อุทกภยัจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ ฉบับประชาชน หน้า 2๓ 

 

  

   

รูปที่ ๒-๑3 น้ าจากห้วยทรายเอ่อล้นท่วมสูงริมถนนนิตโยต่อเนื่องมายังด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ถึงสี่แยกบ้านธาตุ บางส่วนไหลไปตามถนนนิตโยที่ไปยังจังหวัดนครพนมสู่ท่าอากาศยานสกลนคร 

 

    ►ล้าห้วยโมง มีพ้ืนที่รับน้้า ๓๐.๐๕ ตารางกิโลเมตร ต้นก้าเนิดอยู่บริเวณบ้านโนนสวรรค์       
ไหลลงสู่พ้ืนทีเ่ทศบาลนครสกลนคร มีความยาวล้าห้วยโดยประมาณ ๑2 กิโลเมตร โดยไหลลอดสะพานบนถนน       
เลี่ยงเมืองสกลนคร ถนนรัฐบ้ารุง และถนนประชาอุทิศ ผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปรสกลนครเข้าสู่         
ท่อระบายน้้าซึ่งวางคู่ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ ลอดถนนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส
สกลนคร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีปริมาณฝนตกในเขตอ้าเภอเมืองสกลนคร ๑๘๐.๓ มิลลิเมตร        
คิดเป็นปริมาณน้้าท่า ๒.๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในวันดังกล่าวมวลน้้าในล้าห้วยโมงเริ่มไหลเอ่อล้นตลิ่งตั้งแต่   
ช่วงต้น ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ไหลข้ามถนนเลี่ยงเมืองมาตามเส้นทางล้าห้วยโมงจนผ่านบริเวณถนนประชาอุทิศ 
รวมกับน้้าจากพ้ืนที่รับน้้าห้วยทรายที่ล้นข้ามสันปันน้้าเข้ามา ถึงบริเวณด้านหลังบริษัทสกลโฮมเซ็นเตอร์ จ้ากัด 
ซึ่งบริเวณดังกล่าวสภาพล้าห้วยโมงตื้นเขินและเป็นทางโค้ง จึงมีน้้าส่วนหนึ่งไหลเข้าสู่บ่อบ้าบัดหนองสนม และ
ล้นเข้าสู่ชุมชนเมืองชั้นใน โดยเฉพาะตามท่อระบายน้้าใต้ดินซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาลนครสกลนคร 
 

 
 

รูปที่ ๒-๑๔ น้ าจากห้วยโมงไหลลงหนองสนมเอ่อล้นท่วมสูงเข้าสู่ตัวเมืองย่านเศรษฐกิจถนนรัฐพัฒนา 
 

   (๓) ผลจากปริมาณน้้าฝนที่ตกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐           
โดยวัดปริมาณน้้าฝนในเขตอ้าเภอเมืองสกลนครได้ ๑๘๐.๓ มิลลิเมตร ทั้งนี้ระบบป้องกันน้้าท่วมของเทศบาลนคร
สกลนครด้วยเครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้าซึ่งออกแบบไว้ให้สามารถรองรับปริมาณน้้าฝนเพียง ๑๐๐ มิลลิเมตร เท่านั้น 
และในช่วงเวลาดังกล่าว ไดม้ีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณจุดสูบน้้าบ่อบ้าบัดเพ่ือป้องกันอันตรายจากภาวะ
น้้าท่วม ท้าให้ประสิทธิภาพในการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าไม่สามารถรองรับปริมาณมวลน้้าที่มีมากกว่าปกติได ้



วิกฤตการณ์อุทกภยัจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ ฉบับประชาชน หน้า 2๔ 

 

   (๔) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2560 หนองหารซึ่งเป็นที่รองรับน้ าที่ระบาย              จาก
เขตเทศบาลนครสกลนคร มีปริมาณน้ ามากเกินระดับกักเก็บ (+๑๕๗.๐ ม.รทก.) และมีปริมาณสูงมากระหว่างวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม – วันที่ ๖ สิงหาคม 2560 (เกินกว่าร้อยละ ๑๑๐) โดยระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – วันที่ ๓ 
สิงหาคม 2560 ระดับน้ าที่หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 3 (สกลนคร) สูงกว่าระดับสันขอบบ่อ
สถานีสูบน้ าเทศบาลนครสกลนคร (+๑๕๘.๔ ม.รทก.) นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา 
ระดับน้ าในล าน้ าก่ าที่อยู่ท้ายประตูระบายน้ าสุรัสวดี (วัดปริมาณน้ าที่อ าเภอโคกศรีสุพรรณ มีระดับน้ าสูงกว่าตลิ่ง 
โดยปริมาณน้ าเกินกว่าร้อยละ ๑๐๐)   
 

