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 การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตรมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และน้้าถือเป็นปัจจัยหลักที่ส้าคัญในการท้าการเกษตร 
แต่จากปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง และการเกิดน้้าท่วมในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พื้นที่ท้า
การเกษตรมีจ้านวนลดน้อยลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสมดุลน้้า และศึกษาแนว
ทางการป้องกันน้้าท่วม และการขาดแคลนน้้าในพื้นที่ศึกษา โดยขั้นตอนในการศึกษา ท้าการลง
ส้ารวจสภาพพื้นที่ทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าจากล้าน้้าปาวที่เข้ามาในพื้นที่ 
ปริมาณการใช้น้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของหมู่บ้าน เพื่อหาสมดุลน้้าในแต่ละ
เดือน จากนั้นน้าผลการศึกษาดังกล่าวจัดเวทีเสวนาน้าเสนอข้อมูลแก่ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ
ถึงปัญหาและร่วมค้นหาแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างการท้างานแบบมีส่วนร่วมน้าไปสู่การท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้้าท่าที่เข้ามาในพื้นที่มีปริมาณรวมประมาณ 1,685 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความเพียงพอต่อความต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณใช้น้้าในทุกกิจกรรม ที่
มีความต้องการใช้น้้าประมาณ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อความต้องการการ
ใช้น้้าตลอดทั้งปี โดยในช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีปริมาณน้้าท่าสูงสุด และส่งผลให้สภาพพื้นที่
การเกษตรประสบปัญหาน้้าท่วมอยู่เป็นประจ้าทุกปี ดังนั้น จึงควรวางแผนรับมือเพื่อลดความ
เสียหายของพื้นที่การเกษตรในช่วงเกิดน้้าท่วม ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลน
น้้า จากการส้ารวจพบว่า เกิดจากคลองชลประทานช้ารุด และไม่ได้มาตรฐาน จึงควรประสานงาน
กับทางเทศบาลเพื่อด้าเนินการแก้ไขต่อไป  
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 Water management in the agricultural area is the important issue because 

water is the most important factor for farming.  Moreover, the most areas of Thailand 

are agricultural area.  The droughts in dry season and floods in rainy season are main 

problem to reduce the agricultural area. Then, the purposes of this research are to 

study water balance and to study the method to prevent floods and droughts in the 

considered area.  The process of study consists of surveying the geography, collecting 

both the consumption water and agricultural activity.  Thereafter, water balances is 

calculated using these data.  Finally, the study result is informed to people in the study 

area. 

 The results present that the inflow to the area is approximately 1,685 million 

cubic meters per year while the outflow for all activities is only about 28 million 

cubic meters per year. The inflow is enough for all year.  There is maximum water on 

September in a year and there is always flooding during this month.  So, the flood 

planning should be prepared for the wet season.  However, in the dry season, there is 

drought because irrigation canals are damaged.  The cooperation with municipal 

government should be considered. 
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 โครงงานนี้ส้าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ ทั้งทางด้าน
วิชาการและการด้าเนินการโครงงานด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณจากบุคคล
ส้าคัญต่างๆ ได้แก่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร โกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ให้ค้าแนะน้า ให้
ค้าปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และให้ก้าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งช่วยตรวจทาน 
แก้ไขโครงงานนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา ให้ค้าปรึกษาที่ดี และให้ก้าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
 ผู้ใหญ่บ้านโคกล่ามหมู่ 16 พ่อโสภณ อัตตะไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านโคกล่ามหมู่ 2 พ่อสมร สาร
ฤทธิ์   ผู้น้าชุมชน พ่อชุมพล ศิริภักดิ์ รวมถึงทุกท่านในหมู่บ้านโคกล่ามที่ไม่ได้กล่าวถึง และพี่ๆ ใน
หน่วยงานเทศบาลต้าบลดงลิงและหน่วยงานจากโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว ที่คอยให้
ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล คอยให้ก้าลังใจและคอยให้การต้อนรับด้วยไมตรีที่ดีมาโดยตลอด 
 ท้ายนี้ผู้วิจัยคงท้าโครงงานไม่ส้าเร็จหากไม่ได้ บิดามารดา รวมถึงญาติพี่น้องทุกท่าน และ
ทิพย์ลดา กฤษณะสุคนธ์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และคอยให้ก้าลังใจ จนท้าให้
โครงงานนี้ส้าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของการศึกษา 
 ประเทศไทยมีสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศ คือ สินค้าทางการเกษตร ซึ่งทั่วทั้งบริเวณ
พื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตร แต่ในปัจจุบันการประสบปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เอง ส่งผลให้พื้นที่ท าการเกษตรในปัจจุบันมีปริมาณลดน้อยลง 
โดยเฉพาะในเขตทางภาคอีสานที่นับวันจ านวนเกษตรกรยิ่งลดน้อยลง ซึ่งเกิดจากพื้นที่การเกษตร
ในปัจจุบันประสบปัญหาทั้งน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งหรือมี
ปริมาณน้ าที่ใช้เพาะปลูกไม่เพียงพอ ท าให้เกษตรกรหลายคนเลือกที่จะทิ้งอาชีพเกษตรกรไป
ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานหรือตามเมืองใหญ่ๆแทน 
 หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบ
ปัญหาจากภัยธรรมชาติอยู่เป็นประจ า โดยภายในหมู่บ้านมีพื้นที่รวม 3,826 ไร่ แยกออกเป็น ที่อยู่
อาศัย 320 ไร่ พื้นที่ท านา 2,989 ไร่ พื้นที่ท าการเกษตรอ่ืนๆ จ านวน 517 ไร่ พื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ใน
เขตชลประทานล าปาว โดยในทุกๆปี เกษตรกรในหมู่บ้านจะประสบปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 
และประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งอยู่เป็นประจ า ท าให้ยากต่อการท าการเกษตร ดังนั้น
งานวิจยันี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และค้นหาแหล่งพื้นที่กักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง โดยท าการศึกษาพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมดในหมู่บ้านโคกล่าม เพื่อก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการน้ าที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1. ศึกษาปริมาณน้ าท่าในพื้นที่ หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด 
กาฬสินธุ ์

 1.2.2. ประเมินความเพียงพอของปริมาณน้ าในพื้นที่ต่อการใช้น้ าในทุกกิจกรรมของพื้นที่ 
 1.2.3. ศึกษาแนวทางการป้องกันน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนของพื้นที่ท าการเกษตร 
 1.2.4. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 พื้นที่ หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
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1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณพื้นที่ท าการเกษตร 
 1.4.2 มีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ท าการเกษตร 
 1.4.3 มีการบริหารจัดการน้ าที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ท า

การเกษตร 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 
 การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน ผู้ศึกษาต้องท าการหาข้อมูล
ในพื้นที่ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

1. สภาพพื้นที่ทั่วไปของ หมู่บ้านโคกล่าม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. วัฏจักรน้ าและส่วนประกอบที่ส าคัญ 
3. ทฤษฎีสมดุลน้ า 
4. ปริมาณความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม 
5. การพัฒนาแหล่งน้ า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและการเกิดอุทกภัย 
 

2.1 สภาพพื้นที่ท่ัวไป 
2.1.1 ท่ีตั้ง 
หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ผู้

ที่น าคณะมาก่อตั้งหมู่บ้านที่ส าคัญมี 3 ท่าน คือ พ่อใหญ่สีหา พ่อใหญ่พัฒนา และพ่อใหญ่บุตรราช 
ได้รวบรวมญาติพี่น้อง อพยพมาจากบ้านม่วงน้ า ต าบลปาฝา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งบ้าน
ที่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันนี้ให้ชื่อว่าบ้านโคกล่าม เนื่องจากบ้านม่วงน้ ามีความแห้งแล้ง ข้าวปลา
อาหารอดอยาก จึงอพยพมาที่หมู่บ้านโคกล่าม ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์กว่า เพราะติดกับล าน้ าปาว จึง
เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่นั้นมีครอบครัวอยู่ประมาณ 16 ครอบครัว ต่อมาจึงมี
การอพยพเข้ามาเร่ือยๆ โดยมาจากบ้านปาฝา และบ้านเปลือยใหญ่  

ปัจจุบันหมู่บ้านโคกล่ามแบ่งออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 โดยหมู่ที่ 2 มีจ านวน
ครัวเรือน 125 ครัวเรือน มีจ านวนประชากร 589 คน และหมู่ที่ 16 มีจ านวนครัวเรือน 79 ครัวเรือน มี
จ านวนประชากร 390 คน โดยหมู่บ้านโคกล่ามอาณาเขตติดต่อ(ดังรูปที่ 2.1) ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านโพนงาม ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านโคกศรี ต าบลดง ลิงอ าเภอกมลาไสย  

 ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านดอนหวายและบ้านสวนโคก ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านบึง ต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย  
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รูปที่ 2.1 ขอบเขตพื้นที่ของหมู่บ้านโคกล่าม 

 
 2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

หมู่บ้านโคกล่าม มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทานล าปาว มีพื้นที่รวม 3,826 
ไร่ โดยหมู่ที่ 2 มีจ านวน 1,676 ไร่ แยกออกเป็นที่อยู่อาศัย 70 ไร่ พื้นที่ท านา 1,489 ไร่ พื้นที่ท า
การเกษตรอ่ืนๆ เช่น ปลูกแตงโม เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ การเลี้ยงปลานิล และปลาดุก จ านวน 
117 ไร่ ส่วนหมู่ที่ 16 มีพื้นที่จ านวน 2,150 ไร่ แยกออกเป็นที่อยู่อาศัย 250 ไร่ พื้นที่ท านา 1,500 ไร่ 
พื้นที่ท าการเกษตรอ่ืนๆ 70 ไร่ แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ได้แก่ ล าน้ า
ปาว หนองหัวโคก และหนองหญ้าม้า ดังรูปที่ 2.2  
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(ก) ล าน้ าปาว 

 
(ข) หนองหัวโคก 

 
(ค) หนองหญ้าม้า 

รูปที่ 2.2 แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ของหมู่บ้านโคกล่าม 
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2.1.3 ด้านการเมืองและการปกครอง 
สมัยก่อนยังไม่มีกฎหมายการปกครอง แต่ธรรมชาติการอยู่รวมกัน ก็จะมีอยู่หนึ่งคนเป็น

ผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้น าหมู่บ้าน ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2457 รัฐบาลได้มีกฎหมายลักษณะการ
ปกครองท้องที่ขึ้นโดยให้มีการเลือกตั้งผู้ปกครองหมู่บ้าน เรียกว่า “ผู้ใหญ่บ้าน”  

2.1.4 ศาสนา 
ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกล่ามนับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ส าคัญทางศาสนาจ านวน 1 แห่ง 

คือ วัดบ้านโคกล่าม โดยชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่ มีการท าบุญตักบาตร ฟังธรรม จ าศีล มีความ
เมตตากรุณา ให้ความรักความสามัคคี อยู่กันฉันพี่น้อง บ้านเมืองอยู่ เย็นเป็นสุข ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่ง
กันและกันมาโดยตลอด 

2.1.5 ด้านการศึกษา 
หมู่บ้านโคกล่าม ได้ต้ังโรงเรียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2465 ใช้สถานที่วัดเป็นสถานที่เรียน ใช้ชื่อว่า 

โรงเรียนประชาบาล ต าบลดงลิง 3 (วัดบ้านท่าม่วง) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งสถานที่ใหม่ในปี พ.ศ.2482 
ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชามิตรวิทยาคม ต่อมาเปลี่ยนใหม่
เป็น โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 

2.1.6 อาชีพ 
ปัจจุบันชาวบ้านโคกล่ามได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านมีอาชีพ

หลักคืออาชีพท านา แบ่งออกเป็นนาปีและนาปรัง ข้าวที่ปลูกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภคภายใน
ครัวเรือน อีกส่วนจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ และออกจ าหน่าย หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวปกติชาวบ้านจะมี
อาชีพเสริม คือ การปลูกพืชเพื่อส่งเป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะปลูกในช่วง ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดู
แล้ง โดยเมล็ดพันธุ์ที่นิยมปลูก คือแตงโม ชาวบ้านจะมีพื้นที่ในการปลูกประมาณครอบครัวละ 1-2 
ไร่ แล้วน าผลผลิตที่ได้ขายให้กับบริษัทเอกชนที่รับซื้อ 

 
2.2 วัฏจักรน้ า (Hydrologic Cycle)  
 โครงการชลประทานมหาสารคาม (2552) ได้อธิบาย วัฏจักรของน้ า คือ การเกิดและการ
หมุนเวียนของน้ าที่อยู่ในโลก ซึ่งการหมุนเวียนของน้ าเป็น Cycle อาจเร่ิมนับได้จากมหาสมุทร เมื่อ
น้ าระเหยจาก มหาสมุทรไปสู่บรรยากาศ เป็นไอน้ าแล้ว ความแปรปรวน ของลมฟ้าอากาศจะท าให้
เกิด ฝนตกลงสู่ผิวโลก ในทะเลบ้าง บนผิวดินบ้าง น้ าฝนที่ตกบนดินก็จะเกิดการสูญเสียดูดซึมลงดิน
เสียเป็นส่วนใหญ่ และด้วยเหตุอ่ืนบ้างเล็กน้อย เช่น ระเหย ขังในที่ลุ่ม พืชดูดไปใช้ ส่วนที่เหลือก็จะ
ไหลเป็นน้ าท่าลงแม่น้ าล าธารออกทะเล ส่วนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อย ๆ ซึมออกสู่แม่น้ าล าธาร และ
ไหลออกทะเลไปเช่นกัน แต่อาจช้ากว่ามากซึ่งจะเห็นได้ว่าสุดท้าย  น้ าจะระเหยกลายเป็นไอสู่
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บรรยากาศ วัฏจักรของน้ าจึงไม่มีเร่ิมต้นไม่มีที่สิ้นสุด ดังรูปที่ 2.3 หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลา 
ปริมาณในขั้นตอนต่างๆ นั้นอาจผันแปรมากน้อยได้เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ควบคุม  ใน
ขั้นตอนเหล่านั้น โดยในวัฏจักรน้ าประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 2.3 วัฏจักรน้ า 

(ที่มา http://www.buffer.forestry.iastate.edu/Photogallery/illustrations/illustrations-1.htm) 
 
2.2.1 ความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric Moisture) 

 ความชื้นทุกชนิดที่มนุษย์เกี่ยวข้องอยู่โดยทางปฏิบัติ สนันิษฐานว่าเร่ิมต้นมาจากความชื้น
ในบรรยากาศ ที่เป็นจุดเร่ิมต้น ที่จะสะดวกในการตามหาเส้นทางวัฏจักรของน้ าให้ครบวงจร 
ความชื้นในบรรยากาศ เพราะกระบวนการระเหยจากดินหรือผิวดิน เมฆและหมอกเกิดขึ้นโดยการ
กลั่นตัวของไอน้ าที่เกาะตัวบนอณูเล็กๆ ในบรรยากาศ เช่น อนุภาคของเกลือหรือฝุ่น 

2.2.2 หยาดน้ าฟ้า (Precipitation)  
 เมื่อไอน้ าในอากาศถูกความเย็น ท าให้เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ าเล็กๆ เมื่อรวมตัวกัน
จนมีขนาดใหญ่ พวกมัน ก็จะตกลงมาในรูปของ "ฝน" ถ้าเม็ดฝนนั้นตกผ่านโซน ต่างๆ ของอุณหภูมิ 
เช่น อุณหภูมิที่ต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง ก็จะกลายเป็นลูกเห็บ ถ้าการกลั่นตัวนั้นเกิดขึ้นในที่ซึ่งอุณหภูมิต่ า
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กว่าจุดเยือกแข็งมันก็จะก่อ ตัวเป็นหิมะ ถ้าการกลั่นตัวของน้ า เกิดขึ้นโดยตรงบนผิวพื้นที่เย็นกว่า
อากาศ ก็จะเกิดเป็นได้ทั้งน้ าค้างแข็ง ขึ้นอยู่กับว่า อุณหภูมิของพื้นผิวน้ันสูง หรือต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง 

2.2.3 การซึมลงดิน (Infiltration) 
 ฝนหรือหิมะที่ละลายในตอนแรกมีแนวโน้มที่จะเติมความชื้นให้กับผิวดินก่อน หลังจาก
นั้นก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ช่องว่างที่มีอยู่ในเนื้อดิน กระบวนการนี้เรียกว่าการซึมน้ าผ่านผิวดิน 
(Infiltration) สัดส่วนต่าง ๆ ของน้ าก็จะถูกจัดการต่างกันไป (ดังตารางที่ 2.1)  ตามลักษณะช่องเปิด
ของผิวดิน อุณหภูมิ รวมถึงปริมาณน้ าที่มีอยู่ในดินก่อนหน้านั้นแล้ว ถ้าหากผิวดินจับตัวแข็ง  หรือ
อ่ิมน้ าอยู่ก่อนแล้ว มันก็จะรับน้ าใหม่เข้าไปเพิ่มได้เพียงเล็กน้อยน้ าทั้งหมดก็จะถูกดูดซึม บางส่วน
จะไหลซึมลงไป เป็นส่วนของน้ าใต้ดิน บางส่วนถูกพืชดูดไปใช้ประโยชน์แล้วคายระเหย คืนสู่
บรรยากาศ บางส่วนถูกบังคับให้ระเหย ไปด้วย แรงยึดเหนี่ยว (Capillary) ของช่องว่างในดิน ในภูมิ
ประเทศที่มีความลาดเท และชั้นผิวดินบาง น้ าที่ถูกดูดซึม อาจไหลย้อนสู่ผิวดินได้ โดยการเคลื่อนที่
ไปข้างหน้า เรียกว่าน้ าไหลใต้ผิวดิน (Sub-surface runoff) 

 ตารางที่ 2.1 อัตราการซึมของน้ าในเน้ือดินแต่ละชนิด 
เนื้อดิน  อัตราการซึมของน้ า (มม./ชม.)  

1. ดินทราย  
2. ดินร่วนปนทราย  
3. ดินร่วน  
4. ดินเหนียว  

สูงกว่า 20 
10 - 20  
5 - 10 
1 - 5 

ที่มา : ดิเรก  ทองอร่าม (2525) 

2.2.4 การไหลของน้ าบนผิวดิน (Surface Runoff) 
 เมื่อน้ าฝนที่ตกลงมามีมากเกินกว่าจะไหลซึมลงในดินได้หมด ก็จะกลายเป็นน้ าบ่า หน้าดิน
หรือน้ าท่า เมื่อไหลไปเติมพื้นผิวที่เป็นแอ่งลุ่มต่ าจนเต็มแล้ว ก็จะไหลไปบนผิวดินต่อไป จนไป
บรรจบกับระบบร่องน้ าในที่สุด แล้วก็ไหลตามเส้นทางของล าน้ า จนกระทั่งลงสู่มหาสมุทร หรือ
แหล่งน้ า ในแผ่นดินบางแห่งในระหว่างทางนี้มันก็จะสูญเสียไปด้วยการระเหยสู่บรรยากาศ  และ
การไหลซึมลงตามของตลิ่งและท้องน้ า ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นไปได้ ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 100 % ของ
จ านวนทั้งหมด 

2.2.5 การระเหย (Evaporation) 
 น้ าในสถานะของเหลว เมื่อถูกความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งอ่ืนจะเปลี่ยน
ไปสู่สถานะก๊าซหรือเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “การระเหย” 
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2.2.6 การคายน้ าของพืช (Transpiration) 
 หน้าที่ พื้นฐานอย่างหนึ่งในกระบวนการด าเนินชีวิตของพืช ก็คือการน าเอาน้ าจากในดิน
ผ่านเข้ามาทางระบบราก ใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริญเติบโตและการด ารงชีพ น้ าจะถูก
ปล่อยคืนสู่บรรยากาศ ทางรูพรุน ที่ปากใบในรูปของไอน้ า  กระบวนการคืนความชื้นของดินให้แก่
บรรยากาศนี้เรียกว่า การคายน้ า (transpiration) ปริมาณของหยดน้ าฟ้าที่กลับคืนสู่บรรยากาศนี้จะ
มากน้อยต่างกันไปตามลักษณะของ พืชและความชื้นที่มีอยู่บริเวณระบบรากของมัน 
 
