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กาญจนา   ภักดีสาร  :  การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่ต้าบลหนอง         
ระเวียงอ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (STUDY OF FLOODING  SOLUTION 
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RATCHASIMA PROVINCE) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร โกษา  
 
ในอดีตที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความเหมาะสมเป็นอย่าง
มากในการท้านา ด้วยผลผลิต 600 กิโลกรัม/ไร่ แต่ปัจจุบันพื้นที่ก้าลังประสบปัญหาน้้าท่วมขัง ไม่
สามารถท้านาได้ตามปกติ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาน้้าท่วมขัง
ในพื้นที่  และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา ด้วยหลักการ
วิเคราะห์สมดุลน้้า จากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาน้้าท่วมขังเกิดขึ้นจากน้้าท่าจากพื้นที่โดยรอบไหล
มารวมกันที่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ท้าให้มีระดับน้้าท่วมสูงสุดอยู่ที่ ระดับ 3.00 เมตร และ
ระดับต่้าสุดอยู่ที่ ระดับ 0.60 เมตร ตลอดทั้งปี  โดยมีแนวทางแก้ปัญหาประกอบด้วย 6 แนวทาง 
ได้แก่ แนวทางที่ 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม ใช้งบประมาณ 8,824,112 บาท ระบายน้้าท่วมได้ร้อย
ละ 24 แนวทางที่ 2 ต้องด้าเนินการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างปากประตู
ระบายน้้า และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ใช้งบประมาณ 1,960,348 บาท ช่วงที่ 2 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณ 2,338,924บาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 4,299,727 บาท ระบายน้้าท่วมได้ร้อยละ 100 แนวทางที่ 3 โครงการขุดลอก
เหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด ใช้ประมาณ 572,878 บาท ระบายน้้าท่วมได้ร้อยละ 93 แนวทาง
ที่ 4 การเลี้ยงปลานิล ใช้งบประมาณ 7,000 บาท/ไร่ ให้ผลก้าไร 43,00 บาทต่อไร่ และแนวทางที่ 5 
การเลี้ยงกุ้งฝอย ใช้งบประมาณ 4,000 บาท/ไร่ ให้ผลก้าไร 44,00 บาทต่อไร่ จากแนวทางที่ 1 ถึง 3 
ซึ่งเป็นมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง แนวทางที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถบริหาร
จัดการน้้าได้ 93 % ด้วยงบประมาณเพียง 572,878 บาท ในขณะที่มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
แนวทางที่ 5 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เน่ืองจากลงทุนน้อยและให้ผลก้าไรที่สูง 
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In the past, Moo 7 Bann Mabmaka, Muang Nakhon Ratchasima District, 

Nakhon Ratchasima Province was suitable to do paddy faming because rice 

production was about 600 kg/rai.  However, there is flooding in this area and there is 

not the paddy farming.  Then, the purposes of this study are to consider the flood 

situation and to determine the flood solution for the study area using water balance 

analysis.  The results are presented that runoff around the study area flows into Moo 7 

Bann Mabmaka so the maximum and minimum of water level are 3.00 and 0.60 

meters, respectively.  This flooding occurs for all year.  To solve this problem, the 

flood solutions are included both the construction measurement and the non-

construction measurement.  For the construction measurement, there are three 

approaches consisted of Option 1 : the Cha-Om swamp should be dredged using total 

budget 8,824,112 Baht that flooding is drained about 24%, Option 2 : there are two 

phases, firstly, water gage, pipe line and manhole should be constructed using total 

budget 1,960,348 Baht and secondly, reinforce concrete drainage channel should be 

built using total budget 2,338,924 Baht that flooding is drained about 100%, and 

Option 3 ; the opencast soil mine from the Cha-Om and Tanode swamp should be 

dredged using total budget 572,878 Baht that flooding is drained about 93%.  From 

these three options, option 3 is available to solve flooding because flooding is reduced 

about 93% using the lowest budget. On the other hand, for non-construction 

measurement, there are two approaches consisted of Option 4 : the tilapia should be 

encouraged using budget 7,000 Baht/rai and Option 5 : the fiber shrimp farming 

should be promoted using budget 4,000 Baht/rai.  The benefit of these two options are 

43,000 and 44,000 Baht/rai, respectively.  From these two options, option 5 is suitable 

promotion because it is included both the low budget and high profit. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันนํ้าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน หากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ําก็ทํา
ให๎เกิดปัญหาความแห๎งแล๎งในพื้นที่ หรือพื้นที่ใดมีน้ํามากเกินไปก็จะทําให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขังใน
พื้นที่ดังเชํนในทุกวันนี้ที่กําลังประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในชํวงฤดูฝน สําหรับ
พื้นที่หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็น
พื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่กวํา 1,000 ไรํ มาตั้งแตํปี พ.ศ. 2546 ซึ่งพื้นที่ที่ได๎เกิด
น้ําทํวมนี้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทํานา และการเกษตรกรรมได๎เป็นอยํางดี แตํในปัจจุบันนี้ 
ประชากรในพื้นที่นี้ไมํสามารถใช๎พื้นที่ดังกลําวสําหรับการทํานา หรือการเกษตรกรรมใด ๆ ได๎ โดย
ปัญหานํ้าทํวมขังในพื้นที่ หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา ตําบลหนองระเวียง เกิดขึ้นหลังจากพื้นที่ข๎ างเคียง 
ได๎แกํ ตําบลหนองบัวศาลา และตําบลหัวทะเล ได๎มีการขยายเมืองเป็นแหลํงที่พักอาศัย และหมูํบ๎าน
จัดสรร ทําให๎มีการขุดและถมดินขึ้นสูงในพื้นที่พัฒนาดังกลําว  สํงผลกระทบให๎ปริมาณน้ําจํานวน
มากไหลลงสูํพื้นที่ ต.หนองระเวียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยูํต่ํากวํา  

โครงการศึกษานี้ได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญในการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมขังดังกลําว ประกอบ
กับองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียง กําลังหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในพื้นที่  แตํยังขาดงบประมาณที่ใช๎ในการดําเนินการแก๎ไขปัญหา ดังนั้น จึงต๎อง
ทําการศึกษานี้เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบในการพิจารณาแนวทางความเป็นไปได๎ของโครงการแก๎ไข
ปัญหา สําหรับการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง หรือจากองค์การ
บริหารสํวนตําบลหนองระเวียง 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ 
2.  เพื่อหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหานํ้าทํวมที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา  
 

1.3 ขอบเขตและแนวทางการศึกษา  
1.  ดําเนินการเก็บข๎อมูลลักษณะภูมิประเทศ เพื่อศึกษาทิศทางการไหลของน้ํา และทําการ

 ลงสํารวจพื้นที่ศึกษาวําบริเวณที่ประสบปัญหาเป็นพื้นที่ของใครบ๎าง มีจํานวนกี่ไร ใน
 พื้นที่หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา ตําบลหนองระเวียง  
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2. ศึกษาสาเหตุ และผลกระทบในการเกิดปัญหาน้ําทํวมขัง และสภาพของทางระบายน้ํา
 ในพื้นที่วํามีความเป็นไปได๎ หรือไมํที่จะดําเนินการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ตําบล  

3. ข๎อมูลตําง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาจะถูกนํามาวิเคราะห์  เพื่อหาวิธีการแก๎ไขปัญหาที่
 เหมาะสมและถูกต๎องตามหลักวิธีการ สําหรับปอองกันน้ําทํวมในพื้นที่ ตําบลหนองระ
 เวียง ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชน  และเกษตรกร
 ในพื้นที่ศึกษาได๎มีสํวนรํวมในแนวทางดังกลําวนี้ด๎วย  
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

ทําให๎ทราบถึงสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ และแนวทางสําหรับการแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นที่ ให๎สามารถทํานาหรือทําการเกษตรได๎ดังเดิม 
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บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 อุทกภัย 

