
การส้ารวจและศึกษาข้อมูลระบบน้้าเมืองสกลนคร



เนื้อหา
 ผังเมือง
 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน
 เส้นทางน้้า/ทิศทางการไหล
 การรับน้้า
 จุดคอขวด/จุดเสี่ยง
 อุทกภัย
 การระบาย
 ผลกระทบ
 สภาพปัญหา
 ความเห็น ชาวบ้าน
 ข้อเสนอ ทางเลือกของคนในพ้ืนที่ (ทางแก้ไข+โครงการรัฐ-ขุดลอก

รอบหนองหาร เส้นทางโดยรอบ)



ระดับน้้าหนองหารรับได้สงูสุด
ประมาณ 155-157 ม.รทก.

เมืองสกลนคร – “ระบบน้้าสกลนคร”

ประตูน้้าสุรัสวดี ระดับ 157 เมตร จาก 
ระดับน้้าทะเลปานกลาง จะมีพ้ืนที่ผิวน้้า 133.7 
ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้้า 267 ล้านลกูบาศก์
เมตร

ล้าน้้าก่้า

เขื่อนน้้าอูน

คลองชลประทาน

แม่น้้าสงคราม

แม่น้้าโขง

แม่น้้าโขง

แม่น้้าสงคราม

เขื่อนน้้าอูน
หนองหาร

ล้าน้้าก่้า

ระบบจากหนองหาร

ประตูระบายน้้าสุรัสวดี

ล้าน้้าก่้า

อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม

อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม



เมืองสกลนคร – “การรับน้้าหนองหาร”

ระบบจากหนองหาร

ประตูระบายน้้าสุรสัวดี

ล้าน้้าก่้า

แม่น้้าโขง

แม่น้้าโขง

เขื่อนน้้าอูน

หนองหาร

ล้าน้้าก่้า



ระดับน้้าหนองหารรับได้สูงสุด
ประมาณ 155-157 ม.รทก.

เมืองสกลนคร – “การรับน้้าหนองหาร”

ประตูน้้าสุรัสวดี ระดับ 157 เมตร จาก ระดับน้้าทะเลปาน
กลาง จะมีพื้นที่ผิวน้้า 133.7 ตารางกิโลเมตร และมคีวามจุน้้า 
267 ล้านลูกบาศก์เมตร

ล้าน้้าก่้า

แม่น้้าโขง

ระบบจากหนองหาร

ประตูระบายน้้าสุรัสวดี

ล้าน้้าก่้า

แม่น้้าโขง



เมืองสกลนคร – “ผังเมือง”

ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร

สถานะของผัง: หมดอาย/ุอยู่ระหว่างการปรับปรุง
แบ่งประเภทการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 14 ประเภท

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ังล า
ห้วยหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ่ัง
ตามสภาพธรรมชาติของล า
ห้วยหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่
น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
ทางน้ า การสาธารณูปโภค 
เขื่อน รั้ว หรือก าแพง

ข้อก้าหนดที่ส้าคัญและเกี่ยวข้องกับพื้นที่รบัน้้ามี 2 ข้อ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ่ัง
หนองหาร ให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมฝ่ังตามสภาพ
ธรรมชาติของหนองหารไม่
น้อยกว่า 10 เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการ
คมนาคมทางน้ าการ
สาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือ
ก าแพง



เมืองสกลนคร – “เส้นทางน้้า”

เส้นทางน้้าที่ไหลผ่านเมือง 3 สาย
ห้วยทราย ห้วยโมง ห้วยนาหลุม

ห้วยทราย

ห้วยโมง

ห้วยนาหลมุ

ห้วยสมอ

ห้วยเดียก
ห้วยหมากพริก

เส้นทางน้้าที่ไหลเลียบเมือง 3 สาย
ห้วยสมอ ห้วยเดียก ห้วยหมากพริก

ไหลลงหนองหารทกุสาย

แหล่งต้นน้้าจาก 
“เทือกเขาภูพาน”

 ทิศทางการไหล/การระบาย



เมืองสกลนคร – “การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน”

1980

พื้นที่เมอืงกระจุกตัว
บริเวณหนองหาร

1990

เริ่มมีการขยายตัว
ของเมืองมากขึ้น
มองเห็นเส้นทาง

คมนาคมชัดมากขึ้น

2000

สนามบินเปิดใช้เชิง
พาณิชยเต็มรูปแบบ

ความเป็นเมืองมีความ
ชัดเจน 

เริ่มมีการขายตัวของ
พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง

กระจายออกไปโดยรอบ

2010

เมืองเติบโตไปตาม
แนวถนน

พื้นท่ีรอบหนอง
หารลดลง

2018

เมืองมีการพัฒนาใน
หลายๆด้าน

ห้างสรรพสินใหญ่ๆเปิด
ท าการการก่อสร้าง

เปลี่ยนแปลง
ทางระบายน้ าเดิมใน

หลายจุด



เมืองสกลนคร – “พื้นที่เสี่ยง”

ชุมชนหน้าค่าย

ชุมชนหนองสนม

ชุมชนหลังเทศบาล

ชุมชนธาตุดุม

จุดเสี่ยงบริเวณห้าง
โรบินสัน

จุดเสี่ยงบริเวณใกล้
โรงแรมฮอปอิน



อุกทกภัย – “ล้าดับเวลา”

11-20 ก.ค. 2560

1 – 10 ก.ค. 2560 21-30 ก.ค. 2560

28-29 ก.ค. 2560

ช่วงอิทธิพลจากหย่อม
ความกดอากาศต่้า

จากประเทศเวียดนาม

ช่วงอิทธิพลจากพายุโซนร้อน 
“เซินกา”

ช่วงอิทธิพลจากพายุโซนร้อน 
“ตาลสั” 

ระยะเกิดน้้าท่วม

น้ า ท่ า ใ น ลุ่ ม น้ า ลุ่ ม น้ า ก่ า 
ประมาณ 425 ลบม. จึงท าให้
เกิดน้ าหลากท่วมในบริเวณ
กว้างท่ัวท้ังจังหวัดสกลนคร

เข้าประเทศไทย เมื่อเวลา 09.00น. ของ
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เคลื่อนผ่าน
ตอนบนของจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
และ มหาสารคาม แล้ววกกลับขึ้นมา
เข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเวลา 07.00 น.
ของวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560  เคลื่อน
ตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เข้า
พื้นท่ี อ าเภอเต่างอย จังหวัด สกลนคร 
ในช่วงเวลา 23.35 น.