 
 

รูปที่ ๒-๑๕ แสดงระดับน้ าในหนองหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 
 

ประกอบกับมีสนุ่นจ านวนมากไหลออกไปติดค้างที่หน้าประตู ตอม่อและบนสันสปิลเวย์ของประตูระบายน้ า
สุรัสวดี ท าให้การระบายน้ าออกจากหนองหารเป็นไปได้ช้า (ระดับน้ าหนองหารลดลงถึงระดับเก็บกักปกติ +
๑๕๗.๐ ม.รทก. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) ส่งผลกระทบให้การพร่องน้ าออกจากเขตเทศบาลนครสกลนคร
โดยช่องทางระบายน้ าตามธรรมชาติได้ล่าช้าถึงแม้จะมีการเพ่ิมเครื่องสูบน้ าเพ่ิมขึ้นก็ตาม (ระดับน้ าในเขต
เทศบาลนครสกลนครเข้าสู่สภาวะการสัญจรได้ปกตเิมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

 
 

รูปที่ ๒-๑๖ สนุ่นติดค้างบนสปิลเวย์ ตอม่อและหน้าบานประตูของประตูระบายน้ าสุรัสวดี 
 

หมายเหตุ  ๑. หน่วยการวัดค่าระดับน ้า (ม.รทก.) ท่ีใช้ในบทความตอนนี   ไม่ใช่ค่าระดับน ้าท่ีแท้จริง ควรใช้หน่วยระดบั
น ้าสมมตุิ (ม.รสม.) แทน [หากจะแปลงค่า ม.รสม. เป็นค่า มรทก. ตอ้งบวกตัวเลข +๔.๓๙๔ เพิ่ม] 
 ๒. ระดับพี นดินในเขตนครสกลนคร(บริเวณแยก รพ.รักษส์กล) มรีะดับสูงเท่ากับ +158.60 ม.รทก. 
 (ท่ีมา: การศึกษาและตรวจสอบทศิทางการไหลของน ้าเข้าสู่เขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันปัญหาน ้าท่วมเบื องต้น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 2561) 



 

2.3.2 การระบายน ้านอกเขตเทศบาลนครสกลนครและเขตอ้าเภอต่าง ๆ 
               น้ าท่วมในเขตเทศบาลอ าเภอต่าง ๆ มีสภาพการระบายน้ า ดังนี้ 
       ๑) ปริมาณน้ าฝนที่ตกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โดยวัดปริมาณน้ าฝนในเขตอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย ๒๘๗.๐ มิลลิเมตร ซึ่งพบว่าในเทศบาล
อ าเภอต่าง ๆ ไม่ได้ออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมจึงเกิดปัญหา 
      ๒) สภาพล าน้ าธรรมชาติอยู่ในสภาพตื้นเขิน และมีการบุกรุก พบสิ่งกีดขวางทางน้ า              
เช่น ฝายทดน้ า สะพานข้ามล าห้วยต่าง ๆ การเดินท่อน้ าข้ามล าห้วยต่าง ๆ เมื่อมีปริมาณน้ าหลากไหลผ่านมีขยะ
ติดค้างขัดขวางการไหลของน้ า 
        3) พ้ืนที่เกษตรกรรม ในเขตอ าเภอต่าง ๆ จะเป็นการระบายน้ าโดยธรรมชาติ 
คือ 
             (๑) ปริมาณน้ าฝนที่ตกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
วัดปริมาณน้ าฝนในเขตอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย ๒๘๗.๐ มิลลิเมตร ซึ่งพบว่าในพ้ืนที่ลุ่มต่ า
ตามลุ่มน้ าต่าง ๆ เช่น ลุ่มน้ าสงคราม ในท้องที่อ าเภอบ้านม่วง อ าเภอค าตากล้าและอ าเภออากาศอ านวย            
ลุ่มน้ ายามในท้องที่อ าเภอวานรนิวาส และอ าเภออากาศอ านวย ลุ่มน้ าห้วยปลาหางมีปริมาณน้ าท่วมขังในท้องที่  
อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอพังโคน และอ าเภอพรรณานิคม ลุ่มน้ าอูน ในท้องที่อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม
และอ าเภอเมืองสกลนคร และลุ่มน้ าก่ าในเขต อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอเต่างอย อ าเภอเมือง
สกลนคร และอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  
       (๒) พบสิ่งกีดขวางทางน้ าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า เช่น สะพาน           
ข้ามล าน้ าบางแห่ง การบุกรุกล าน้ า การถมดินเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลของน้ า ฝายทดน้ าต่าง ๆ  
       (๓) แม่น้ าล าห้วยที่ตื้นเขิน และมีสภาพที่คดเคี้ยว 
 