ปัจจุบันนํ้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ปัญหาการขาดแคลนน้ําก็มีให๎
เห็นกันบํอยและเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให๎พื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่เสียหาย
จากการขาดแคลนน้ํา ในบางพื้นที่เกิดปัญหาภัยแล๎ง ห๎วยหนองคลองบึงเกิดรอยแห๎งและแตก แม๎แตํ
น้ําสักหยดก็ยังไมํมี เป็นปัญหาที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขในการจัดการน้ํา แตํในอีกด๎านคือ  ปัญหาน้ํา
ทํวมขังในพื้นที่ก็เกิดขึ้นให๎เห็นในทุกภาคของประเทศดังที่เป็นขําวในทุกวันนี้ อุทกภัยที่เกิดใน
ประเทศไทยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบัน ทั่วทุกภาคกําลังประสบปัญหาและอะไร
เป็นสาเหตุของอุทกภัย อุทกภัยคือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําทํวมหรือน้ําทํวมฉับพลัน มี
สาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตํอเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องมาจากหยํอมความกดอากาศต่ํา  
พายุหมุนเขตร๎อน ได๎แกํ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร๎อน พายุใต๎ฝุ่น รํองมรสุม หรือรํองความกด
อากาศต่ํา ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนพัง 

1. ลักษณะของอุทกภัยเกิดมีความรุนแรง และมีรูปแบบตําง ๆ กัน ขึ้นอยูํกับลักษณะภูมิ
ประเทศ และสิ่งแวดล๎อมของแตํละพื้นที่โดยมีลักษณะ ดังนี ้
1.1  น้ําป่าไหลหลาก หรือน้ําทํวมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ํา หรือที่ราบลุํม

บริเวณใกล๎ภูเขาต๎นน้ํา  เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาตํอเนื่องเป็น
เวลานาน  ทําให๎จํานวนนํ้าสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน และต๎นไม๎ดูดซับไมํไหว
ไหลบําลงสูํที่ราบต่ําเบื้องลํางอยํางรวดเร็ว มีอํานาจทําลายร๎างรุนแรงระดับหนึ่งที่
ทําให๎บ๎านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทําให๎เกิดอันตรายถึงชีวิตได๎  

1.2 น้ําทํวมหรือน้ําทํวมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําสะสม
จํานวนมาก ที่ไหลบําในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ําเข๎าทํวมอาคารบ๎านเรือน  
เรือกสวนไรํนาได๎รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพน้ําทํวมขัง  ในเขตเมืองใหญํที่
เกิดจากฝนตกหนัก ตํอเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ําไมํดี
พอ มีสิ่งกํอสร๎าง ได๎แกํ ถนนกีดขวางทางระบายน้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูง กรณี
พื้นที่อยูํใกล๎ชายฝั่งทะเลดัง เชํน ภาคกลางของประเทศ  

1.3 น้ําล๎นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจํานวนมากที่เกิดจากฝนหนักตํอเนื่อง ที่ไหลลงสูํ
ลําน้ํา หรือแมํน้ํามีปริมาณมากจนระบายลงสูํลุํมน้ําด๎านลําง หรือระบายออกสูํ
ปากน้ําไมํทัน ทําให๎เกิดสภาวะน้ําล๎นตลิ่งเข๎าทํวมเรือกสวน ไรํนา และบ๎านเรือน
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ตามสองฝั่งน้ํา จนได๎รับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจชํารุด ทางคมนาคมถูก
ตัดขาดได๎ 

2. ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายโดยตรง สามารถแบํงอันตรายและ
ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ดังนี ้
2.1 น้ําทํวมอาคารบ๎านเรือน สิ่งกํอสร๎าง และสาธารณสถาน ซึ่งจะทําให๎เกิดความ

เสียหายทางเศรษฐกิจอยํางมาก บ๎านเรือน หรืออาคารสิ่งกํอสร๎างที่ไมํแข็งแรงจะ
ถูกกระแสน้ําที่ไกลเชี่ยวพังทลายได๎ คน สัตว์พาหนะ และสัตว์เลี้ยงอาจได๎รับ
อันตราย ถึงชีวิตจากการจมน้ําตาย  

2.2 เส๎นทางคมนาคมและการขนสํง อาจจะถูกตัดเป็นชํวงๆ   โดยความแรงของ
กระแสน้ํา ถนน และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ําพัดให๎พังทลายได๎ สินค๎าพัสดุอยูํ
ระหวํางการขนสํงจะได๎รับความเสียหายมาก  

2.3 ระบบสาธารณูปโภค จะได๎รับความเสียหาย เชํน โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟอา และ
ระบบประปา ฯลฯ  

2.4 พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะได๎รับความเสียหาย เชํน พืชผล ไรํนา  ทุก
ประการที่กําลังผลิตดอกออกผล อาจถูกน้ําทํวมตายได๎ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์
เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรือมีไว๎เพื่อทําพันธุ์จะได๎รับความเสียหาย  
ความเสียหายทางอ๎อม จะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด 
สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความ  

3. ปัญหานํ้าทํวม 
วิกฤติการณ์น้ําทํวมในประเทศไทย มีหลายแงํหลายมุมและหลากหลายอารมณ์ความร๎ูสึก  

สะท๎อนออกมาผํานโลกาภิวัฒน์ของสื่อมวลชนมากมาย  มีทั้งแงํมุม และความร๎ูสึกเชิงบวก และเชิง
ลบแตํแงํมุม สําหรับวิถียุติธรรมก็เป็นอีกแงํมุมหนึ่งที่จะมองข๎ามไปไมํได๎ ถือวําเป็นธรรมชาติของ
สรรพสิ่งที่จะต๎องมีแงํมุมของความยุติธรรมแทรกอยูํเสมอ ไมํเว๎นแม๎แตํเร่ืองของภัยพิบัติในรูปแบบ
ตําง ๆ ซึ่งต๎องมองให๎ครอบคลุมทุกเร่ือง ตั้งแตํการบริหารจัดการน้ําที่มีอยูํตามธรรมชาติให๎ทุกคน
ได๎มีกินมีใช๎อยํางเต็มที่ หรือแม๎แตํการเตรียมการเพื่อปอองกันน้ําทํวมเมื่อมีน้ํามากเกินไป และสุดท๎าย
ต๎องรวมไปถึงการแก๎ไขเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น  

ชาวบ๎านธรรมดา ๆ ที่ไมํมีความร๎ูหรือไมํมีหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับเร่ืองเหลํานี้ได๎รับความ
เดือดร๎อนเสียหาย ก็ยํอมเป็นธรรมชาติอีกเชํนกันวําจะต๎องมองหาวิถียุติธรรมที่ไมํต๎องซับซ๎อนหรือ
มีพิธีรีตองอะไรมากมาย เพราะโดยชีวิตประจําวันของเขาก็คือการทํามาหากินโดยปกติและอยูํกับน้ํา
เป็นธรรมชาติอยูํแล๎วการพูดถึงวิถียุติธรรมเกี่ยวกับเร่ืองน้ําจึงเป็นวิถีที่ควรจะจับต๎องได๎งํายไมํ

http://www.komchadluek.net/search.php?search=น้ำท่วม


5 

 