2.3  ทฤษฎีสมดุลน้ า 
 สมดุลน้ า เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายสภาพลุ่มน้ าและช่วยในการจ าแนกลุ่มน้ าโดยอาศัย
การประเมินแหล่งจ่ายน้ า และปริมาณน้ าที่ไหลออก เป็นการประยุกต์ใช้หลักการการอนุรักษ์สสาร 
(conservation of mass principle) เข้ากับวัฏจักรของน้ า คือ ทุกๆ อย่างไม่มีการสูญหาย และทุกๆ 
อย่างที่หายไปสามารถอธิบายได้ ซึ่งเป็นสมการที่รวมการน าน้ าเข้าสู่ระบบตั้งแต่การเกิดหยาดน้ าฟ้า 
(เช่น ฝน) และการน าน้ าออกจากระบบในรูปของน้ าไหลออกที่เกิดขึ้นจากการคายระเหยน้ า  และ
การเปลี่ยนแปลงในที่กักเก็บต่างๆ (ในรูปของความชื้นในดิน และน้ าใต้ดิน) ตามสมการดังต่อไปนี้ 

∆S = I – O 
   I   = ปริมาณน้ าไหลเข้า 
   O = ปริมาณน้ าไหลออก 
   ∆S = ปริมาณน้ าที่เปลี่ยนแปลง 

การเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของน้ า สามารถท าได้โดยการตรวจเช็คอัตราส่วนระหว่างค่า
การคายระเหยของน้ ากับปริมาณฝนตกในพื้นที่ ทั้งนี้อัตราส่วนที่สูงพบได้ในภูมิอากาศที่แห้ง 
อัตราส่วนที่ต่ ามักพบในบริเวณภูมิอากาศชื้น 
 2.3.1 การหาค่าปริมาณน้ าท่าโดยวิธี SCS-CN  method 
 Mishra and Singh (2003) กล่าวว่า SCS-CN method ถูกสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ.1954 โดย Soil 
Conservation Services (SCS) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น NRCS หรือ 
Natural Resources Conservation Services จุดประสงค์หลักของ SCS-CN method คือ การสร้าง
มาตรการหรือระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันอุทกภัย โดยน าผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการซึมน้ าผ่านผิว
ดิน (infiltration) ซึ่งเกิดจากการท าฝนเทียมบนพื้นที่ 2 x 4 ตารางเมตร จ านวน 10,000 แปลงทั่ว
ประเทศ ที่ท าการศึกษาต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 มาประยุกต์ใช้ 
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 หลักการของ SCS-CN คือ น้ าฝนในส่วนที่เกินจากการเก็บกักของพื้นที่จะระบายให้กับ
พื้นที่ท้ายน้ าไปจนหมด โดยระบายทั้งทางผิวดิน (surface runoff) และระบายทางใต้ผิวดิน 
(subsurface flow) ซึ่งรวมกันเรียกว่า น้ าไหลจากดินชั้นบน (direct runoff) และการเก็บกักน้ าของ
พื้นที่ต้นน้ าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยลักษณะภูมิประเทศ ชนิดดิน และชนิดกับปริมาณพืชคลุมดิน โดย
สมการที่ใช้ในหลักของ SCS-CN method คือ 
 

 
   เมื่อ  DR = ปริมาณน้ าท่า  
    P = ปริมาณฝนที่ตกลงมา 
    Ia = ปริมาณการสูญเสียคร้ังแรก 
    F = ปริมาณการดูดซับน้ าจริงของลุ่มน้ า 
    S = ปริมาณศักยภาพสูงสุดในการดูดน้ าของลุ่มน้ า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างฝน น้ าท่า และการดูดซับน้ าจริงของลุ่มน้ า ดังแสดงรูปที่  2.4 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ว่า 

F = P - Ia - DR 
 แทนค่า F ลงในสมการ 

 

 
รูปที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝน น้ าท่า และการดูดซับน้ าของลุ่มน้ า 
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 จากการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างฝนและน้ าท่าพบว่า 

Ia = 0.2S 

แทนค่า Ia ;    

 
 

จากการศึกษาในเชิงเอ็มไพริกัลป ์

                                                หน่วยเป็น นิ้ว 
 ค่า    CN    จะหาได้โดยการส ารวจสภาพดิน    การปกคลุมดิน   และสภาพความชื้นของดิน
ในลุ่มน้ าการก าหนดค่า CN ให้กับพืชคลุมดิน 
 การก าหนดค่า CN ให้กับพืชคลุมดิน จะอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความสามารถใน
การดูดซับและเก็บกักน้ าของดิน (Hydrologic soil group) และเงื่อนไขของลักษณะอากาศ และ
สภาพภูมิประเทศที่ส่งเสริมให้มีการดูดซับและเก็บกักน้ าฝน ดังรายละเอียดตารางที่ 2.2  

ตารางที่ 2.2 Runoff curve number (CN) ของการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ของ SCS 

Landuse Hydrologic 
condition 

Hydrologic Soil Group 

A B C D 

Wood and Forest land 
(พื้นที่ป่าไม้) 

Poor 45 66 77 83 

Fair 36 60 73 79 

Good 25 55 70 77 

Wood-grass combination 
(พื้นที่ผสมระหว่างป่าไม้กับทุ่ง
หญ้า) 

Poor 57 73 82 86 

Fair 43 65 76 82 

Good 32 58 72 79 

Rangeland and Herbaceous 
(ทุ่งหญ้า) 

Poor - 80 87 93 

Fair - 71 81 89 

Good - 62 74 85 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

Landuse Hydrologic 
condition 

Hydrologic Soil Group 

A B C D 

Agriculture land…Bare soil 
 Crop cover (พื้นที่ 
เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า) 

- 77 86 91 94 

Poor 76 85 90 93 

Good 74 83 88 90 

Industrial districts (พื้นที่โรงงาน) 72% 81 88 91 93 
ที่มา : พงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล (2551) 
 
A เป็นดินที่มีเน้ือหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้ าได้ดี ประมาณ 0.30 - 0.45 นิ้ว/ชม. 
B เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้ าค่อนข้างดี ประมาณ 0.15 - 0.30 นิ้ว/ชม. 
C เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงละเอียด ชั้นดินตื้น ดูดซับน้ าไม่ค่อยดี ประมาณ 0.05 - 0.15 นิ้ว/ชม. 
D เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด และมักจะมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้ าได้น้อยมาก ประมาณ 0 - 0.05 นิ้ว/ชม. 
 
2.4  ปริมาณความต้องการการใช้น้ า 
 ภรณี ธนภรรคภวิน (2551) กล่าวว่า การใช้น้ าภายในลุ่มน้ าประกอบด้วยการใช้น้ าหลักๆ 
จากภาคอุปโภคบริโภค และภาคเกษตรกรรม ไว้ดังนี้ 
 2.4.1 การใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม  
 การศึกษาความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม เป็นการศึกษาความต้องการใช้น้ า
นอกเหนือจากปริมาณฝนที่ใช้ของพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ า โดยพิจารณาจาก
ชนิดของพืช ขนาดพื้นที่ และปริมาณฝน ตามสมการดังต่อไปนี้ 
 

S   =  ET  x  D  x  A 
   S    =  ปริมาณการใช้น้ าของพืช   
   ET =  ปริมาณการคายระเหยของพืช      
   D   =  ระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะปลูก  
   A   =  ขนาดของพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูก 
 

 
 

 ความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรมของพื้นที่ในลุ่มน้ า ส าหรับนาข้าว เดือนที่ปลูกและ
ต้องให้น้ าคือช่วง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน อย่างไรก็ดีการจ่ายน้ าชลประทานนั้นขึ้นอยู่กับ
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ปริมาณฝนใช้การหากปริมาณฝนใช้การมากกว่าปริมาณการใช้น้ าก็ไม่ต้องจ่ายน้ าชลประทาน หาก
ปริมาณฝนใช้การน้อยกว่าปริมาณการใช้น้ าก็ต้องจ่ายน้ าชลประทาน ความต้องการน้ าชลประทาน
รายเดือนจึงมีค่าเท่ากับส่วนต่างของปริมาณการใช้น้ ารายเดือนของพืชกับฝนใช้การในพื้นที่
เพาะปลูกพืชกลุ่มนั้นโดยค านึงถึงการสูญเสียน้ าชลประทานจากประสิทธิภาพการชลประทานด้วย
ดังสมการ ดังต่อไปนี้                  
                                                                                  

 ความต้องการน้ าชลประทานรายเดือน =  (ปริมาณการใช้น้ ารายเดือน - ฝนใช้การ) 
                                                                                                    ประสิทธิภาพการชลประทาน 
 

 เมื่อน าความต้องการน้ าชลประทาน รายเดือนของพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยในลุ่มน้ ามารวมกันจะได้
ความต้องการน้ าชลประทานทั้งปีของพื้นที่ลุ่มน้ า และเมื่อน ามารวมกันต่อจะได้ความต้องการใช้น้ า 
เพื่อการเกษตรกรรมทั้งปีของลุ่มน้ า 

 2.4.2 การใช้น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  
 การศึกษาความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นการศึกษาความต้องการใช้น้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคของของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ า    ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลปริมาณน้ าที่
ต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ  ตามสมการดังต่อไปนี้ 
 

ความต้องการใช้น้ า    =    จ านวนประชากรในพื้นที่   x    อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย (ลบ.ม./วัน) 

 โดยก าหนดให้อัตราการใช้น้ าในชุมชนชนบทโดยทั่วไปของประเทศไทย มีค่าประมาณ 60 
ลิตร/คน/วัน ซึ่งจากสมการจะได้ปริมาณการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภครายเดือนของพื้นที่ลุ่มน้ า  
 