 
 

รูปที่ ๒-๑๗ แสดงสิ่งกีดขวางทางน้ าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า 
 
    

                

 2.4 วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดน ้าท่วมใหญ่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การเกิดภาวะน้ าท่วมใหญ่ 

จังหวัดสกลนครครั้งนี้ มีสาเหตุส าคัญ ดังนี้ 
 2.4.๑ เหตุจากธรรมชาติร่วมกันทั งจังหวัดสกลนคร  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที ่

ไม่ว่าจะเป็นเขตเมือง หรือเขตเกษตรกรรม มีสาเหตุหลัก ๓ ประการ คือ 
 1) ปริมาณน้ าฝนที่มากผิดปกติ

         (1) ปริมาณน้ าฝนตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ในแต่ละคราว 
แม้จะมีปริมาณไม่สูงนัก แต่เมื่อมีฝนตกอย่างต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ท าให้ปริมาณน้ าท่าในอ่างเก็บน้ าและ 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติมีการสะสมเพ่ิมสูงขึ้น 
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              (2) ฝนที่ตกในช่วงวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม 2560 มีปริมาณมากผิดปกติ
และเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ าท่ีหมุนเวียนอยู่เหนือพ้ืนที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร 
            2) พ้ืนดินในพ้ืนที่รับน้ าฝนอุ้มน้ าเต็มที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่รับน้ าลงอ่างเก็บน้ า             
ท าให้น้ าท่าในล าน้ าสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อถึงช่วงวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม 2560 มีปริมาณฝนตกมากน้ าไหลบ่า
สะสมจากพ้ืนที่สูง ลงพื้นที่ต่ าจ านวนมากเกือบทั้งจ านวน 
            ๓) การไหลของน้ าในล าน้ าต่าง ๆ ไม่สะดวก 
            (๑)  ล้าน้้าตื้นเขินรับน้้าได้น้อยลง 
            (๒)  ในบางพ้ืนที่ล้าน้้าแคบมีลักษณะเป็นคอขวด เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ล้าน้้า 
            (๓)  มีสิ่งกีดขวางทางน้้า จากการก่อสร้างฝายกั้นน้้า สะพานข้ามล้าน้้าหรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่รุกล้้าลงไปในล้าน้้า 

 
รูปที่ ๒-๑๘ แสดงระดับน้ าในล าน้ าสงคราม ล าน้ ายาม ล าน้ าอูน และห้วยปลาหาง ระหว่างวันที่ 19 