ซับซ๎อน โดยมีหลักสําคัญวําชาวบ๎านต๎องเข๎าใจได๎งํายไมํวําจะเป็นเร่ืองการแบํงปันน้ํา  การปอองกัน
น้ําทํวมหรือน้ําขาดแคลน และรวมไปถึงวิธีการชํวยเหลือชาวบ๎านเมื่อได๎รับความเดือดร๎อนเสียหาย 
วิถียุติธรรมสําหรับชาวบ๎านโดยทั่วไปที่สําคัญมากเร่ืองหนึ่งคือ การได๎รับข๎อมูลขําวสารที่ชัดเจน
และทั่วถึง การมีโอกาสให๎ชาวบ๎านได๎รับร๎ูเร่ืองราวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําทั้งในระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตร หรือเพื่อการกินการใช๎ในระดับชาวบ๎าน รวมทั้งสถานการณ์ของน้ําในเขื่อนและอําง
เก็บน้ําอยํางเป็นระบบและเข๎าใจได๎อยํางงําย ๆ เป็นสิทธิพื้น ๆ ของชาวบ๎านที่ควรได๎รับการเหลียว
มองและถือวําเป็นวิถียุติธรรมที่ต๎องไมํมองข๎าม เมื่อมีโอกาสได๎รับร๎ูข๎อมูลขําวสารแล๎วจะสํงผลตํอ
วิถียุติธรรมเร่ืองตํอไปคือ การมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการด๎วยความสามารถ และสติปัญญาของ
ชาวบ๎าน เร่ืองนี้มีความสําคัญเชํนกัน เพราะการมีสํวนรํวมนําไปสูํความรับผิดชอบรํวมกันระหวําง
รัฐและชาวบ๎าน เพราะทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ําซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติจะโยนให๎เป็นหน๎าที่
ของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุํมใดกลุํมหนึ่งไมํได๎  การมีสํวนรํวมของชาวบ๎านเพื่อให๎เกิดวิถี
ยุติธรรมนั้น เห็นวําจะต๎องทําให๎เกิดขึ้นในทุกเร่ือง และการมีสํวนรํวมเป็นทั้งสิทธิและหน๎าที่ของ
ชาวบ๎านในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน การทํางานรํวมกันของภาครัฐเพื่อปอองกันและ
แก๎ไขปัญหาให๎แกํชาวบ๎านยังคงเป็นประเด็นสําคัญมาโดยตลอด ต๎องยอมรับเชํนกันวําการออกแบบ
กลไกและวิธีการให๎หนํวยงานภาครัฐทั้งในระดับหนํวยงานและตัวบุคคลให๎ทํางานรํวมกันมีปัญหา
อุปสรรคมากและพบวํา วิธีคิดและวิธีทํางานของคนเป็นประเด็นสําคัญในเร่ืองนี้ด๎วยถูกบํมเพาะการ
คิดและการทํางานแบบแยกสํวนมาโดยตลอด  

 
2.2 พื้นที่ศึกษา 

2.2.1 ลักษณะท่ัวไปและประวัติความเป็นมาของพื้นท่ีศึกษา  
ตําบลหนองระเวียงเป็นตําบลเกําแกํของอําเภอเมืองนครราชสีมา จากเดิมพื้นที่ตําบลเป็น

พื้นที่ป่ารกร๎าง เส๎นทางสัญจรไปมามีแตํรอยทางเกวียน และเป็นทางผํานของกองทหารในสมัยกํอน 
มีการเลําขานของชาวบ๎านวําเดิมตําบลหนองระเวียงมีพื้นที่เป็นที่กว๎างราบลุํมแมํน้ํา มีห๎วยหนอง
คลองบึงหลายแหํงในพื้นที่ พื้นดินมีความอุดมสมบรูณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล๎กับแหลํงน้ํา และแตํ
ละบึงนั้นจะมีต๎นไม๎ใหญํ หลายชนิดแตํที่มีมาก คือ ต๎นระเวียง ขึ้นบริเวณรอบ ๆ บึงให๎นก และสัตว์
อ่ืน ๆ เข๎ามาอาศัยอยูํ ตํอมามีการเกิดเป็นชุมชนในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่เข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นที่จาก
เดิมนั้น ย๎ายมาจากตําบลพะเนาและตําบลมะเริง และเร่ิมมีลูกหลานเกิดการกระจายตัวของ
ประชาชนมีการจับจองที่ดินทํากิน เรียกงําย ๆ วําใครที่ขยันก็จะมีที่ทํากินมาก และมีการตั้งเป็น
ตําบลขึ้น จึงใช๎ชื่อวํา “ตําบลหนองระเวียง”  

http://www.komchadluek.net/search.php?search=น้ำท่วม
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2.2.2 การตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการ 
อบต.หนองระเวียง (ดังรูปที่ 2.1) เป็นตําบลใหญํมีพื้นที่กว๎างมีเนื้อที่ทั้งหมด 54.77 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 32,231.25 ไรํ แรกเร่ิมนั้นชุมชนในตําบลเกิดขึ้นจาก การอพยพย๎ายเข๎ามา
ทําการอาศัยอยูํจากบุคคลตําบลใกล๎เคียง คือ ตําบลพะเนา สังเกตจากการใช๎นามสกุลของคนใน
พื้นที่ แรกเร่ิมมีการตั้งถิ่นฐานที่บ๎านโตนด เนื่องจากบริเวณนั้นมีแหลํงน้ํา สาธารณะแล๎วแบํงแยก 
ออกเป็นหมูํบ๎านตําง ๆ ในพื้นที่ปัจจุบันมีจํานวน 15 หมูํบ๎าน ดังนี้  

 
หมูํที่ 1  บ๎านยองแยง   หมูํที่ 9  บ๎านชะอม 
หมูํที่ 2  บ๎านหนองไทร   หมูํที่ 10  บ๎านโตนด 
หมูํที่ 3  บ๎านหนองมํวง   หมูํที่ 11  บ๎านโตนด 
หมูํที่ 4   บ๎านหนองขาม   หมูํที่ 12  บ๎านหนองระเวียง 
หมูํที่ 5   บ๎านทับช๎าง   หมูํที่ 13  บ๎านหนองสมอ 
หมูํที่ 6   บ๎านทับช๎าง   หมูํที่ 14  บ๎านโนนมะกอก 
หมูํที่ 7   บ๎านมาบมะคํา   หมูํที่ 15  บ๎านหนองพะลาน 
หมูํที่ 8   บ๎านชะอม 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 อาคารที่ทําการองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียง 

ตําบลหนองระเวียง เป็นตําบลหนึ่งใน 24 ตําบลของอําเภอเมืองนครราชสีมา (ดังรูปที่ 2.2) 
และได๎รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตําบลหนองระเวียง  มีผล
เมื่อวันที ่30 กันยายน 2541 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตําบลใน
ท๎องที่ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอครบุร ีอําเภอสูงเนิน อําเภอห๎วยแถลง อําเภอคง อําเภอดํานขุน
ทด อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 กันยายน 2514 มี 15 หมูํบ๎าน และได๎รับยก
ฐานะจากสภาตําบลหนองระเวียง เป็นองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียง เมื่อปี พ.ศ.2539  
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รูปที่ 2.2 แผนที่แสดงอาณาเขตติดตํอระหวํางพื้นที่ 
 

2.2.3 ความส าคัญของชุมชน 
 ในพื้นที่ ตําบลหนองระเวียง เรียกได๎วําเป็นบริเวณชานเมือง ยังมีความเป็นชนบท เป็น
แหลํงผลิตพืชผลทางการเกษตร ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ ปลูกแตง ปลูกถั่วฝักยาว  ฯลฯ นํา
ผลผลิตที่ ได๎ไปขายในตัวเมืองคือ ตลาดกลางสุรนคร ทําให๎ประชาชนมีรายได๎เพียงพอในการใช๎จําย
และแลกเปลี่ยนสินค๎า ทั้งยังมีพื้นที่ที่ใช๎ทําไรํ ไมํวําจะเป็นมันสําปะหลัง ไรํอ๎อย ฯลฯ สํงผลผลิตไป
ในโรงงานเพื่อการแปรรูปตํอไป ในพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี คลุมพื้นที่ 2 ตําบล
ระหวํางตําบลหนองบัวศาลาและตําบลหนองระเวียง เป็นแหลํงสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประชาชนอีกแหํงหนึ่ง ซึ่งทําให๎ประชาชนไมํต๎องย๎ายถิ่นฐานการทํางานเข๎าไปในเมืองหลวง
อยํางเชํนในอดีตที่ผํานมา เส๎นทางคมนาคมขนสํงก็มีสํวนสําคัญในการเจริญเติบโตของชุมชน และ
ตําบลหนองระเวียงยังอยูํหํางจากสนามบินพาณิชย์หนองเต็ง ประมาณ 30 กิโลเมตร มีการใช๎
เส๎นทางเพื่อเป็นเส๎นทางลัดไปสูํสนามบิน มีศูนย์ฝึกภาคสนามของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่พร๎อมสําหรับการให๎ความร๎ูในด๎านพันธุ์พืชตําง ๆ 