2.5 การพัฒนาแหล่งน้ า   

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร(องค์การมหาชน) (2553) ได้รวบรวมทฤษฎี
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพือ่การพัฒนาแหล่งน้ าไว้ดังนี้ 
 2.5.1 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 เนื่องจากความต้องการใช้น้ าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เพราะการขยายตัวทางภาค
การเกษตรและทางภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการขาดจิตส านึกการใช้น้ าอย่างประหยัดของผู้ใช้น้ า 
ประกอบกับปัญหาไม่สามารถกักเก็บน้ า และรวมน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ขาดการพัฒนาแหล่งน้ า หรือการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน ท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อใช้ประโยชน์อย่างมาก 
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 2.5.1.1 ฝนหลวง  
 เป็นโครงการที่ก าเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกร
ในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ า เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม  อัน
เนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร  และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตาม
ธรรมชาติ ซึ่งท าได้โดยการดัดแปลงสภาพอากาศโดยการเร่งให้เกิดเมฆ เพื่อให้มีขนาดใหญ่ จากนั้น
ท าให้กลุ่มเมฆดังกล่าวเกิดเป็นฝนตกลงยังพื้นที่ที่ต้องการ 
 2.5.1.2 อ่างเก็บน้ า 
 เป็นการกักเก็บน้ า โดยการสร้างเขื่อนปิดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อกั้นน้ าที่ไหลมา
ร่องน้ าหรือล าน้ าธรรมชาติ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพื้นที่แห้งแล้ง ล าธารและล าห้วยมีน้ าไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน  
 2.5.1.3 ฝายทดน้ า 
 ในพื้นที่ท ากินที่อยู่ในระดับสูงกว่าล าห้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้วิธีการ
ก่อสร้างอาคารปิดขวางทางน้ าไหล เพื่อทดน้ าที่ไหลมาให้มีระดับสูงขึ้นจนสามารถผันน้ าเข้าไปตาม
ล าคลองหรือคูส่งน้ าให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ส่วนน้ าที่เหลือจะไหลข้ามสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝาย
จะต้องก าหนดให้มีขนาดความสูง ความยาว มากพอที่จะทดน้ าให้ไหลเข้าคลองส่งน้ าและสามารถ
ระบายน้ าในฤดูน้ าหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด  
 2.5.1.4 ขุดลอกหนองบึง 
 เป็นการขุดลอกดินในหนองหรือบึงธรรมชาติที่ตื้นเขิน หรือถูกมนุษย์บุกรุกท าลาย เพื่อเพิ่ม
พื้นที่รองรับน้ าฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น เมื่อมีฝนตกมาก น้ าก็จะไหลลงไปในหนองน้ า บางส่วนก็
จะไหลล้นไป และอีกส่วนหนึ่งเก็บกักไว้ในหนองและบึง ซึ่งสามารถจะน ามาใช้ประโยชน์ในการ
เกษตรกรรมได้ในฤดูแล้ง 
 2.5.1.5 ประตูระบายน้ า 
 เป็นวิธีการปิดกั้นล าน้ า ล าคลองที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าไหลในฤดูน้ าหลากเป็นจ านวนมาก 
โดยมีวัตถุประสงค์เก็บกักน้ าในฤดูน้ าหลากไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขณะเดียวกันก็มีบานระบายเปิด-ปิด ให้
สามารถระบายน้ าส่วนเกินออกไป 
 2.5.1.6 สระเก็บน้ าตามทฤษฎีใหม่ 
 เป็นแหล่งเก็บน้ าฝน ส่วนใหญ่มีการสร้างในท้องที่ที่ไม่มีล าน้ าธรรมชาติหรือสภาพภูมิ
ประเทศไม่เอื้ออ านวยให้ท าการก่อสร้างแหล่งน้ าประเภทอ่ืน คือ  หากมีพื้นที่ 10 ไร ่ ให้พื้นที่  3  ไร่  
เป็นพื้นที่รองรับน้ าฝน 6 ไร่เป็นพื้นที่ท านา ส่วนที่เหลืออีก 1 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย  
 2.5.1.7 อุโมงค์ผันน้ า 
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 เป็นการบริหารจัดการน้ าจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ ามากไปยังพื้นที่ที่ไม่มีน้ า โดยการพันน้ า
ส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมา ผันไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ าส ารองส าหรับการ
เพาะปลูก โดยใช้หลักการแบ่งปันการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์ 
 2.5.2 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 น้ าท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เน่ืองจากฝนตกในพื้นที่ลุ่มมีปริมาณมาก 
และตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ าไหลบ่ามาตามผิวดินลงสู่ร่องน้ าล าธารและแม่น้ านั้น หาก
ล าน้ าตอนใดไม่สามารถรับปริมาณน้ าได้ก็จะบ่าท่วมตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ไม่มี
การระบายน้ าที่สมบูรณ์ และการกระท าของมนุษย์ ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่
ละคร้ัง มักประสบปัญหาท าให้เกิดน้ าท่วมขังบนพื้นที่ ซึ่งท าความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูกและ
ทรัพย์สินต่างๆ 
 2.5.2.1 เขื่อนกักเก็บน้ า 
 เขื่อนกักเก็บน้ าจะท าหน้าที่กักเก็บน้ าไว้ และจะระบายน้ าออกจากแหล่งกักเก็บน้ าทีละ
น้อยๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์หลายๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเพาะปลูกในช่วงที่เวลาฝนไม่
ตก หรือช่วงฤดูแล้ง คร้ันเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปีต่อไปเขื่อนก็จะมีปริมาณพื้นที่รองรับน้ าจ านวนมาก เข้า
มาเก็บไว้ ซึ่งสามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วม 
 2.5.2.2 ทางผันน้ า  
 การก่อสร้างทางผันน้ าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับแม่น้ าที่มีปัญหาน้ าท่วม โดยมี
หลักการอยู่ว่า จะผันน้ าในส่วนที่ไหลล้นออกไปจากล าน้ าโดยตรง ปล่อยน้ าส่วนใหญ่ที่มีระดับไม่
ล้นตลิ่งให้ไหลอยู่ในล าน้ าเดิมตามปกติ วิธีการน้ีจะต้องสร้างอาคารเพื่อควบคุมและบังคับน้ าบริเวณ
ปากทางให้เชื่อมกับล าน้ าสายใหญ่ และกรณีต้องการผันน้ าทั้งหมดไหลไปตามทางน้ าที่ขุดใหม่ ควร
ขุดล าน้ าสายใหม่แยกออกจากล าน้ าสายเดิมตรงบริเวณที่ล าน้ าเป็นแนวโค้ง และระดับน้ าของคลอง
ขุดใหม่จะต้องเสมอกับท้องล าน้ าเดิมเป็นอย่างน้อย หลังจากน้ าก็ปิดล าน้ าสายเดิม 
 2.5.2.3 ปรับปรุงสภาพล าน้ า 
 โดยการขุดลอกล าน้ าในบริเวณที่ตื้นเขิน ตกแต่งดินตามตลิ่งที่ถูกกัดเซาะ การก าจัดวัชพืช
หรือท าลายสิ่งกีดขวางทางน้ าไหลออกไปจนหมด และกรณีล าน้ ามีแนวโค้งมากเป็นระยะไกล อาจ
พิจารณาขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณด้านเหนือโค้งกับด้านท้ายโค้ง ซึ่งจะท าให้น้ าไหลผ่านได้เร็วขึ้น  
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 2.5.2.4 คันกั้นน้ า 
 เป็นวิธีการป้องกันน้ าไม่ให้ไหลลงตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ให้ได้รับความเสียหาย ด้วยการ
เสริมขอบตลิ่งของล าน้ าให้มีระดับสูงมากขึ้นกว่าเดิม 
 2.5.2.5 การระบายน้ าออกจากพื้นท่ีลุ่ม 
 เพื่อให้สามารถระบายน้ าออกจากพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขังอยู่เป็นประจ า แก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและให้พื้นที่สามารถเพาะปลูกได้ มีการก่อสร้างประตูระบายน้ า เพื่อท าหน้าที่ควบคุม
การเก็บกักน้ าในคลองและป้องกันน้ าท่วมจากบริเวณด้านนอก ไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในพื้นที่  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน 
 ในการด าเนินโครงงานนั้นนอกจากการขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้ว จ าเป็นต้องมี
การลงพื้นที่เพื่อส ารวจบริบทชุมชน รวมถึงการพูดคุยกับรับทราบปัญหาจากเกษตรกรในชุมชนและ
การอธิบายให้เกษตรกรในชุมชนได้เข้าใจวิธีการด าเนินงานแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และความยั่งยืนต่อไป โดยขั้นตอนการด าเนินโครงงานมีดังนี้ 

 จัดเวทีสร้างความเข้าใจกับหมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ์ และแจ้งวัตถุประสงค์                                                                       

 ท าการส ารวจศึกษาพื้นที่และบริบทชุมชน รวมถึงพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน                                            

 ส ารวจพื้นที่รองรับน้ า พื้นที่แม่น้ าไหลผ่าน ข้อมูลปริมาณน้ าฝน พื้นที่ที่ได้ รับ

ผลกระทบจากน้ าท่วมและน้ าแล้ง                                                                 

 จัดเวทีเสวนารับทราบปัญหา และความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย           

 ค านวณหาความต้องการการใช้น้ าจากภาคเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และปริมาณ

น้ าฝนและน้ าท่าที่เข้ามาในพื้นที่  เพื่อค านวณสมดุลน้ าภายในพื้นที่ศึกษาว่ามีน้ าเกิน 

และมีน้ าขาด ด้วยปริมาณเท่าใด                                                                             

 พิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากผลการวิเคราะห์สมดุลน้ า ให้มีความเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ที่ศึกษา                                                                            

 จัดเวทีเสวนาคืนข้อมูลแก่หมู่บ้านและถอดบทเรียน น าเสนอผลการศึกษาสู่หมู่บ้าน 
เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมและยั่งยืน  

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เอกสารข้อมูลพื้นที่ด้านการเกษตร ข้อมูลปริมาณน้ า และข้อมูลการใช้น้ าของหมู่บ้าน 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจากการสอบถามชาวบ้านโดยตรง 