กรกฎาคม – 5 ตุลาคม 2560 
 

   2.4.๒ เหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะพื นที่ 
       1) บริเวณพ้ืนที่เขตเกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ประสบภาวะน้ าท่วม จ าแนกเป็น                   
๒ ลักษณะส าคัญ คือ 
            (1) การเกิดน้ าท่วมฉับพลัน จะเกิดในพ้ืนที่ลุ่มต่ าโดยทั่วไป มีสาเหตุตามข้อ 2.4.
๑ โดยจะเกิดระยะสั้น ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายไม่มากนัก 
            (2) การเกิดน้ าท่วมขัง จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่บริเวณ ดังนี้ 
             ก. พ้ืนที่บริเวณรอบล าน้ า โดยเฉพาะล าน้ าที่มีลักษณะยาว คดเค้ียวและ   มี
ฝายกั้นน้ า ประตูระบายน้ าขวางกั้น หรือสะพานข้ามล าน้ า เช่น บริเวณที่ลุ่มรอบล าน้ าอูน ที่ลุ่มรอบล าน้ าก่ า         
ท้ายประตูระบายน้ าสุรัสวดี 
            ข. พ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ าในส่วนที่อยู่เหนือประตูระบายน้ า มีน้ าท่วมขังซ่ึงเกิดจาก
การระบายน้ าออกจากอ่างไม่สมดุลกับปริมาณน้ าไหลเข้า เช่น พ้ืนที่รอบหนองหารส่วนเหนือประตูระบายน้ า
สุรัสวด ี
          2) บริเวณพ้ืนที่เขตเมืองหรือพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ พ้ืนที่เขตเมืองโดยปกติการตั้งเมือง            
ในอดีตจะตั้งอยู่บนที่ดอนหรือโคกสูงโอกาสที่จะประสบภาวะน้ าท่วมน้อย หากมีน้ าท่วมจะมีการท่วมในระดับ   
ที่ไม่สูงนักและท่วมไม่นาน แต่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ขยายตัวใหม่มักจะเป็นที่ลุ่มต่ าโอกาสที่จะประสบภาวะน้ าท่วม
โดยระดับน้ าจะท่วมสูงและท่วมขังเป็นระยะนานขึ้น จ าแนกออกเป็น ๓ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 



 

 

         (1) พ้ืนที่ที่ไม่มีล้าน้้าไหลผ่านหรือไหลเฉียดใกล้ตัวเมือง จะมีโอกาสน้อยมาก        
ที่จะเกิดภาวะน้้าท่วมน้อย หากมีน้้าไหลหลากมากน้้าจะท่วมในระยะสั้น ๆ  
            (2) พ้ืนที่ที่มีล้าน้้าไหลผ่านรอบชายขอบตัวเมือง มีโอกาสสูงกว่ากลุ่มที่ ๑) ที่จะเกิด
ภาวะน้้าท่วม หากมีน้้าไหลหลากมากน้้าจะท่วมระยะสั้น แต่ถ้าล้าน้้ามีสิ่งกีดขวางมากระยะเวลาที่มีน้้าท่วม จะนานขึ้น  
         (3) พ้ืนที่ที่มีล้าน้้าไหลผ่านตัวเมือง มีโอกาสสูงมากท่ีจะเกิดภาวะน้้าท่วมจากน้้า            
ที่ไหลหลาก เช่น เขตเศรษฐกิจเทศบาลนครสกลนคร โดยระดับน้้าจะท่วมสูงหรือท่วมขังนานหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
          ก. น้้าในล้าน้้าที่ไหลผ่านไหลได้สะดวกหรือไม่ตามสาเหุตข้อ ๒.๔.๑ ข้อย่อย ๓) 
          ข. การมีขยะอุดตันในทางและท่อระบายน้้าหรือไม่ 
          ค. ระบบการพร่องน้้าออกจากตัวเมืองท้าได้ดีหรือไม่ 
          ง. แหล่งรับน้้าที่พร่องออกจากตัวเมืองมีระดับน้้าสูงหรือต่้ากว่าระดับน้้าในตัวเมือง  
 
   2.4.๓ สาเหตุจากพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด
ภาวะน้ าท่วม ดังนี้ 
       1) พฤติกรรมทางตรง เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์กระท าแล้วมีผลโดยตรงต่อการเกิด
ภาวะน้ าท่วม ได้แก่ การขาดวินัย เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยท าให้เกิดการอุดตันทางระบายน้ า การบุกรุกพ้ื นที่    
ล าน้ าสาธารณะ การก่อสร้างมีสิ่งกีดขวางทางน้ า 
        2) พฤติกรรมทางอ้อม เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์กระท าแล้วมีผลโดยอ้อมในการเกิด            
ภาวะน้ าท่วม ได้แก่ 
             (1) การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เช่น การท้าลายป่าไม้ หรือการปรับพ้ืนที่ป่าหัวไร่
ปลายนา เป็นแปลงนาหรือแปลงพืชไร่มากข้ึน ท้าให้การดูดซับน้้าผิวดินลดน้อยลง 
            (2) ผู้คนทอดธุระในการเฝ้าระวังเมื่อบุคคลใดกระท้าละเมิดสิทธิ์ของตน           
ในสิ่งที่ท้าให้สภาพแวดล้อมเสียไป   
            (3) ผู้คนหากมีความสนใจในการเฝ้าระวังการถูกละเมิดสิทธิ์ มักจะโวยวายและ
ต้าหนิ แต่ขาดการเสนอข้อเท็จจริง 
            (4) เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะด้อยประสิทธิภาพ 
 