ปัจจุบันการปกครองในท๎องถิ่นจะเน๎นการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยมีหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตําบลเป็นการสร๎างงานให๎เกิดกลุํมอาชีพของตําบล ในตําบลหนองระเวียงก็มีสินค๎าจากกลุํมตําง  ๆ 
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มากมาย เชํน กลุํมแปรรูปน้ําพริกกลุํมผลิตน้ําปลา กลุํมผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นต๎น  ในแตํละหมูํบ๎านจะ
มีการรวมกลุํมกันทําเป็นกลุํมอาชีพเพื่อดําเนินกิจการในพื้นที่หมูํบ๎าน และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียงเพื่อใช๎ในการดําเนินงานเบื้องต๎น ได๎แกํ  
กลุํมอาชีพเลี้ยงไกํ เลี้ยงโค หรือกลุํมปลูกพืชผัก ตําง  ๆ เมื่อมีการคืนทุน หรือกําไรก็จะจัดสํง
งบประมาณคืนแกํทางราชการ โดยผํานการพิจารณาจากการประชาคมของหมูํบ๎าน  

2.2.4 สภาพทางด้านกายภาพ 
 สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตําบลหนองระเวียง มีลักษณะเป็นพื้นที่กว๎างยาวลาดตามลุํม
แมํน้ํา ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของอําเภอเมืองนครราชสีมา สภาพพื้นที่เป็นที่ลุํมแมํน้ํา
บางสํวนเป็นดอน บางแหํงเป็นพื้นที่ต่ํามาก มีคลองสํงน้ําชลประทานไหลผํานลงสูํแมํน้ําสาธารณะ 
ในพื้นที่ตําบล และมีลําน้ําบริเวณแนวเขตด๎านข๎างของ อบต. คือลําชํองโคเป็นลําน้ําแยกจากลําน้ํา
มูล ปัจจุบัน อบต.หนองระเวียง สํานักงานตั้งอยูํที่ หมูํที่ 3 บ๎านหนองมํวง ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเมือง
นครราชสีมา โดยมีอาณาเขตติดตํอดังนี้ (ดังรูปที่ 2.3) 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ ตําบลมะเริง ตําบลพะเนา และตําบลบ๎านโพธิ์  
   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตําบลพะเนา อําเภอเมืองนครราชสีมา และ ตําบลพระพุทธ   

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ ตําบลดํานเกวียน และตําบลทําจะหลุง    
   อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ตําบลดํานเกวียน  อําเภอโชคชัย  และตําบลหนองบัวศาลา 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ในปัจจุบัน ลักษณะประชากรในปัจจุบัน อบต.หนองระเวียง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 10,580 

คน แยกเป็นชาย 5,118 คน หญิง 5,462 คน จํานวนครัวเรือน 2,800 ครัวเรือน มีความหนาแนํนเฉลี่ย 
193.17 คนตํอตารางกิโลเมตร 

สภาพดิน ลักษณะดินของตําบลหนองระเวียงสภาพทั่วไปคือ เป็นดินรํวนมีการระบายน้ํา
ไดดี เนื้อดินเป็นดินรํวนปนทรายหรือรํวนสีน้ําตาลเข๎ม หรือสีน้ําตาลปนเทา สํวนดินลํางเป็นดิน
รํวนเหนียวปนทรายสีแดง ดินนี้เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุ ความเหมาะสมของดินโดยทั่วไป
เหมาะสมในการปลูกพืชไรํ และปลูกพืชผักสวนครัว 
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รูปที่ 2.3 แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองในพื้นที่ 



10 

 

แหลํงน้ํา ตําบลหนองระเวียงมีแหลํงน้ําสาธารณะหลายแหํง และมีลําน้ําผํายอีก 2 สาย คือ
คลองสํงน้ําคลองชลประทานผํานหลายหมูํบ๎าน และลําชํองโค เพื่อให๎ประชาชนใช๎ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร (ดังรูปที่ 2.4) แหลํงน้ําในตําบลหนองระเวียง มีดังนี ้
 ระบบประปาหมูํบ๎าน 7 แหํง 
 บํอบาดาล 139 แหํง 
 สระน้ําและบํอน้ําต้ืน 54 แหํง 
 ฝายน้ําล๎น 3 แหํง 
 ห๎วย/หนอง/คลอง/บึง 7 แหํง 
 คลองสํงน้ําชลประทาน 4 สาย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

รูปที่ 2.4 แหลํงน้ําสาธารณะในพื้นที่ 
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2.2.5 สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปในตําบลหนองระเวียง แบํงเป็น 3 ฤดู โดยชํวงฤดูฝนมีฝนตก

ปานกลางถึงตกมาก ในชํวงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นและแห๎งแล๎ง ในชํวงฤดูร๎อนอากาศจะ
คํอนข๎างร๎อนมาก มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 28-38 องศาเซลเซียส   

สภาพภูมิอากาศของอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจัดอยูํในประเภททุํงหญ๎าเขตร๎อน
(Tropical Savanna) โดยมีลมมรสุมหลักพัดผํานคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดจากทิศ
ตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให๎อากาศหนาวเย็นและแห๎งแล๎ง กับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต๎หรือทิศใต๎ ทําให๎มีอากาศชุํมชื้นและมีฝนตกชุก โดยแบํง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู 

1. ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตํเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี เร่ิมมีฝนตกชุก ตั้งแตํเดือน
เมษายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ําฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม 

2. ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเร่ิมเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสูํฤดูหนาวตั้งแตํกลางเดือน
ตุลาคมถึง กลาง เดือนกุมภาพันธ์  ระยะนี้ได๎ รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น ลมหนาวและแห๎งพัดจากประเทศจีน 

3. ฤดูร๎อน เร่ิมตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ชํวงที่อากาศ
ร๎อน ที่สุดอยูํในเดือนมีนาคม 

จากสถิติข๎อมูลปริมาณฝนในรอบ 30 ปี (พ.ศ.2523 - 2552) ของลุํมน้ําลําตะคอง พบวํา 
ปริมาณฝนในลุํมน้ําลําตะคองจะมีปริมาณฝนตกรายปีระหวําง 711.9  – 1,397.7 มิลลิเมตรหรือมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 1,057.0 มิลลิเมตร และในเดือนกันยายนจะมีปริมาณฝนตกมากที่สุดมีคําเฉลี่ย  234.8 
มิลลิเมตรดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในลุํมน้ําลําตะคอง 

 

(ที่มา: สํานักงานอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) 
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2.2.6 โครงสร้างชุมชน 
1.  รูปรํางชุมชน (Urban Form) การกระจายตัวของชุมชนในเขตพื้นที่ มีลักษณะ

รวมตัวหนาแนํนเป็นกระจุก ตรงกลางบริเวณพื้นที่ของหมูํบ๎านตําง ๆ โดยอาศัย
เส๎นทางคมนาคมที่เชื่อมตํอระหวํางหมูํบ๎าน จากหมูํบ๎านหนึ่งไปยังอีกหมูํบ๎าน
หนึ่ง โดยเฉพาะจุดศูนย์รวมของหมูํบ๎านจะมีประชาชนอาศัยอยูํหนาแนํน 

2. โครงของชุมชน (Urban Frame) โครงของชุมชนมีการขยายเส๎นทางคมนาคม 
โดยเฉพาะเส๎นทางที่เชื่อมตํอระหวํางหมูํบ๎านจะมีการกันแนวเขตทางไว๎เผื่อการ
เจริญเติบโตเมืองในอนาคต สํวนบริเวณแมํน้ําลําคลองนั้นประชาชนดั้งเดิมก็
ยังคงอาศัยอยูํ เชํนเดิมแตํการขยายชุมชนในปัจจุบันจะขยายตามโครงสร๎าง
พื้นฐานของตําบล 

3. ศูนย์กลางชุมชน (Urban Center) ศูนย์กลางหลักที่ใช๎ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาได๎แกํ วัดหนองมํวง หมูํที่ 3 ซึ่งเป็นแหํงที่สวยงามของตําบลแหํงหนึ่ง 
ใช๎สําหรับจัดกิจกรรมตําง ๆ ตามประเพณี ในด๎านศูนย์กลางทางด๎านพาณิชย์จะ
อยูํในบริเวณเขตอุตสาหกรรม จะมีการค๎าขายสินค๎าตําง ๆ มากมายในพื้นที่ 
เน่ืองจากเป็นแหลํงชุมนุมคน 