 แผนที่แสดงขอบเขตของหมู่บ้านโคกล่าม 
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3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3.3.1 ข้อมูลด้านอุทกวิทยา 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากสถานีวัดน้ าฝนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ท าการศึกษา คือ 
สถานีวัดน้ าฝนอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย รายเดือน 
(มิลลิเมตร) ในช่วง 40 ปี (พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2554) ดังแสดงตารางที่ 3.1 
 3.3.2 ข้อมูลปริมาณน้ าท่า 
 ท าการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าจากล าน้ าปาวที่เข้ามาในพื้นที่อ าเภอกมลาไสย จาก
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว ต าแหน่งสถานีโทรมาตร LP8 โดยรวบรวมข้อมูลน้ าท่าที่เข้า
มาในพื้นที่เฉลี่ยรายเดือน (ล้านลูกบาศก์เมตร) ดังแสดงตารางที่ 3.2  
 3.3.3 ข้อมูลประชากรหมู่บ้านโคกล่าม 
 รวบรวมข้อมูลจ านวนประชากรในหมู่บ้านโคกล่ามเพื่อท าการค านวณหาปริมาณการใช้น้ า
เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ รวมถึงการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในอนาคต 
ดังแสดงตารางที่ 3.3 
 3.3.4 ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ าของพืช 
 รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้น้ าของพืชแต่ละชนิดที่ใช้ปลูกในพื้นที่การเกษตรของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังแสดงตารางที่ 3.4  
 3.3.5 ข้อมูลการปลูกพืชของเกษตรกรหมู่บ้านโคกล่าม 
 เป็นข้อมูลแสดงระยะเวลาของการปลูกพืชในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ของเกษตรกรในหมู่บ้าน
โคกล่าม แสดงเป็นรายเดือน ดังแสดงตารางที่ 3.5    
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                       ตารางที่ 3.1 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2554 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลเิมตร)  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2513 0 33.1 0.3 111 211.1 375.2 137.4 338.5 201.3 9.7 0.1 0 

2514 0 46.6 1.5 88 154.1 249.4 425.1 274.8 211.3 34.5 0.3 0.4 

2515 0 0 27.1 79.5 40 407.7 571.5 233.9 78.1 255.1 6.6 29.2 

2516 23.6 0 48.7 23.7 170 329.7 447.5 178.9 277.3 20.1 0 0 
2517 1.5 41 64.9 102.9 245.6 116 230.8 550.3 133.6 33.9 4.8 0.4 

2518 0 3 60.6 21.4 197.6 232.4 207.2 573 231.7 119.5 4 0.8 

2519 0.4 25.8 0 72.7 205.3 134.3 367.2 274.2 270.4 74.2 0 0 

2520 0 10.6 42.7 68 148.5 54.1 196.1 323.4 352.8 44.9 1 13.5 
2521 0.2 0 0 113.6 230.3 249.4 484.2 502.5 279.1 5.2 2 0 

2522 0 12.1 45.2 188.2 227.5 309.4 78 326.8 359.7 0 0.6 0 

2523 0 14.5 26.4 109.6 273.5 416.2 199 205 526.6 77.1 3.8 0.2 

2524 0 16.3 21.8 134.7 163.7 435.9 432.6 354.9 75 165.5 8.6 0 
2525 2.1 1.8 1 149.4 292.6 123.3 29.8 195.9 367.8 105.1 11.9 4.3 

2526 0 0 36.4 55.7 127.9 450.1 140.8 247.5 188.1 117.5 0 0.4 

2527 5.2 19.2 2.2 94 138.3 184.3 169.1 289 103.2 91.9 25.3 0 

2528 0 0 3.9 16.8 0 357.4 107.5 386.3 218.3 96.8 3.6 0 
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                       ตารางที่ 3.1 (ต่อ)  

ปี พ.ศ. 

ปริมาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลเิมตร)  

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2529 0 5.8 38.4 95.3 243.2 146 104.5 339.6 110.6 62.7 13.4 1.4 

2530 0 0 8.4 26.3 62.8 325 212.5 286.5 343.6 66.7 4.2 0 

2531 0 0 59.9 5.1 349.3 211.1 171 127 84.6 120 0 0 

2532 0 68.1 85.1 44.6 276.5 268.9 152.6 399.8 155.9 86.5 0 0 
2533 0 1.5 38.5 74.5 202.8 282.2 255.6 321.1 260.3 38.3 71.9 0 

2534 46.7 13.1 0 0.1 168.9 303.9 151.7 391.7 228.6 58.7 0 1 

2535 0.2 10.9 5.7 0.1 170.3 270.8 290.2 370.9 185.2 55.4 0 32.4 

2536 0 50.9 104.3 119.2 230.2 133.3 204 360.3 155 4.6 0.8 0 
2537 0 28.8 12 129.7 165.8 272.6 95.2 358.6 360.8 34.4 0 0 

2538 0 42.8 28.7 78.6 149.6 153 383.7 198.4 143.8 63.1 1.9 0 

2539 1.3 25.2 78.8 90.7 117.3 155.1 80.3 225.2 520.4 41.7 17.2 0 

2540 0 27.7 55.4 49.9 102.1 182.2 305.7 415.7 86.7 84.8 8 0 
2541 5.3 0 40.9 65.2 161.3 162.3 164.2 210.6 242.2 77.2 0 6.4 

2542 0 32.5 0.4 92.5 237.5 220.1 204.3 222.3 270.6 120.1 18.4 0 

2543 0 0 88.6 120.2 301.5 472.5 390.6 210.7 152.9 45.6 0 0 

2544 0 0 60 53.9 270.8 478.7 296.4 562 181.8 222.4 35.2 0 
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                       ตารางที่ 3.1 (ต่อ)  

ปี พ.ศ. 

ปริมาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลเิมตร)  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2545 0 47.7 74.3 104.9 189.1 239.7 120.5 384.8 291.2 57.9 11.1 3.6 

2546 17.8 49.5 3.1 38.7 114.3 112.9 162.5 352.4 343.4 9.1 2.1 0 

2547 0 0 24.4 40.8 70.5 164.7 405.8 200.6 113.9 1.3 0.7 0 

2548 0 0 66 6.5 165.4 183.4 318.4 300.4 305.5 9 74 0 
2549 0 37.5 24.1 29.2 158.4 216.4 190.3 373.6 189.8 228.5 29.9 0 

2550 0 0 0 0 146.7 32.9 95.8 442 140.4 186.5 0 0 

2551 0 0 26.3 156.5 175.5 163.1 245.3 106 426.5 82.9 52.2 8.9 

2552 17.9 39.6 9.3 45.5 328.3 149.9 258.5 188.4 198.2 29.6 0 0 
2553 22.7 36.6 0.9 3.9 97.3 152.9 125.8 561.8 151 129.1 0 15.8 

2554 0 5.7 23.2 42.1 157.3 203.9 213 383.3 388.3 116.2 0 0 
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ตารางที่ 3.2 ข้อมูลปริมาณน้ าจากล าน้ าปาวที่ไหลเข้ามาในพื้นที่อ าเภอกมลาไสย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ปี 

2551 2552 2553 2554 เฉลี่ย 
เดือน 

ม.ค. 196.80 169.40 114.49 95.55 144.06 

ก.พ. 186.10 112.40 126.16 72.64 124.33 

ม.ีค. 127.80 88.58 119.40 115.15 112.73 

เม.ย. 34.50 49.73 49.07 110.50 60.95 

พ.ค. 6.70 2.80 5.73 95.30 27.63 

ม.ิย. 36.18 27.10 4.70 7.38 18.84 

ก.ค. 235.75 169.61 69.90 23.46 124.68 

ส.ค. 249.00 233.70 57.02 50.16 147.47 

ก.ย. 105.20 214.40 485.07 595.60 350.07 

ต.ค. 81.70 159.80 226.97 414.50 220.74 

พ.ย. 2.50 5.80 14.20 47.40 17.48 

ธ.ค. 170.65 16.81 10.08 16.90 53.61 

รวม 1,433 1,250 1,283 1,645 1,403 
 
 ตารางที่ 3.3 ข้อมูลจ านวนประชากรหมู่บ้านโคกล่าม  

ปี 
โคกล่าม หมู่ที่ 2 โคกล่าม หมู่ที่ 16 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

2550 309 303 181 189 982 

2551 281 283 169 168 901 
2552 300 300 199 190 989 

2553 280 279 165 179 903 

2554 278 278 168 181 905 
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ตารางที่ 3.4 ข้อมูลการใช้น้ าของพืชในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที ่ ช่ือพืช 
อายุ
พืช 

(วัน) 

จ านวนวัน 
ที่ต้องส่งน้ า  

(วัน) 

ค่าการระเหย 
เฉลี่ย (มม.) 

ค่า ET/E 
(KP) 

ปริมาณน้ าใช้ 
ของพืชเฉลี่ย/

วัน  
(มม.) 

ปริมาณน้ าใช้ของพืช 
ตลอดอายุพืช 

(มม.) 
(ลบ.ม./

ไร)่ 
1 ข้าว กข. 100 86 5.3 1.30 8.40 733 1,173 

2 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 100 86 5.3 1.14 7.50 659 1,054 

3 ข้าวบาสมาติ 100 86 5.3 1.29 8.30 728 1,165 

4 ข้าวสาลี 100 86 5.3 0.71 3.83 329 526 

5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 100 86 5.3 0.80 4.32 371 594 

6 ข้าวโพดหวาน 75 68 5.3 0.79 4.27 290 464 

7 ข้าวฟ่าง 110 96 5.3 0.79 4.27 410 656 

8 ถั่วเหลือง 100 86 5.3 0.85 4.59 395 632 

9 ถั่วลิสง 105 91 5.3 0.80 4.32 393 629 

10 ถั่วเขียว 70 63 5.3 0.67 3.62 228 365 

11 งา 90 76 5.3 0.76 4.10 312 499 

12 ยาสูบ 90 83 5.3 0.94 5.08 422 675 

13 ทานตะวัน 110 96 5.3 0.80 4.32 415 664 

14 แตงโม 85 78 5.3 1.05 5.67 442 707 

15 ฝ้าย 160 130 5.3 0.71 3.83 498 797 

16 อ้อย 300 270 5.3 0.71 3.83 1,034 1,654 

17 ละหุ่ง 230 200 5.3 0.73 3.94 788 1261 

18 เผือก 170 156 5.3 1.48 7.99 1,246 1,994 

19 หน่อไม้ฝรั่ง 365 365 5.3 0.82 4.43 1,617 2,587 

20 มะเขือเทศ 110 96 5.3 1.01 5.45 523 837 

21 หอมหัวใหญ ่ 100 86 5.3 0.90 4.86 418 669 

22 หอมแดง 85 71 5.3 0.84 4.54 322 515 

23 กระเทียม 110 96 5.3 0.55 2.97 285 456 

24 มันฝรั่ง 95 81 5.3 0.89 4.81 390 624 

25 พริกขี้หน ู 150 120 5.3 0.79 4.27 512 819 

26 มะระ 75 68 5.3 0.94 5.08 345 552 

27 กะหล่ าดอก 45 45 5.3 0.86 4.64 209 334 

28 คะน้า 55 55 5.3 0.59 3.19 175 280 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)  

ที ่ ช่ือพืช 
อายุพืช 
(วัน) 

จ านวนวัน 
ที่ต้องส่งน้ า  

(วัน) 

ค่าการระเหย 
เฉลี่ย (มม.) 