    

   

๓. กรณีอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ นแตกกับภาวะน ้าท่วมในเขตตัวเมืองสกลนคร 

 ในช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีกระแสข่าวกระจายออกไปทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ผ่านรายการทางโทรทัศน์ ว่าเกิดเหตุการณ์ของอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขม้ินแตกเป็นสาเหตุแห่งการเกิดน้ าท่วม 
จังหวัดสกลนคร สร้างความตระหนกแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง จึงขอบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ า 
ห้วยทรายขมิ้นแตกกับภาวะน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองสกลนครไว้ดังนี้ 

 ๓.๑ ก้าเนิดและที่ตั งของอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น อ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้นเป็นอ่างเก็บน้ า 
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ระหว่างบ้านห้วยทรายและบ้านน้อยหัวคู ต าบลพังขว้าง อ าเภอเมืองสกลนคร อยู่ในเขต 
ลุ่มน้ าสงคราม ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2499  โดยสร้างเป็นเขื่อนดินขวางกั้นล าห้วยน้ าบ่อ และล าห้วยทราย 
ความสูงเข่ือนสูงสุด 8.3 เมตร เทียบไดก้ับระดับตึก 2 ชั้นครึ่ง ความจุของน้ าเมื่อก่อสร้างเท่ากับ ๒.๔ ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร 
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 ๓.๒ การแตกของอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น ตามค าให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ถ่ายคลิปวีดิทัศน์      
แสดงถึงภาพมวลน้ าที่ทะลักออกจากอ่างผ่านทางเขื่อนดินที่ขาดเป็นช่องของอ่างเก็บน้ าเกิดขึ้นเวลาประมาณ 
๑๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยปริมาณน้ าไดเ้อ่อท่วมสันเขื่อนสูงขึ้นมาระดับข้อเท้า เนื่องจาก
บริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของอ่างอยู่หน้าแนวสันเขื่อน น้ าได้กัดเซาะสันเขื่อนพังทลายลง ๒ จุด ระยะยาวไม่ต่ ากว่า ๒๐ เมตร   

 
รูปที่ ๒-๑๙ แสดงที่ตั้ง และสภาพการแตกของอ่างเก็บน้ าห้วยทราย  

 ๓.๓ เส้นทางการไหลของมวลน ้าที่ทะลักออกจากอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น อ่างเก็บน้ าฯ    
แห่งนี้สร้างมานานถึง ๖๑ ปีมีปริมาณตะกอนดินเพ่ิมขึ้นปริมาณน้ าจะน้อยกว่าความจุที่ระบุไว้เมื่อเริ่มก่อสร้าง 
แต่จะมีปริมาณน้ าที่ไหลลงมาจากเทือกเขารวมกับปริมาณน้ าในอ่างมีปริมาตรเป็น ๗.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ทะลักออก
จากอ่างสู่พ้ืนที่เกษตรท้ายอ่าง เนื่องจากมีแนวสันปันน้ าแบ่งเขตลุ่มน้ าสงครามกับลุ่มน้ าก่ าบริเวณบ้านห้วยทราย
ขวางกั้นไว้ มวลน้ าจึงบ่าลงไปตามล าห้วยทราย ส่งผลกระทบให้สะพานข้ามล าห้วยทรายบนถนนนิตโยเสียหาย
ใช้การไม่ได ้ 

 
 

รปูท่ี ๒-๒๐ แสดงเส้นทางการไหลของมวลน้ าที่ทะลักออกจากอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขม้ิน 
 