4. ศูนย์ราชการ (Civil Center) ในพื้นที่ตําบลหนองระเวียงจะมี แหลํงราชการที่
ใหญํที่สุด คือ ศูนย์ฝึกภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) มีพื้นที่กว๎างอยูํในพื้นที่หมูํที่ 7 บ๎าน
มาบมะคํา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมตํอระหวํางตําบล สํวนที่ทําการองค์การบริหารสํวน
ตําบลหนองระเวียงตั้งอยูํ หมูํที่ 3 บ๎านหนองมํวง 

5. ศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Cultural Center) 
  สถานศึกษา 
   โรงเรียนประถมศึกษา        4 แหํง 
   โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)    2 แหํง 
 สถาบันทางศาสนา 
    วัด/สํานักสงฆ์     10 แหํง 

6. เส๎นทางสัญจร (Movement Route) เส๎นทางสัญจรที่สําคัญในตําบลหนองระเวียง 
คือ เส๎นทางถนนลาดยางสายบ๎านหนองตะคอง – หนองมํวง (ดังรูปที่ 2.5) เป็น
เส๎นทางที่ตัดผํานจากถนนราชสีมา – โชคชัย ประชาชนสํวนใหญํ จะใช๎เส๎นทาง
นี้สําหรับเข๎าไปในตัวอําเภอเมืองนครราชสีมา และจะมีถนนเลี่ยงเมืองสายดํ าน
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เกวียน – จักราช เป็นเส๎นทางลัด จากตําบลดํานเกวียนไปอําเภอจักราช ถนนสาย
หลักในพื้นที่จะเชื่อมโยงเข๎ากับถนนสายรองในตําบลได๎สะดวก  รูปแบบการ
เดินทางของประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง ประชาชนในพื้นที่สํวนใหญํ
จะมียานพาหนะเป็นของตัวเอง เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เป็นต๎น และมีรถ
ประจําทางสําหรับรับสํงนักเรียน นักศึกษา และพํอค๎าแมํค๎าที่นําผลผลิตทางการ
เกษตรไปขายในตัวเมือง สํวนเส๎นทางรถประจําทาง จะมีรถประจําทางสายบ๎าน
ทับช๎างและบ๎านโตนด ซึ่งรถประจําทางจะวิ่งเส๎นทางบ๎านหนองตะคลอง-หนอง
มํวง สํวนคนที่มีบ๎านอยูํในเขตอุตสาหกรรมนั้นจะมีรถประจําทางสาย 5 วิ่งผําน 
สํวนคนที่อยูํทางหมูํที่ 1 บ๎านยองแยงจะมีรถประจําทางสาย  ทําช๎าง – จักราชวิ่งผําน 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.5 สายทางหลักถนนลาดยางสายตะคอง-หนองมํวง 
 

2.2.7 การใช้ท่ีดิน 
ในพื้นที่ตําบลหนองระเวียงมีลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินร๎อยละ 50 ของพื้นที่เป็นพื้นที่

ใช๎ประกอบการทางการเกษตร และรองลงมาได๎แกํพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่พักอาศัย  พื้นที่สิ่งปลูกสร๎าง 
พื้นที่แหลํงน้ํา และอื่น (ดังรูปที่ 2.6) มาตามลําดับดังนี้ 

2.2.8 อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 อาคารและสิ่งกํอสร๎างในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง มีการใช๎อาคารที่ใกล๎เคียงกันทั้งทางด๎าน
รูปรํางและลักษณะของอาคารทั้งความสูง รวมทั้งชนิดของวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างจะมีสํวนที่
แตกตํางออกไปก็คือ อาคาร โรงงานที่อยูํในพื้นที่จะมีลักษณะใหญํเป็นอาคารควบคุมการใช๎งาน 
ลักษณะโดยรวมของอาคารแยกได๎ดังนี้ 

1. ประเภทบ๎านพักอาศัย 1-2 ชั้น กํอสร๎างด๎วยวัตถุไมํทนไฟเป็นสํวนใหญํ 
2. ประเภทอาคารพักอาศัยรวม (หอพัก) 1-3 ชั้น  
3. ประเภทอาคารโรงงาน 1-2 ชั้น 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6 การใช๎ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง 

2.2.9 สวนสาธารณะ สนามกีฬา และศูนย์เยาวชน 
ในพื้นที่ตําบลสวนสาธารณะที่ให๎ประชาชนเข๎าไปใช๎ประโยชน์ ขณะนี้ทางตําบลหนองระ

เวียงกําลังดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงชะอมให๎เป็นที่พักผํอน และออกกําลังกายประจํา
ตําบลหนองระเวียงและสนามกีฬาในพื้นที่ มีการสร๎างลานกีฬาไว๎เกือบทุกหมูํบ๎าน  สําหรับให๎
ประชาชนเลํนกีฬากันในชํวงเวลาวําง เชํน ตะกร๎อ วอลเลย์บอล เปตอง สํวนฟุตบอลนั้นจะใช๎พื้นที่
สนามของโรงเรียนตําง ๆ 

2.2.10 สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณะสุข และอื่น ๆ 
    สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูํบ๎าน 2    แหํง 
    สถานพยาบาลเอกชน   2    แหํง 
    อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ํา    ร๎อยละ  100    
2.2.11 สถานีต ารวจและดับเพลิง 
    สถานีตํารวจ(ต๎ูยามหนองระเวียง)          1    แหํง 

55% 9%

13%

1%

16%5%

1%
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2.2.12 ไฟฟ้า 
ตําบลหนองระเวียงมีไฟฟอาใช๎ทุกครัวเรือน 2,800 ครัวเรือน และทุกหมูํบ๎านในเขตพื้นที่

จํานวน 15 หมูํบ๎าน และในเขตอุตสาหกรรมจะมีสถานีไฟฟอายํอย 1 แหํง และอบต.หนองระเวียงจะ
ดูแลในด๎านแสงสวํางในเวลากลางคืนโดยจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟอาสาธารณะสํอง
สวํางเพื่อปอองกันเหตุในยามวิกาล 

2.2.13 ประปา 
ปัจจุบันประปาในพื้นที่จะมีใช๎ทุกหมูํบ๎านไมํมีปัญหาการขาดแคลนน้ําใช๎ ได๎แกํ 

1. ประปาภูมิภาคใช๎หมูํที่ 1 บ๎านยองแยง 
2. ประปา อบต.หนองระเวียง ผลิตน้ําใช๎จํานวน 5 หมูํบ๎าน เป็นน้ําประปาผิวดิน

จากบึงชะอมผสมกับประปาบาดาล    
3. ประปาบ๎านโตนด จะใช๎น้ําจากบึงโตนดผลิตให๎ประชาชน ใช๎จํานวน   3 

หมูํบ๎าน  
4. ประปาบาดาลบ๎านหนองพะลานใช๎จํานวน 2 หมูํบ๎าน 
5. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 2 บ๎านหนองไทร 
6. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 4 บ๎านหนองขาม 
7. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา 
8. ประปาหมูํบ๎านหมูํที่ 14 บ๎านโนนมะกอก 

2.2.14 โทรศัพท์ 
สําหรับการให๎บริการทางโทรศัพท์ สํวนใหญํจะมีเกือบทุกครัวเรือน และในพื้นที่ยังมีตู๎

โทรศัพท์สาธารณะ ติดตั้งไว๎ในพื้นที่ และในปัจจุบันสํวนใหญํจะใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่แทบทุก
ครัวเรือน 

2.2.15 สิ่งแวดล้อม 
1. การระบายน้ําภายในพื้นที่การระบายน้ําในเขตตําบลหนองระเวียง มีการระบาย

น้ําไปตามสภาพของพื้นที่ น้ําจะซึมลงสูํผิวดินไปตามธรรมชาติ และมีการ
ระบายน้ําไปตามคลองชลประทาน และไหลลงสูํที่ต่ํากวําเสมอ การใช๎น้ําของ
ประชาชนสํวนใหญํจะใช๎น้ําประปา เนื่องจากสะดวกและใช๎ได๎ตลอดเวลา สํวน
น้ําจากแมํน้ําลําคลองหรือบํอบาดาลนั้นจะใช๎สําหรับปลูกพืชผักสวนครัว 