ค่า ET/E 
(KP) 

ปริมาณน้ าใช้ 
ของพืชเฉลี่ย/

วัน  
(มม.) 

ปริมาณน้ าใช้ของพืช 
ตลอดอายุพืช 

(มม.) 
(ลบ.ม./

ไร)่ 
29 ถั่วฝักยาว 80 73 5.3 0.77 4.16 304 486 

30 ถั่วลันเตา 85 78 5.3 0.76 4.10 320 512 

31 ถั่วพู 135 105 5.3 0.74 4.00 419 670 

32 ผักกาดขาว 45 45 5.3 0.59 3.19 143 229 

33 ผักกาดขาวปลี 60 60 5.3 0.64 3.46 208 333 

34 ผักกาดหัว 45 45 5.3 0.81 4.37 197 315 

35 ข้าวโพดฝักอ่อน 65 58 5.3 0.97 5.24 304 486 

36 มันเทศ 125 95 5.3 0.96 5.18 492 787 

37 ล าไย(ต้นเล็ก) 365 365 5.3 0.76 4.10 1,497 2,395 

38 ล าไย(ต้นใหญ่) 365 365 5.3 1.38 7.45 2,719 4,350 

39 มะม่วง(ต้นเล็ก) 365 365 5.3 1.55 8.37 3,055 4,888 

          หมายเหตุ  1. ล าดับที่ 1,2,3 และ 7 ได้บวกค่าซึมลึก 1.5 มม. ด้วยแล้ว 
                   2. น้ าเตรียมแปลงข้าว 200 – 300 มิลลิเมตร 
   3. น้ าเตรียมแปลงพืชไร่ 60 – 90 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 3.5 ข้อมูลแสดงระยะเวลาของการปลูกพืชของเกษตรกรในหมู่บ้านโคกล่าม 

พชื ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าว 

                        

แตงโม 

                        

มะเขือเทศ 

                        

มะระ 

                        

แคนตาลูป 

                        
  หมายเหตุ :    ข้าวนาปี     ข้าวนาปรัง   
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3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ท าการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณความต้องการการใช้น้ าในทุก
กิจกรรม ทั้งการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค และภาคเกษตรกรรม เปรียบเทียบปริมาณน้ าต้นทุน
ที่มีอยู่หรือปริมาณน้ าต้นทุนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา เพื่อท าการวิเคราะห์หาค่าความพอเพียงของการ
ใช้น้ าที่เกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 
 3.4.1 การวิเคราะห์ปริมาณน้ าท่ีเข้ามาในพื้นท่ี 
 ปริมาณน้ าที่เข้ามาในพื้นที่ที่ใช้ในการค านวณ ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาใน
พื้นที่ และปริมาณน้ าท่าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่โดยน้ าท่าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ คือ ล าน้ าปาว ซึ่งเมื่อได้
ข้อมูลปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่และปริมาณน้ าท่าที่ไหลเข้ามาในพื้นที่แล้ว ท าให้ทราบถึง
ปริมาณรวมของน้ าที่เข้ามาในพื้นที่ 
 3.4.2 การวิเคราะห์หาปริมาณการใช้น้ าจากกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ี 
 เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้น้ าทั้งหมดภายในพื้นที่ตั้งแต่การใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-
บริโภค รวมถึงการใช้น้ าเพื่อการเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 
 3.4.2.1 ปริมาณการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
 จากสมการการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เมื่อทราบจ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่  
ส่งผลให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่ง
อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยในพื้นที่ชนบทก าหนดให้มีค่าประมาณ 60 ลิตร/คน/วัน 
 3.4.2.2 ปริมาณการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
 จากสมการการใช้น้ าเพื่อการเกษตร ท าการส ารวจเก็บข้อมูลขนาดจ านวนพื้นที่ที่ท า
การเกษตรทั้งหมดแบ่งแยกออกเป็นพืชแต่ละชนิดที่ใช้เพาะปลูกในพื้นที่ ดังนั้นค่าปริมาณการใช้น้ า
เพื่อการเกษตรขึ้นกับพืชแต่ละชนิด และขนาดพื้นที่ของพืชที่ใช้เพาะปลูกแต่ละชนิดด้วย โดยค่า
ปริมาณการใช้น้ าเพื่อการเกษตรที่ได้นั้น ได้ค่าการใช้น้ าเป็นรายเดือน ในขณะเดียวกันในช่วงแต่ละ
เดือน พื้นที่ท าการเกษตรมีมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์หรือการประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติของเดือนนั้นๆ ซึ่งต้องน ามาวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกัน   
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

 
 จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่กรณีศึกษา หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทราบถึงบริบทชุมชน สร้างความเข้าใจกับประชากรในพื้นที่ ดังรูปที่ 4.1 
และ 4.2 ส ารวจแหล่งน้ าในพื้นที่ ดังรูปที่ 4.3  
 

 
(ก) จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้น าชุมชน 

 
(ข) สอบถามข้อมูล และรับทราบถึงปัญหาจากกลุ่มผู้น าชุมชน 

รูปที่ 4.1 จัดประชุมสอบถามข้อมูลและรับทราบถึงปัญหา กับกลุ่มผู้น าชุมชนหมู่บ้านโคกล่าม 
 
 



 28 

 
(ก) ออกส ารวจพื้นที่สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

 
(ข) สภาพการท านาของเกษตรกรในหมู่บ้าน 

 
(ค) สอบถามข้อมูลกับเกษตรกรที่ปลูกแตงโม 

รูปที่ 4.2 ออกส ารวจลักษณะสภาพพื้นที่ทั่วไปของหมู่บ้านโคกล่าม 
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(ก) ส ารวจล าน้ าปาว 

 
(ข) เคร่ืองสูบน้ าจากล าน้ าปาวที่เกษตรกรในพื้นที่ใช้สูบเข้ามาในพื้นที่การเกษตร 

 
(ค) น้ าจากล าน้ าปาวที่ไหลตามคลองเข้ามาในพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน 
รูปที่ 4.3 ออกส ารวจล าน้ าปาวแหล่งน้ าสายหลักที่ใช้ท าการเกษตรในพื้นที่ 
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4.1 ปริมาณน้ าท่ีไหลเข้า (Inflow) 
 หลังจากท าการส ารวจพื้นที่ น าข้อมูลปริมาณน้ าในพื้นที่ที่รวบรวมได้ น ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างปริมาณการใช้น้ าในพื้นที่ศึกษากับปริมาณน้ าที่ไหลเข้ามา (Inflow) ในพื้นที่
ศึกษาเพื่อหาสมดุลน้ าในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 4.1.1 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน 
 ท าการรวบรวมข้อมูลน้ าฝนรายเดือนในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2513 – พ.ศ.2554) จาก
สถานีวัดน้ าฝน อ.กมลาไสย โดยท าการค านวณหาค่าฝนเฉลี่ยรายเดือน ดังแสดงรูปที่ 4.4 ซึ่งจาก
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ าฝนเพิ่มขึ้นสูงในช่วง พฤษภาคม – กันยายน โดยในช่วงเดือน
สิงหาคมมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุด (ประมาณ 323 ล้านลูกบาศก์เมตร) และเร่ิมลดต่ าลงตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 

 
   รูปที่ 4.4 กราฟปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน 40 ปี 
  

 จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนน ามาค านวณหาปริมาณน้ าท่า โดยวิธี SCS-CN 
method ซึ่งจากข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินดังรูปที่ 4.5 บอกถึงสภาพลักษณะของดินใน
พื้นที่หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 2 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่มชุด
ดินที่ 6 เนื้อดินเป็นดินเหนียว น้ าแช่ขังลึก 30-50 ซม. นาน 3-5 เดือน มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ า pH 4.5-5.5  และกลุ่มชุดดินที่ 17 เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย น้ าแช่ขังลึก 
30-50 ซม. นาน 2-4 เดือน ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า pH 
4.5-5.5   
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รูปที่ 4.5 แผนที่กลุ่มชุดดิน ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 จากตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มชุดดินดังกล่าว เลือกใช้ Hydrologic soil group C 
ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า ในสภาพ Hydrologic condition แบบ poor มาใช้ในการ
ค านวณหาปริมาณน้ าท่า ในพื้นที่ศึกษา เท่ากับ 90 มาค านวณหาปริมาณน้ าท่าของแต่ละเดือนใน
พื้นที่ แสดงดังตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 4.1 ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดือน(มิลลิเมตร) 40 ปี 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณน้ าท่า (mm) 0 4 13 45 152 209 203 291 205 52 1 0 
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ตัวอย่างการค านวณหาค่า ปริมาณน้ าท่า (DR) 
หา DR ของเดือน สิงหาคม 
  CN = 90.00 
  P = 323    mm 
หาค่า S จาก S =  (25.4 mm  x 1000 นิ้ว / CN) - (25.4 mm x 100 นิ้ว)  (หน่วยเป็น
มิลลิเมตร) 
   =  (25400 mm / 90) - 254 mm 
   =  28.22  mm 
หาค่า DR จาก    DR =  (P - 0.2S)2 / (P + 0.8S)  
   =  [323 mm -  0.2(28.22 mm)]2 / [323 mm + (0.8)(28.22 mm)] 
   =  291   mm 
 