 เมื่อผ่านถนนนิตโยไปแล้วมวลน้ าไดไ้หลบ่าไปตามแนวล าห้วยทรายโดยมีคลองชลประทาน     
ขวางกั้นมวลน้ าส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ จะไหลไปตามห้วยทรายที่ลาดต่ าลงสู่ล าน้ าอูน ผ่านต่อไปยังล าน้ าสงคราม 
ส่วนมวลน้ าส่วนน้อยร้อยละ ๒๐ ประมาณ ๑.๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร จะไหลตามคลองส่งน้ าชลประทานลงไป
สบทบกับ    น้ าจากล าห้วยสมอ ผ่านไปยังท่าอากาศยานสกลนครในช่วงบ่าย (ท าให้เกดิน้ าท่วมสนามบิน
สกลนครสูงมากจนต้องประกาศงดเที่ยวบิน) หลังจากนั้นจึงไหลลงสูห่นองหารซึ่งมีพ้ืนที่ผิวน้ า ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร 
จะมีผลท าให้น้ าหนองหารสูงขึ้นประมาณ ๑.๓ เซนติเมตรเท่านั้น 

 ด้วยเหตุนี้กรณีอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้นแตกจึงไม่มีผลต่อภาวะน้ าท่วมตัวเมืองสกลนครแต่อย่างใด 
 



 

 ๓.๔ เหตุแห่งความสับสนที่ก่อให้เกิดความตระหนกจากการแตกของอ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น 
 น่าจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การสื่อความหมายที่แตกต่างกันของค าว่า “น้ ากัดเซาะสันเขื่อน” ที่ผู้บริหารกรม
ชลประทานใช้สื่อสารในครั้งนี้ กับค าว่า “อ่างเก็บน้ าแตก” ที่สื่อมวลชนใช้สื่อสารและประชาชนรับรู้ แต่โดย
ข้อเท็จจริงคือ เมื่อน้ าท่วมสันเขื่อนซึ่งเป็นสันเขื่อนดิน น้ าเริ่มกัดเซาะสันเขื่อนประกอบกับแนวด้านหน้าสันเขื่อน    
เป็นบริเวณที่มีน้ าลึกจึงมีความดันของน้ าสูงท าให้การกัดเซาะเกิดขึ้นเร็ว แรงดันน้ าท าลายสันเขื่อนในทันที   
มวลน้ าทะลักออกจ านวนมากอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็คือสภาวะของอ่างแตกนั่นเอง 
   ๒) ความสับสนของชื่อล าห้วยทรายที่มีชื่อพ้องกัน คือ ล าห้วยทรายที่เป็นแหล่งก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้น จะมีเส้นทางตามความลาดต่ าลงสู่ล าน้ าอูนอยู่ในเขตลุ่มน้ าสงคราม ส่วนล าห้วยทรายที่มี
ก าเนิดจากการรับน้ าจากภูพานบริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองสกลนครโดย
ไหลลงสู่หนองหารผ่านถนนนิตโยบริเวณห้างโรบินสันซึ่งเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดน้ าท่วมตัวเมืองสกลนครอยู่ในเขต
ลุ่มน้ าก่ า ทั้งสองล าน้ ามีสันปันน้ าแยกคั่นออกจากกัน ไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันแต่อย่างใด 