2. แหลํงน้ําเสียและปริมาณน้ําเสียในพื้นที่ ตามบ๎านพักอาศัยจะมีการใช๎บํอเกรอะ 
บํอซึม สํวนอาคารโรงงานในพื้นที่จะมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียของแตํละ
อาคาร 
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3. ปัญหาน้ําเสียในปัจจุบันยังไมํเกิดปัญหาที่รุนแรงระหวํางนี้ อบต.หนองระเวียง
กําลังเตรียมในด๎านการดูแลปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีการประชุมปรึกษาหารือกันของ
คณะผู๎บริหารท๎องถิ่นหาแนวทางปอองกันและแก๎ไขตํอไป 

4. การจัดการมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารสํวนตําบลหนองระ
เวียง มีรถเก็บขยะบริการ จัดเก็บขยะในพื้นที่  ทั้งในหมูํบ๎านและในเขต
อุตสาหกรรม แนวโน๎มปัญหามูลฝอยในอนาคต ในอนาคตนั้นบริเวณที่นําจะ
เกิดปัญหามากที่สุดคือบริเวณเขตอาคารบ๎านพักอาศัยรวมในเขตอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีการอยูํกันหลายครอบครัว และพื้นที่มีจํานวนจํากัด จึงไมํสามารถทํา
การฝังหรือเผาได๎จึงนําจะสํงผลกระทบในอนาคตได๎ 

2.2.16 ภูมิทัศน์ 
ลักษณะทางภูมิทัศน์ มีลักษณะเป็นชุมชนชานเมือง ยังมีความเป็นชนบทอยูํมาก เนื่องจาก

พื้นที่สํวนใหญํยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไรํ และปลูกพืชผักสวนครัว (ดัง รูปที่ 2.7) 
บริเวณที่ขยายตัวทางด๎านติดเขตอุตสาหกรรมจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7 การทําการเกษตรในพื้นที่ 
 

2.2.17 สภาพทางด้านเศรษฐกิจ 
1. ลักษณะทางด๎านเศรษฐกิจประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตร 

สํวนประชากรวัยแรงงานจะประกอบอาชีพทําอาชีพรับจ๎างในเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีการทํานาปลูกข๎าวตาม
ฤดูกาล ทําสวน ปลูกพืชผักผลไม๎ในชํวงฤดูตําง ๆ ตามสภาพพื้นที่ มีการเลี้ยง
สัตว์ เชํน โค กระบือ สุกร เป็ด ไกํ และเลี้ยงปลาในบํอปลาในพื้นที่ของตนเอง 
ปัจจุบันรายได๎ของประชาชนในพื้นที่ มีรายได๎ที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แตํเห็น
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ได๎ชัดวําดีขึ้นมากกวําเดิม เนื่องจากมีการสํงเสริมอาชีพหมูํบ๎านตําง ๆ เกิดเป็น
สินค๎า 1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ์เป็นการนําเอาภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามาปรับใช๎ในการ
ดํารงชีพในปัจจุบัน  

2. แรงงานและการจ๎างงาน ในพื้นที่ตําบลมีสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จึงใช๎แรงงานกันเองภายในครอบครัว จะมีการจ๎างแรงงานกันในชํวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เชํน ชํวงเกี่ยวข๎าว หรือ เก็บหัวมันสําปะหลัง สํวนประชาชนที่ใช๎
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได๎คําจ๎างแรงงานตามอัตราการจ๎างงาน 
คําแรงงานตามคําแรงของจังหวัดนครราชสีมา การคาดการณ์ด๎านแรงงานและ
จ๎างงานในอนาคตเมื่อมีเขตอุตสาหกรรมเข๎ามารองรับ การจ๎างงานในพื้นที่จะไมํ
มีปัญหาการวํางงานเกิดขึ้นอยํางแนํนอน 

จากข๎อมูลที่กลําวมาแล๎วตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นตําบลหนึ่งที่อยูํในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา อยูํหํางจากตัวอําเภอเมืองนครราชสีมา 
ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่โดยสํวนใหญํประชาชนยังประกอบอาชีพทางการเกษตร เชํน ทําไรํมัน
สําประหลัง ไรํอ๎อย ทําสวน และทํานา ตามฤดูกาล ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเป็นอยูํแบบชนบท 
มีการอยูํอาศัยกันแบบครอบครัวใหญํ และอนุลักษณ์ไว๎  ซึ่งวัฒนธรรมไทยไมํวําจะเป็นเทศกาล
สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ โดยผู๎นําในพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีตําง  ๆ เพื่อให๎
ลูกหลานได๎สืบทอดตํอไป ปัจจุบันในพื้นที่ตําบลหนองระเวียงกําลังได๎รับผลกระทบจากการพัฒนา
พื้นที่ข๎างเคียง เกิดจาการขยายเมือง ขยายพื้นที่พักอาศัยมีการขุดดิน ถมดินในพื้นที่บริเวณข๎างเคียง 
ทํากิจการบ๎านจัดสรร ทําให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ (ดังรูปที่ 2.8) ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดมานาน
หลายปี ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไรํ ของประชาชนในพื้นที่ถูกน้ําทํวมขังตลอดปีไมํสามารถ
ทํานาหรือทําการเกษตรในพื้นที่ได๎จึงต๎องพิจารณาหาแนวทางแก๎ไขปัญหาให๎มีความสอดคล๎องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และต๎องคํานึงถึงงบประมาณในการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณา
ที่เหมาะสมและคุ๎มคําที่สุด 

ข๎อจํากัดในการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ที่กลําวมาแล๎วนั้น ในพื้นที่ข๎างเคียงจุดเชื่อม
ตํอบริเวณที่น้ําทํวมขังในพื้นที่นั้นซึ่งเป็นทางระบายน้ําเข๎าเป็นบึงสาธารณะได๎แกํบึงชะอม (ดังรูปที่ 
2.9) ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญํที่ใช๎สําหรับการผลิตน้ําประปาใช๎ในพื้นที่ ประมาณ 5 หมูํบ๎าน 600 กวํา
ครัวเรือน โดยผู๎นําในพื้นที่แบํงออกเป็น 2 ฝ่าย มีทั้งต๎องการให๎น้ําบริเวณทํวมขังเป็นแหลํงน้ํา
สํารองที่จะใช๎ผลิตนํ้าประปาใช๎ในหมูํบ๎าน และอีกฝ่ายต๎องการให๎ดําเนินการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมขัง
ดังกลําวอยํางถาวรเพื่อให๎พื้นที่สามารถทําการเกษตรได๎ดังเดิม 
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รูปที่ 2.8 น้ําทํวมภายในพื้นที่หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.9 น้ําในบึงชะอม 
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2.2.18 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียง  ภายใต๎

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2558) เป็นการกําหนดวําในอนาคตองค์การบริหารสํวน
ตําบลหนองระเวียงจะเป็นไปในทิศทางใด  และเป็นเคร่ืองมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาตําบล 3 ปี วํามีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบล 
โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระ
เวียง “สิ่งแวดล้อมดี  ชุมชนเข็มแข็ง  คนดีมีคุณภาพ   มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีส่วนร่วมผสาน
ภาครัฐและเอกชน” ดังนั้นหลักในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีจึงมุํงเน๎นในการพัฒนาในทุกด๎าน ได๎แกํ  

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อกํอสร๎าง และซํอมบํารุงโครงสร๎างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารสํวนตําบลให๎มีความสะดวกและมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด๎านอ่ืน ๆ ให๎ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านคมนาคม
ขนสํง ด๎านความสงบเรียบร๎อย และความสงบสุขของประชาชนและด๎าน
เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา กํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน ให๎ประชาชนได๎รับ
การบริการสาธารณะให๎ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน๎นการมีมาตรฐาน 
และเกิดความยุติธรรม ดังนี้ กํอสร๎าง และปรับปรุงบํารุงรักษาถนน เส๎นทาง
คมนาคม กํอสร๎าง และปรับปรุงบํารุงรักษาสะพาน เหมือง คลองชลประทาน 
แหลํงน้ําธรรมชาติ ทางระบายน้ํา ฝาย ระบบประปา ทางคมนาคมข๎ามลําน้ํา บํอ
บาดาล และกํอสร๎างขยายเขตไฟฟอา ไฟฟอาสาธารณะ โทรศัพท์ และระบบเสียง
ตามสาย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน ทางเศรษฐกิจ ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท๎องถิ่น โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร  ให๎มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลคําของสินค๎าและสามารถขยาย
การตลาดไปสูํตลาดกลาง แนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเสริมสร๎างและเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุํมอาชีพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร๎างทักษะของคนภายในชุมชนทั้ง
ทางด๎านจิตใจ ด๎านการศึกษา ด๎านสุขภาพอนามัย ด๎านสวัสดิการและสังคม ด๎าน
กีฬา ให๎มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได๎ แนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาด๎าน