พายุลูกนี้ ได้ เคลื่อน เข้าปกคลุม
บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม
ตอนกลาง ก่อนเคล่ือนตัวขึ้นฝั่งทาง
ตอนใต้ของเมืองฮานอย ประเทศ
เวี ยดนามในช่ ว ง เช้ า วั น ท่ี  1 7 
กรกฎาคม 2560 และผ่านเข้า
ประเทศลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย
บริเวณจังหวัดน่าน

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอัน
ดามัน และประเทศไทย โดยมีก าลังแรง
ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับมีหย่อมความกด
อากาศต่ า  ปกคลุ มบริ เ วณประ เทศ
เวียดนามตอนบน ในช่วงลักษณะดังกล่าว
ท าให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนร้อยละ 
60 - 90 ของพื้นท่ี กับมีฝนหนักถึงหนัก
มากบางแห่ง



อุกทกภัย – “สภาพปัญหา”

4 ปัจจัยของปัญหาที่เกิดขึ้น

1) ปริมาณน้้าฝนมาก 
2) ความเจริญของเมือง เปน็การปิดกั้นทางน้้า 
และเปลี่ยนแปลงล้าห้วยธรรมชาติที่เข้าสู่ตัว
เมืองและไหลลงสูห่นองหาร 
3) พฤติกรรมของมนุษย์ ที่ขาดการรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
4) การท้างานของภาครัฐในการแจ้งเตือน 



• ผลกระทบ  

• พื้นทีก่ารเกษตรเสียหาย 

• เส้นทางถูกน้ าตัดขาดถนน

• รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

• เครื่องใช้เสียหาย

• สนามบินไม่สามารถใช้การได้

• ค น แ ล ะ สั ต ว์ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เดือดร้อน

• และอ่ืนๆ 

อุกทกภัย – “ผลกระทบ”

พื้นที่ 10 อ้าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอนาแก อ าเภอเรณูนคร 
อ าเภอวังยาง อ าเภอนาหว้า 
อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอโพน
สวรรค์ อ าเภอท่าอุเทน 
อ าเภอธาตุพนม อ าเภอนาทม 
และอ าเภอปลาปาก 
รวม 71 ต าบล 562 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รบัผลกระทบ 
20,162 ครัวเรือน 62,561 
คน พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 
186,633 ไร่ 



อุกทกภัย – “ความเห็นชาวบ้าน”

ขาดการแจ้งเตือนที่ดีและรวดเร็ว 
ท าให้ประชาชนรับทราบข่าวล่าช้า
และขนย้ายสิ่งของไม่ทนั

หน่วยงานราชการปิดบังข้อมลู ก่อสร้างทับเสน้ทางน้ าเดิม

ความเห็นของชาวบ้านบนสื่อสังคมออนไลน์



อุกทกภัย – “แนวทางแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเมือง”

1. ปรับปรุงระบบระบายน้ าในเขตเมืองสกลให้มีประสิทธิภาพ วางผังท่อระบายให้เป็นระบบ 

2. เวนคืนพื้นที่หรือชดเชยพื้นที่ทางระบายน้ าเดิม ให้ระบบน้ าในเมืองสามารถท างานได้เป็นปกติ

3. สร้างหรือพัฒนาระบบเตือนภัยให้ดีครอบคลุมทั้ง 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย

4. ควรมีการวิเคราะห์ศึกษาผลดี ผลเสีย ก่อนการด าเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ถึงทางระบายน้ า



อุกทกภัย – “ข้อเสนอ/ทางเลือกของชาวบ้าน”

1. พัฒนาพ้ืนที่ แก้มลิงด่านที่ 2 ในบริเวณชานเมืองซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า (wetlands) ให้สามารถเก็บ
น้ าได้จ านวนหนึ่ง

2. ขุดลอกหรือปรับปรุงล าห้วยธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ให้มีสภาพคล่อง ยกตัวอยา่ง "ห้วยทราย" ที่ไหล
ผ่านตลาดบ้านธาตุนาเวง กับล าห้วยที่ไหลลอดถนนหน้าเมืองสกลนคร

3. เพิ่มการดูแลการจัดการขยะจากครัวเรือนไม่ให้เป็นสิ่งอุดตันท่อระบายน้ า

4. เสนอให้ปล่อยน้ าตั้งแต่เดือน มีนาคม-เมษายน เพื่อป้องกนัการระบายน้ าในช่วงฤดูฝนเพียงช่วง
เดียว ให้น้ าได้มีระยะเวลาในการระบาย

5. ยกระดับการเตือนภัยให้มีมาตรฐาน เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือน มีการอัพเดตข่าวสารสถานการณ์
น้ าแบ่งเป็น รายวัน รายสัปดาห์ หรือช่วงฤดูผล ช่วงเฝ้าระวัง อาจเป็นรายชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์

6. ติดต้ังเครื่องสูบน้ าถาวรในพื้นที่จุดเสี่ยงทุกจุด