 
๔. สรุปสาเหตุของการเกิดน ้าท่วม 

 ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดน้ าท่วมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม คือ ปริมาณน้ าฝนมาก 
ผิดปกติ จากการเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนพ้ืนดินอุ้มน้ าเต็มที่ไม่สามารถดูด 
ซับน้ าได้อีกแล้ว ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีฝนจากพายุดีเปรสชั่นที่วนเวียนอยู่เหนือพ้ืนที ่
จังหวัดสกลนคร มีมวลน้ าปริมาณมาก ประกอบกับการระบายน้ าที่ใช้วิธีการตามธรรมชาติผ่านล าน้ าที่มีความลาด 
ชันน้อย อยู่ในสภาพตื้นเขิน ถูกบุกรุกมีการก่อสร้างท าให้แปรสภาพไปจากเดิม ล าน้ าแคบลง หรือถูกถมที่จน 
หมดสภาพการเป็นล าน้ าที่ระบายน้ าได้ แก้มลิงสะสมน้ ามีพ้ืนที่ลดน้อยลง มีการก่อสร้างถนนขวางเส้นทางน้ า 
ธรรมชาติโดยมีสะพานหรือท่อลอดที่ไม่สามารถรองรับมวลน้ าจ านวนมากได้ ส่วนสาเหตุท าให้เกิดการท่วมนาน 
วัน เน่ืองจากระบบระบายน้ าออกจากตัวเมืองด้วยเครื่องสูบน้ าขาดประสิทธิภาพจากการจัดหาและดูแลเตรียม 
เครื่องสูบน้ าให้ความพร้อมและเพียงพอ ประกอบกับการระบายน้ าออกจากหนองหารกระท าได้ช้า จากการที่มี 
มวลน้ าสะสมในหนองหารมาก มีสนุ่นปริมาณมากติดค้างที่ประตูระบายน้ า ปริมาณมวลน้ าที่มีมามากเกิดขีด 
ความสามารถที่ล าน้ าก่ าจะระบายน้ าออกไปได้ เนื่องจากล าน้ าก่ าบางส่วนแคบและคดเคี้ยว  พ้ืนสะพานข้ามล า 
น้ าก่ ามีระดับต่ า สนุ่นที่ผ่านมาจากหนองหารติดค้างที่ตอม่อสะพาน นอกจากนี้พฤติกรรมของประชาชนใน 
จังหวัดสกลนครที่เป็นปัจจัยเสริมท าให้เกิดภาวะน้ าท่วม คือ การทอดธุระในการเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที ่
สาธารณะที่เป็นพ้ืนที่ระบายน้ า และการทิ้งขยะมูลฝอยทีท่ าให้เกิดการขวางก้ัน หรืออุดตันช่องทางระบายน้ า 

 ส าหรับพ้ืนที่ส าคัญในตัวเมืองจังหวัดสกลนครที่เกิดน้ าท่วมมีแหล่งที่มาของมวลน้ า ดังนี้ 
 ๑) พ้ืนที่รับน้ าห้วยทราย เกิดจากน้ าฝนในพ้ืนที่รับน้ าเอง และมวลน้ าที่เกิดจากพ้ืนที่ต้นน้ า 

ห้วยทรายภายนอกเขตพ้ืนที่รับน้ า มวลน้ าในเขตพ้ืนที่นี้มีปริมาณมากไหลเอ่อล้นส่งผลกระทบยังพ้ืนที่รับน้ าห้วย 
โมง และพ้ืนที่ท่าอากาศยานสกลนคร 

 ๒) พ้ืนที่รับน้ าห้วยโมง เกิดจากน้ าฝนในพ้ืนที่รับน้ าเอง และมวลน้ าที่เกิดจากพ้ืนที่ต้นน้ าห้วย 
โมงภายนอกเขตพ้ืนที่รับน้ า และน้ าที่เอ่อล้นสันปันน้ าจากพ้ืนที่รับน้ าห้วยทราย มวลน้ าในเขตพ้ืนที่นี้มีปริมาณ 
มากไหลเอ่อล้นส่งผลกระทบยังพ้ืนท่ีหนองสนม และกระจายเข้าสู่เขตเศรษฐกิจในตัวเมือง 

 ๓) พ้ืนที่รับน้ าห้วยนาหลุม เกิดจากน้ าฝนในพ้ืนที่รับน้ าเอง  มีปัญหาจากการระบายน้ าออกที่ 
ท่อระบายน้ าร่วมที่ออกจากพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีมวลน้ ามาก มวลน้ าจากพ้ืนที่นี้จะเอ่อล้นข้ามถนนสกลทวาปีสู่ 
ชุมชนธาตุดุม 

 ๔) พ้ืนที่ท่าอากาศยานสกลนคร เกิดจากน้ าฝนในพ้ืนที่รับน้ าเอง และมวลน้ าที่เกิดจากพ้ืนที่ 
ต้นน้ าห้วยสมอ รวมทั้งการรับน้ าจากชุมชนรุ่งพัฒนา ที่เป็นกรณีรับน้ าเพ่ิมมากเป็นพิเศษ คือ มวลน้ าจากพ้ืนที่ 

วิกฤตการณ์อุทกภยัจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ ฉบับประชาชน หน้า 2๙



วิกฤตการณ์อุทกภยัจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ ฉบับประชาชน หน้า ๓๐ 

 