21 

 

คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น การพัฒนาและสํงเสริม
การศึกษา การพัฒนาสํงเสริมด๎านสุขภาพและอนามัย การพัฒนาและสํงเสริม
ด๎านสวัสดิการชุมชน และการพัฒนา และสิ่งเสริมด๎านกีฬาและการนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม
อันพึงปรารถนารํวมกันไมํให๎มีปัญหาภายในชุมชน  แนวทางการพัฒนา การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพ  การ
บริหารจัดการ และรณรงค์การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยํ างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสํวนให๎มีสํวน
รํวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารสํวนตําบล แนว
ทางการพัฒนา คือ สร๎างเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนและองค์กรทุกภาค
สํวน สํงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให๎มีขีดความสามารถใน
การให๎บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการปอองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อ
สํงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  แนวทางการ
พัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม สํงเสริมอัตราการปอองกัน 
เฝอาระวัง รักษาบําบัดผู๎เสี่ยง ผู๎ติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให๎เข๎มแข็ง สํงเสริม
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด๎านตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎วนั้น การบริหารงานในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นมุํงเน๎นให๎ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและจะต๎องดําเนินการภายใต๎ 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข๎อบังคับตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินการที่
เหมาะสมและถูกต๎องในการบริหารราชการในหนํวยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ตําบล 
 
2.3 การบริหารจัดการน้ า 

2.3.1 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ฉบับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

1. การบริหารทรัพยากรน้ํา จะต๎องอาศัยแนวทางแก๎ไขที่มีความสอดคล๎องกับ
ธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่แตํละแหํงจะมีลักษณะของปัญหาทรัพยากรน้ําที่แตกตําง ถือ
เป็นการแก๎ปัญหาที่มีความละเอียดอํอน รวมถึงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่นั้น 
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เพื่อเป็นข๎อมูลในการกําหนดมาตรการในการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง 
สําหรับการบรรเทาปัญหาอุทกภัยเพื่อความชัดเจนในการเลือกใช๎มาตรการวําจะ
ตั้งรับหรือหลบภัย เป็นต๎น แนวทางการแก๎ปัญหานั้น นอกเหนือจากมาตรการ
ตําง ๆ ที่จะต๎องดําเนินการอยํางเป็นรูปธรรมแล๎ว ภาครัฐยังต๎องอาศัยความรวม
มือกับภาคประชาชนในท๎องถิ่น อาจเป็นเร่ืองการจัดการงบประมาณ เพื่อ
บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในแตํละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นอีกกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันในแตํละพื้นที่จะมีองค์การบริหารสํวนตําบล หรือ 
อบต. ทําหน๎าที่ประสาน และบริหารพื้นที่อยํางเต็มรูปแบบ โดยอาศัยหลักการทาง
ทฤษฏีและเทคโนโลยีรํวมกัน ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา 
และกําหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล๎องกับพื้นที่อยํางแท๎จริง 
 ปัญหาด๎านทรัพยากรน้ํามีแนวโน๎มจะทวีความรุนแรงและสํงผลเสียหาย
เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี จําเป็นต๎องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยํางเป็นระบบ 
และมีเอกภาพในการบริหารจัดการ 

2. การเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา เป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ได๎
พระราชทานในการแก๎ไขปัญหา เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาและแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ที่พระองค์ทรงยึดถือมาโดยตลอด การแก๎ไขปัญหาต๎องเข๎าใจถึง
สภาพปัญหา สภาพสังคม และสิ่งแวดล๎อม และสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนต๎องมี
ความเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่นและพื้นที่ เพื่อให๎สามารถดําเนินการ
แก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง หลักการที่สอง คือเข๎าถึง เนื่องจากการแก๎ไขปัญหา
ตํางๆจะต๎องสามารถเข๎าถึงปัญหาและชุมชนได๎อยํางแท๎จริง จึงจะสามารถแก๎ไข
และปรับปรุงได๎ การแก๎ไขปัญหาจะต๎องเข๎าถึงแบบจริงใจ จึงจะเกิดประโยชน์
ตํอการพัฒนาเพื่อกําหนดรูปแบบและแผนดําเนินการตําง ๆ ได๎สอดคล๎องกับ
สภาพความเป็นจริง และสังคม เป็นวิธีการแก๎ปัญหาอยํางถูกต๎อง และหลัก
สุดท๎าย คือการพัฒนา ซึ่งถือเป็นกระบวนการและมาตรการในการแก๎ไขปัญหา
ต๎องดําเนินอยํางเป็นรูปธรรม โดยต๎องพัฒนาอยํางมีระบบแบบแผน ด๎วย
มาตรการที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการและใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม เพื่อให๎ผล
ของการพัฒนาที่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับให๎ราษฎรอยูํได๎อยํางพอมีพอกินให๎ทั่วถึง 
ปรัชญาสําคัญในการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศไทย
ตามแนวพระราชดําริ คือการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาศัยความมีเหตุและผล 
ความพอดีและความพอประมาณ ซึ่งหลักการพัฒนาบนแนวคิดนี้ทรงมุํงเน๎นการ
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เลือกใช๎เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคม เพื่อให๎งําย
ตํอการนําไปประยุกต์ใช๎ เป็นการพัฒนาและยกระดับให๎ราษฎรพอมีพอกิน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตอยูํ คือมีทรัพยากรน้ําพอเพียง เพื่อดําเนินการ
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมํที่พระเจ๎าอยูํหัวทรงประทานแกํปวงชนชาวไทย  
(ปราโมทย์  ไม๎กลัด 2549)  

2.3.2 ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ าท่วม 
ฝนตก...น้ําหลาก...น้ําทํวม  ปรากฏการณ์นี้เป็นปัญหาที่อยูํคูํกับสังคมไทยมานานและ

นับวันดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ แม๎จะไมํได๎สร๎างความเสียหายร๎ายแรงเหมือน
แผํนดินไหวหรือไฟไหม๎ แตํก็ทําให๎มีการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเป็นจํานวนมากในหลาย ๆ
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือเชํนกรณีที่กําลังเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ภาค
อีสาน และภาคกลาง ได๎แกํ ลพบุรี สิงห์บุรี อํางทอง อยุธยา ปทุมธานี เป็นต๎น หากลองวิเคราะห์
ปัญหาที่ทําให๎เกิดน้ําทํวมในบ๎านเราที่ประสบกันอยูํเกือบทุกปีมากบ๎างน๎อยบ๎างดังที่กลําวมาพบวํา
นําจะมาจากปัจจัยหลัก 2 อยําง คือ ธรรมชาติ และมนุษย์ อันเป็นที่มาของสาเหตุตําง ๆ ดังนี ้ 

1. ธรรมชาติกํอให๎เกิดปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากติดตํอกันในชํวงฤดูฝน จาก
การที่ประเทศไทยของเราตั้งอยูํในเขตมรสุม (Monsoon) มีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสลับกันพัดผํานเกือบตลอดปี 
นอกจากฝนที่เกิดจากลมมรสุมทั้งสองแล๎ว  ยังมีอิทธิพลอ่ืนๆที่สําคัญ ได๎แกํ 
อิทธิพลของรํองความกดอากาศ (Through) อิทธิพลของพายุหมุนหรือหยํอม
ความกดอากาศต่ํา (Depression)ซึ่งมักเกิดขึ้นในชํวงฤดูฝน เมื่อผสมรวมกันจึง
ทําให๎ฝนตกตํอเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณ 1500 มิลลิเมตรตํอปี และหากบางปีมี
ปรากฏการณ์ลานิญําเข๎ามาด๎วยก็จะเป็นสาเหตุให๎ฝนตกหนักมากขึ้น อันเป็น
ที่มาของการเกิดน้ําหลาก น้ําทํวมอยํางรุนแรง  