 จากตารางที่ 4.1 ค านวณหาปริมาณน้ าท่าเปรียบเทียบกับพื้นที่อ าเภอกมลาไสย (ล้าน
ลูกบาศก์เมตร) ดังรูปที่ 4.6 โดยก าหนดให้พื้นที่ของอ าเภอกมลาไสย เท่ากับ 325.3 ตารางกิโลเมตร  

 
รูปที่ 4.6 ปริมาณน้ าท่าเปรียบเทียบกับปริมาณพื้นที่อ าเภอกมลาไสย 

 

ตัวอย่างการค านวณหาค่า ปริมาณน้ าท่าเปรียบเทียบกับปริมาณพื้นที่อ าเภอกมลาไสย  
เดือนสิงหาคม 
ก าหนดให้ ปริมาณน้ าท่าเดือนสิงหาคมเท่ากับ 291  มิลลิเมตร 
  ขนาดพื้นที่อ าเภอกมลาไสยเท่ากับ  325.3  ตารางกิโลเมตร 
 ปริมาณน้ าท่า  = 291  x  325,300    
    = 94,662,300   ลูกบาศก์เมตร 
    = 95    ล้านลูกบาศก์เมตร    
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 4.1.2 ปริมาณน้ าในล าน้ าปาวเฉลี่ยรายเดือน 
 ท าการรวบรวมข้อมูลปริมาณล าน้ าปาวที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ (ล้านลูกบาศก์เมตร) เฉลี่ยราย
เดือนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2554) จากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว บริเวณ
ต าแหน่งสถานีโทรมาตร LP8 ล าปาว ดังแสดงรูปที่ 4.7 ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาท าการค านวณปริมาณ
การใช้น้ าของพื้นที่ต้นน้ าที่อยู่ก่อนถึงพื้นที่ท าการศึกษา (ต าบลหลักเมือง และต าบลโพนงาม) ดัง
ตารางที่ 4.2 เมื่อได้ข้อมูลการใช้น้ าของพื้นที่ต้นน้ าแล้ว ท าให้ได้ข้อมูลปริมาณล าน้ าปาวที่ต าแหน่ง
ก่อนเข้ามาในพื้นที่ศึกษา ดังแสดงรูปที่ 4.8 ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนกันยายน มี
ปริมาณน้ าในล าน้ าปาวไหลเข้ามาในพื้นที่เฉลี่ยสูงสุด (ประมาณ 341 ล้านลูกบาศก์เมตร)  

 

รูปที่ 4.7 ต าแหน่งสถานีโทรมาตร LP8 ล าปาว 

 ตารางที่ 4.2 ข้อมูลปริมาณล าน้ าปาว ณ ต าแหน่งก่อนเข้ามาพื้นที่ศึกษา 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณน้ าจากล าน้ าปาว LP8  
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

144 124 113 61 28 19 125 147 350 221 17 54 

ปริมาณการใช้น้ าพ้ืนที่ต้นน้ า 
(ต.หลักเมือง และต.โพนงาม) 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

9 8 9 6 6 6 9 9 9 9 9 9 

คงเหลือ     135    116      104      55       21        13      115   138      341   212          9        44  
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ตัวอย่างการค านวณหาค่า ปริมาณการใช้น้ าของพื้นที่ต้นน้ า (ต.หลักเมือง และ ต.โพนงาม) 
 ก าหนดให้พื้นที่การเกษตรในช่วงเดือน กรกฎาคม - มีนาคม (ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ย 13.44 
ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน) เป็นพื้นที่ท านา ส่วนเดือน เมษายน - มิถุนายน เป็นพื้นที่ท าไร่ (ปริมาณการ
ใช้น้ าเฉลี่ย 8.96 ลูกบาศก์เมตร/ไร/่วัน) 
ตัวอย่างค านวณ (เดือน สิงหาคม) 
 พื้นที่การเกษตรที่ใช้น้ าจากล าน้ าปาว ต.หลักเมือง เฉลี่ยเท่ากับ    9,798  ไร่ 
 พื้นที่การเกษตรที่ใช้น้ าจากล าน้ าปาว ต.โพนงาม เฉลี่ยเท่ากับ 12,349  ไร่ 
 พื้นที่การเกษตรรวม เท่ากับ     22,147  ไร่ 
ปริมาณการใช้น้ าพื้นที่การเกษตรจากล าน้ าปาว  =  (22,147 ไร่) x (13.44 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน) x (31 วัน) 
             =    9    ล้านลูกบาศก์เมตร  

 
รูปที่ 4.8 กราฟปริมาณล าน้ าปาวที่ไหลเข้ามาในพื้นที่เฉลี่ยรายเดือน 5 ปี 

  
 4.1.3 ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดือน 
 จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน และข้อมูลปริมาณน้ าจากล าน้ าปาวที่ไหลเข้ามาใน
พื้นที่เฉลี่ยรายเดือน สามารถค านวณหาปริมาณน้ าท่ารวมที่เกิดขึ้นเฉลี่ยรายเดือนของหมู่บ้านโคก
ล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ดังรูปที่ 4.9 ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
ในช่วงเดือนกันยายน มีปริมาณน้ าท่าไหลเข้ามาในพื้นที่เฉลี่ยสูงสุด (ประมาณ 408 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
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รูปที่ 4.9 กราฟปริมาณน้ าท่ารวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉลี่ยรายเดือน  

4.2 ปริมาณความต้องการใช้น้ า 
 4.2.1 ผลการค านวณปริมาณการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
 จากข้อมูลจ านวนประชากรในช่วง 5 ปี หลังสุด (พ.ศ.2550-พ.ศ.2554) มีจ านวนประชากร
เฉลี่ยจ านวน 936 คน ซึ่งจากสมการการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ค่าการใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคของประชากรในหมู่บ้านโคกล่ามเป็นจ านวน 56,160 ลิตรต่อวัน (ก าหนดให้อัตรา
การใช้น้ าเฉลี่ยในพื้นที่ชนบทมีค่าประมาณ 60 ลิตร/คน/วัน)   
 4.2.2 ผลการค านวณปริมาณการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 

 ในพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว (พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,989 ไร่ ขึ้นกับฤดูกาล) นอกจากปลูกข้าวแล้ว  
เกษตรกรในหมู่บ้านยังนิยมปลูกพืชไรด่้วย เช่น แตงโม, แคนตาลูป และแตง เป็นต้น เพื่อเอาไว้ขาย
และท าเป็นเมล็ดพันธุ์ 
 4.2.2.1 ผลการค านวณปริมาณการใช้น้ าของข้าว 
 เกษตรกรในหมู่บ้าน จะท าการปลูกข้าว 2 คร้ัง คือ ข้าวนาปี (กรกฎาคม – พฤศจิกายน) 
และข้าวนาปรัง (ธันวาคม – มีนาคม) โดยข้าวที่นิยมปลูกมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 
105, ข้าวเหนียว กข 6 และข้าวเหลือง 11 ซึ่งพื้นที่ในการท านาข้าวนาปีนั้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ประสบปัญหาน้ าท่วมอยู่เป็นประจ าส่งผลให้พื้นที่ในการท านาลดน้อยลง โดยพื้นที่ในการท านาข้าว
นาปีนั้นเฉลี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกจ านวน 1,978 ไร่ ส่วนในช่วงฤดูแล้งการท าข้าวนาปรังนั้นเฉลี่ยมี
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พื้นที่เพาะปลูกจ านวน 1,123 ไร่ ซึ่งการค านวณปริมาณการใช้น้ าของข้าวจะก าหนดให้ การเตรียม
แปลงตกกล้าและน้ าที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นกล้าตลอดอายุ   20-30 วัน  ประมาณ  210 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ไร ่ และน้ าเตรียมแปลงท าเทือกปักด าอีก  440 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่   รวมน้ าใช้ช่วงระยะต้นกล้าและ
ท าเทือกปักด า  650  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แสดงดังตารางที่ 4.3  

ตัวอย่างการค านวณหาปริมาณการใช้น้ าในนาข้าว 
เดือน สิงหาคม ก าหนดให้ พื้นที่ท านาข้าวเท่ากับ         1,978 ไร ่
    ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยเท่ากับ 13.44 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
 ปริมาณการใช้น้ าในนาข้าว   = (1,978  ไร่) x (13.44  ลูกบาศก์เมตร/ไร/่วัน) x (31 วัน) 
         = 824,114         ลูกบาศก์เมตร  

 4.2.2.2 ผลการค านวณปริมาณการใช้น้ าของพืชไร่ 
 เกษตรกรในหมู่บ้าน นอกจากปลูกข้าวแล้ว ในพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านยังท าการปลูก
พืชไร่เพื่อจ าหน่ายผลและเมล็ดพันธุ์ด้วย ซึ่งพืชไร่ที่นิยมปลูกประกอบด้วย แตงโม, มะเขือเทศ, 
มะระ และแคนตาลูป โดยปลูกใน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ระหว่าง เมษายน – กรกฎาคม ช่วงที่ 2  
ระหว่าง กันยายน – พฤศจิกายน และช่วงที่ 3 ระหว่างธันวาคม – กุมภาพันธ์ ส่วนขนาดพื้นที่ในการ
เพาะปลูกนั้นแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่ว งที่  1 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง พื้นที่
การเกษตรที่ห่างไกลจากแหล่งน้ า เกษตรกรนิยมปลูกพืชไร่มากกว่าข้าวเนื่องจากพืชไร่นั้นมีความ
ต้องการใช้น้ าที่ต่ ากว่าข้าว ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ในช่วงที่ 1 เฉลี่ยมีพื้นที่
จ านวน 1,024 ไร่ ส่วนในช่วงที่ 2 มีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยจ านวน 517 ไร่ และช่วงที่ 3 มีพื้นที่
เพาะปลูกเฉลี่ยจ านวน 823 ไร่ ซึ่งผลการค านวณปริมาณการใช้น้ าของพืชไร่ แสดงดังตารางที่ 4.3  

ตัวอย่างการค านวณหาปริมาณการใช้น้ าของพืชไร่ 
เดือน ตุลาคม ก าหนดให้  พื้นที่ท าพืชไร่เท่ากับ  517 ไร ่
    ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยเท่ากับ     8.96 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 
 ปริมาณการใช้น้ าในนาข้าว   = (517  ไร่) x (8.96  ลูกบาศก์เมตร/ไร/่วัน) x (31  วัน) 
         = 143,602     ลูกบาศก์เมตร  
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ าของนาข้าวและพืชไร่ ในพื้นที่การเกษตร ของหมู่บ้านโคกล่าม 