รับน้ าห้วยทรายที่เอ่อล้นมาทางสี่แยกบ้านธาตุ และน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยทรายแตกมีมวลน้ าบางส่วนล้นเข้ามา
ทางล าคลองชลประทานออกมารวมกับห้วยสมอ  
 

๕. ข้อเสนอเพื่อกำรป้องกันน ้ำท่วมในอนำคต 
 จากเหตุการณ์การเกิดน้้าท่วมจังหวัดสกลนครในอดีตที่ผ่านมา เพ่ือป้องกันการเกิดน้้าท่วมในอนาคต       
มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจตรา ดูแลล้าน้้าสาธารณะ เพ่ือป้องกันการบุกรุก    
โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๒) ขยายล้าน้้าบริเวณที่แคบเป็นคอขวด ขุดลอกล้าน้้าที่ตื้นเขิน ปรับปรุงฝายทดน้้าให้เป็น      
ประตูระบายน้้าในจุดต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบต่อการระบายน้้า 

๓) ขุดคลองลัดเส้นทางน้้าที่คดเคี้ยวให้ไหลระบายน้้าได้ตรงขึ้น 
๔) ปรับปรุงสะพานบนถนนที่ข้ามล้าน้้าที่เป็นเส้นทางระบายน้้า โดยยกท้องสะพานให้สูงขึ้น

ป้องกันการไหลของสนุ่นหรือวัสดุอ่ืนใดที่มาติดค้างระหว่างตอม่อสะพาน  
๕) ทบทวนการก่อสร้างพนังกั้นน้้าเพ่ือป้องกันน้้าล้นตลิ่ง ในบริเวณพ้ืนที่ที่จะเป็นปัญหาในการ

ขวางทางน้้าจากน้้าฝนหรือน้้าท่าท่ีจ้าเป็นต้องระบายสู่ล้าน้้า ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่โดยรอบล้าน้้า
นั้นได ้โดยการปรับปรุงให้มีการเปิด-ปิดบังคับน้้าได้ 

๖) ปรับปรุงระบบการระบาย(พร่อง)น้้าในอ่างเก็บกักน้้าเพ่ือรองรับปริมาณน้้าที่เกินขีด
ความสามารถในการกักเก็บ และในบางแห่งที่จ้าเป็นต้องผันน้้าออกเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ใต้อ่างต้องมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเครื่องชี้วัดที่มีความไวเพียงพอในการตัดสินใจในรูปแบบ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและประชาชน 

๗) ออกแบบระบบป้องกันอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร และเขตเทศบาลต่าง ๆ ที่มีชุมชน
หนาแน่น หรือเป็นเขตเศรษฐกิจส้าคัญ ส้าหรับเขตเทศบาลนครสกลนครควรพิจารณาถึงขนาดพ้ืนที่รับน้ าห้วย
ทราย  34.53 ตร.กม. ห้วยโมง 30.03 ตร.กม. และห้วยสมอ 42.70 ตร.กม. ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหล
ของน ้าผิวดิน เท่ากับ 0.85 ค านวณหาปริมาณการไหลของน ้าสูงสุดแต่ละล าห้วย ได้ค่าอัตราการไหลสูงสุดของ
ห้วยทราย เท่ากับ 50 ลบ.ม./วินาที ห้วยโมง เท่ากับ  44 ลบ.ม./วินาที และห้วยสมอ เท่ากับ  62 ลบ.ม./
วินาที น าข้อมูลไปประกอบการออกแบบหน้าตัดปากล าน้ าแต่ละล าน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าได้ 
(ที่มา: การศึกษาและตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ าเข้าสู่เขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือหา
แนวทางป้องกันปัญหาน้ าท่วมเบื้องต้น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
, 2561)   
  ๘) รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจตราการรุก
ล้้าและการดูแลรักษาล้าน้้าสาธารณะ 
  ๙) รณรงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ในการจัดเก็บขยะโดย มีการคัดแยก
ขยะแต่ต้นทาง การทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ และล้ารางหรือท่อระบายน้้า 
 ๑๐) รณรงค์ให้มีการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าใม้จังหวัดสกลนครให้มากขึ้น พร้อมกับ
ศึกษาหลักการธนาคารน้้าใต้ดินและน้ามาใช้ในการผลักดันน้้าท่าต้นทางลงเป็นน้้าใต้ดิน 
 