ประเภท 
ปริมาณการใช้น้ าของพืช (ลูกบาศก์เมตร) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

นาข้าว    467,887     422,607     150,931  -   -   -    1,434,720     824,114     797,530     824,114     265,843     539,040  

พืชไร่   228,596     206,474  -     147,456     254,598     275,251          61,940   -       74,448     143,602     129,235     118,512  

รวม    696,483     629,082     150,931     147,456     254,598     275,251    1,496,660     824,114     871,978     967,716     395,078     657,552  
 

 จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ าของนาข้าวและพืชไร่ เมื่อน ามารวมกับข้อมูลปริมาณการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคต่อเดือน ท าให้ได้ค่าปริมาณการใช้น้ าใน
พื้นที่ที่ท าการศึกษาทั้งหมด ดังตารางที่ 4.4 
 
 ตารางที่ 4.4 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ าทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเภท 
ปริมาณการใช้น้ าในพื้นที่ (ลูกบาศก์เมตร) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุปโภค-บริโภค 1,740,960  1,572,480   1,740,960   1,684,800   1,740,960   1,684,800     1,740,960   1,740,960   1,684,800   1,740,960   1,684,800   1,740,960  
การเกษตร    696,483     629,082      150,931      147,456      254,598      275,251     1,496,660      824,114      871,978      967,716      395,078      657,552  
รวม 2,437,443   2,201,562   1,891,891   1,832,256   1,995,558   1,960,051     3,237,620   2,565,074   2,556,778   2,708,676   2,079,878   2,398,512  
 
 

37 
 



 38 

 จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ าทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา เห็นได้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม มีความ
ต้องการใช้น้ าในปริมาณที่สูงที่สุด (3,237,620 ลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าว พื้นที่
การเกษตรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นช่วงการเตรียมแปลงข้าวนาปี ซึ่งในขั้นตอนการเตรียมแปลงนา
ข้าวนาปีนั้น มีความต้องการใช้น้ าเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวพืชไร่
เช่นเดียวกัน ส่วนในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงการเตรียมแปลงท าข้าวนาปรังนั้น สาเหตุที่มี
ความต้องการใช้น้ าที่มีปริมาณน้อยกว่า เน่ืองจากเกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรห่างไกลจากแหล่งน้ า 
ไม่นิยมท านาปรัง แต่เลือกท าพืชไร่ที่มีความต้องการการใช้น้ าน้อยกว่าแทน 
   
4.3 สมดุลน้ า  
 จากผลรวมของปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในพื้นที่ และปริมาณน้ าปาวที่ไหลเข้ามาในพื้นที่  ท าให้
ทราบถึงปริมาณรวมของน้ าที่ไหลเข้าพื้นที่ (Inflow) รายเดือน ส่วนค่าของปริมาณน้ าที่ไหลออกจาก
พื้นที่ (Outflow) รายเดือน มาจากผลรวมของค่าความต้องการใช้น้ าในทุกกิจกรรม ทั้งการใช้น้ าเพื่อ
การอุปโภค และการใช้น้ าเพื่อการเกษตร เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้
น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละเดือน ท าให้ทราบถึงค่าความเพียงพอของการจัดการน้ าในแต่ละ
เดือน ดังตารางที่ 4.5 ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ าท่าที่เข้ามาในพื้นที่นั้น มีความเพียงพอ
ต่อปริมาณการใช้น้ าในทุกกิจกรรมของพื้นที่หมู่บ้าน โดยในช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ าที่
เปลี่ยนแปลงไปมากสุด (405 ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งจากข้อมูลนั้นท าให้ทราบว่า  ในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นช่วงที่หมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลเสียต่อพื้นที่การเกษตรเป็นอย่างมาก ดังรูปที่ 
4.10 โดยพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาเฉลี่ย 1,017 ไร่ น้ าท่วมสูงเฉลี่ย 1.5 เมตร ช่วงเวลาที่
หมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัย เร่ิมเกิดในช่วงต้นเดือนกันยายน (เฉลี่ยประมาณวันที่ 25 ของเดือน) 
และปริมาณน้ าค่อยๆ ลดลงจนกลับคืนสู่สภาวะปกติในเดือนธันวาคม (เฉลี่ยประมาณวันที่ 9 ของเดือน)  
 

 
(ก) สภาพพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาน้ าท่วม         (ข) ประชากรในพื้นที่ร่วมมือกันกั้นกระสอบทราย 

รูปที่ 4.10 สภาพปัญหาในพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ าท่วม 
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ตารางที่ 4.5 สมดุลน้ าในพื้นที่ หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

ประเภท 
สมดุลน้ าในพื้นที่ (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

รวม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณน้ าท่า 
ท่ีเข้ามาในพื้นท่ี 
(Inflow) 

       135         117         108           70           71           81        182         233         408         228             9           44         1,685  

ปริมาณการใช้น้ า 
ในพื้นที่  
(Outflow) 

           2             2             2             2             2             2             3             3             3             3             2             2              28  

คงเหลือ        133         115         106           68           69           79        178         230         405         225            7           42         1,657  
  

หมายเหตุ 1. ปริมาณน้ าท่ารวมที่เข้ามาในพื้นที่ (Inflow) มาจากผลรวมของปริมาณน้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่รวมกับปริมาณน้ าจากล าน้ าปาวที่เข้ามาในพื้นที่ 
  2. ปริมาณการใช้น้ าในพื้นที่ (Outflow) มาจากผลรวมของปริมาณการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคกับปริมาณการใช้น้ าในพื้นที่การเกษตร 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่การเกษตร กรณีศึกษา หมู่บ้านโคกล่าม ต าบล
ดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อท าการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ ากับ
ปริมาณน้ าต้นทุนในพื้นที่ โดยปริมาณน้ าต้นทุนในพื้นที่ นอกจากมีปริมาณน้ าฝนแล้ว ยังมีระบบ
ชลประทานจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว ผ่านเข้ามาในพื้นที่ โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ 
 5.1.1 ปริมาณน้ าท่ารวมเฉลี่ย (Inflow) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดงลิง 

อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณรวมประมาณ 1,685 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ในขณะเดียวกันปริมาณการใช้น้ าในทุกกิจกรรมในหมู่บ้านโคกล่าม มีความต้องการ
ใช้น้ าประมาณ 28  ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อค านวณปริมาณความต้องการใช้น้ าในทุก
กิจกรรมกับปริมาณน้ าท่าที่มีในหมู่บ้าน พบว่าปริมาณน้ าท่าที่มีในพื้นที่มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการ 

 5.1.2  ในช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2554 พบว่าในช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ าท่าเข้ามาใน
พื้นที่มีปริมาณที่สูงมาก (เฉลี่ย 408 ล้านลูกบาศก์เมตร) แต่ในขณะเดียวกันปริมาณ
ความต้องการใช้น้ าของพื้นที่ในทุกกิจกรรมมีปริมาณที่น้อยกว่ามาก (เฉลี่ย 3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร) ท าให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านโคกล่ามประสบปัญหาน้ าท่วมอยู่
เป็นประจ า ดังนั้นการคาดการณ์ปริมาณน้ าท่าที่เข้ามาในพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายน
ของปีนี้ (พ.ศ.2555) มีโอกาสที่เกิดปัญหาน้ าท่วมขึ้นมาได้อีก ดังนั้นทางหมู่บ้านควร
วางแผนการป้องกันน้ าท่วมในช่วงก่อนจะถึงเดือนกันยายน เพื่อลดความเสียหายของ
พื้นที่การเกษตร  

 5.1.3 จากการลงพื้นที่ส ารวจพบว่าบางช่วงของพื้นที่ของคลองชลประทานบางส่วน
ประสบปัญหาช ารุดและบางส่วนของคลองก็ไม่ได้รับการออกแบบให้ได้มาตรฐาน 
ท าให้พื้นที่การเกษตรบางพื้นที่ประสบปัญหาปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ดังรูปที่ 5.1 
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รูปที่ 5.1 สภาพคลองชลประทานที่ช ารุดและไม่ได้มาตรฐาน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  จากการศึกษาการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านโคกล่าม ต าบลดง

ลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ในพื้นที่ มี
ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการ แต่มีบางส่วนของพื้นที่การเกษตรประสบปัญหา
น้ าท่วมในฤดูฝน รวมถึงการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งทางเทศบาลต าบลดงลิง
ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  

 5.2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลดงลิง และหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ควรมีการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดและควรมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงการใน
ด้านต่างๆ ซึ่งมีความต้องการในการใช้งานข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย าสูงสุด เพื่อ
สามารถช่วยเหลือประชากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 5.2.3  จากการสอบถามจากเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับน้ าในช่วงสภาพพื้นที่ประสบปัญหา
น้ าท่วม พบว่าในช่วงที่เกิดน้ าท่วมนั้น ทางหมู่บ้านไม่ได้มีการวางแผนในการน าน้ าที่
ท่วมอยู่ มากักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยปล่อยให้น้ าที่ท่วมค่อยๆไหลไปตาม
ธรรมชาติจนออกจากพื้นที่ไปจนหมด ซึ่งทางเทศบาลต าบลดงลิงควรมีการให้
ค าแนะน าในการวางแผนการกักเก็บน้ าที่ท่วม เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 5.2.4 สภาพคลองชลประทานที่ประสบปัญหาช ารุดและไม่ได้มาตรฐาน ทางหมู่บ้านควร
เร่งประสานงานกับทางเทศบาลต าบลดงลิง เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคลองชลประทาน
ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 5.2.5 นอกจากการศึกษา และน าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมของ
หมู่บ้านโคกล่าม ควรมีการศึกษาส ารวจพื้นที่ ในหมู่บ้านอ่ืนๆ โดยรอบด้วย 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตล าน้ าปาว เพื่อท าการวางแผนการบริหารจัดการน้ า และ
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น าไปสู่การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
และยุติธรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้กับประชากรในพื้นที่ ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการบริหารจัดการน้ าด้วย 
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