2. การขยายตัวของเมืองอยํางขาดการวางแผนของชุมชนในพื้นที่ตําง  ๆ ทั้งใน
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค ในอดีตมักมีการตั้งบ๎านเรือนหรือชุมชนตําง ๆ ตาม
ริมแมํน้ํา เพราะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญตํอการดํารงชีวิต แตํด๎วยภูมิปัญญาของคนยุค
กํอนที่เฝอาสังเกตและเรียนรู๎ที่จะอยูํกับธรรมชาติ ดังนั้น การสร๎างบ๎านเรือนริมน้ํา
จึงมักมีการยกใต๎ถุนสูงให๎ตัวบ๎านพ๎นระดับน้ําหลากสูงสุดที่เคยทํวมเพื่อหนี
ปัญหา และแม๎น้ําจะทํวมใต๎ถุนเรือนก็ไมํเดือดร๎อน เพราะมีเรือพาย หรือเรือแจว
ชํวยในการสัญจรไปไหนมาไหนได๎ อีกทั้งยังมีการจัดงานร่ืนเริง เชํน การเผา
เทียนเลํนไฟเป็นที่สนุกสนานไมํทุกข์ร๎อน เวลาผํานไปชุมชนดังกลําวมีการ
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ขยายตัวขึ้นเร่ือย ๆ ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น แตํมาระยะหลังผู๎คนใสํ
ใจและเรียนร๎ูที่จะอยูํกับธรรมชาติน๎อยลง และหันไปใสํใจกับเศรษฐกิจและ
ความมั่งคั่งตามวิถีตะวันตกมากขึ้น วิถีชีวิตและความเป็นอยูํเปลี่ยนแปลงไป 
สภาพบ๎านเรือนเปลี่ยนจากวิถีไทยแบบบ๎านมีใต๎ถุนสูงไมํเดือดร๎อนแม๎ถูกน้ํา
ทํวมมาเป็นสไตล์ยุโรป หรือตะวันตก เน๎นความสวยงามของรูปทรงที่แปลกตา
ทั้งบ๎านชั้นเดียว บ๎านสองชั้นที่เห็นกันอยูํทั่วไปในปัจจุบันโดยทุกคนมิได๎
ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาในอนาคต 

3.  การถมที่สร๎างบ๎านจัดสรรหรือขยายเมือง ไปในทิศทางที่เป็นที่ต่ําหรือที่ลุํมมีการ
สร๎างบ๎านจัดสรรโดยการเอาดินไปถมที่ลุํมที่ราคาถูกแล๎วสร๎างบ๎านขายในราคา
แพง บ๎านจัดสรรยุคกํอน ๆ ที่ถมที่ลุํมสร๎างเสร็จใหมํ ๆ น้ําไมํเคยทํวม เพราะ
ข๎างเคียงหรือรอบ ๆ ยังมีแหลํงรองรับนํ้าฝนเอาไว๎ได๎อยํางพอเพียง แตํเมื่อคนอ่ืน 
ๆ มองเห็นโอกาสของความมั่งคั่งบ๎างตํางก็เรํงถมเรํงสร๎าง  และทุกคนคาดวําจะ
หนีเอาตัวรอดโดยการถมที่ของตัวเองให๎สูงกวําข๎างเคียงเข๎าไว๎  คนอ่ืนจะเป็น
อยํางไรก็ชํางขอที่ของตัวเองน้ําไมํทํวมเป็นใช๎ได๎ ดังนั้น เมื่อที่รองรับน้ําถูกถม
กลายเป็นบ๎านจัดสรรอยํางขาดการวางแผนและควบคุม เมื่อฝนตกหนักจึงทําให๎
เกิดการทํวมขังและแนํนอนวําหากระบบระบายน้ําไมํมีประสิทธิภาพด๎วยแล๎ว
ปัญหาก็จะยิ่งหนักหนํวงและรุนแรงซึ่งเป็นจุดอํอนที่จะถูกน้ําทํวมได๎งําย 

4. การใช๎มาตรการในการปอองปรามทางด๎านกฎหมาย  เชํนกฎหมายผังเมืองรวม 
ของแตํละจังหวัด อําเภอ หรือเทศบาล ไมํมีความสอดคล๎องกับลักษณะทาง
กายภาพ เป็นต๎น เชํน การกําหนดให๎มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา 
หรือปทุมธานี ทําให๎เกิดการขยายตัวของชุมชนตามมาทั้งบ๎านจัดสรร คอนโด 
อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ ทั้งที่พื้นที่ดังกลําวเป็นที่ต่ําที่น้ําหลากทํวมได๎งําย  ทําให๎
จัดการกับปัญหานํ้าทํวมได๎คํอนข๎างยาก นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย 
เชํน การตัดไม๎ทําลายป่าทําให๎เกิดการหลากเร็วขึ้น การกํอสร๎างถนนหนทาง
ขวางทางน้ําหลากและมีการระบายน้ําไมํเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
แก๎มลิงตามธรรมชาติไปทําประโยชน์อยํางอ่ืนเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น การที่ไมํมีการกํอสร๎างเขื่อนเก็บกักน้ําเพิ่มเติมจากที่มีอยูํ เป็นต๎น  

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน 
ปัญหาตําง ๆ หากปลํอยให๎ดํารงอยูํและดําเนินเชํนนี้ตํอไปเร่ือย ๆ แนํนอนวําความรุนแรง

และความเสียหายก็จะทับทวี และมีความซับซ๎อนของปัญหามากยิ่งขึ้นอยํางไมํต๎องสงสัย  หรือหาก
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จะปลํอยให๎แตํละฝ่ายแตํละหนํวยงาน เชํน อบต. หรือเทศบาลที่ประสบปัญหาตํางไปดําเนินการก็
คงไมํสําเร็จ และอาจทําให๎เกิดการใช๎จํายงบประมาณของแผํนดินอยํางไมํคุ๎มคํา หรืออาจกํอให๎เกิด
ผลกระทบตํอพื้นที่อ่ืน ๆ ตามมาอยํางคาดไมํถึง ทั้งนี้ เพราะปัญหาเร่ืองน้ําแตกตํางจากปัญหาอ่ืน
โดยสิ้นเชิงตรงที่ไมํสามารถแก๎ไขเฉพาะแหํงหรือเฉพาะจุดได๎ เพราะลําน้ํามีความยาวและมีการไหล
ผํานพื้นที่หรือชุมชนตําง ๆ ตํอเนื่องกันไป ดังนั้น การแก๎ปัญหาเร่ืองน้ําทํวมหรืออุทกภัยจะต๎อง
อาศัยผู๎ที่มีความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองน้ําโดยเฉพาะโดยจะต๎องศึกษา  และวิเคราะห์ปัญหาอยํางเป็น
ระบบทั้งลุํมน้ําเลยทีเดียว ถ๎าเป็นไปได๎ควรจะดําเนินการเร่ืองนี้เป็นวาระแหํงชาติโดยเรํงดํวนที่สุด 

ปัญหาที่ทําให๎เกิดน้ําทํวมในบ๎านเรามาจากปัจจัยหลัก 2 อยําง คือ ธรรมชาติ มนุษย์ และ
ต๎องยอมรับวําไมํสามารถไปแก๎ไข หรือควบคุมปัจจัยข๎อแรกได๎ จึงจําเป็นต๎องหาวิธีการ  และ
บริหารจัดการให๎ปัจจัยที่สองอยูํรํวมกับปัจจัยแรกให๎ได๎  ทําให๎ปัญหาที่หนักกลายเป็นเบา หรือมี
ผลกระทบน๎อยที่สุด ในเบื้องต๎นขอเสนอแนะแนวทางแก๎ไขหรือจัดการกับปัญหา ซึ่ง ณ ขณะนี้มี 2 
อยําง คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นแล๎ว และดํารงอยูํในปัจจุบัน กับปัญหาที่ยังไมํเกิดแตํกําลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตหากไมํมีมาตรการปอองกัน โดยต๎องทําคูํขนานกันไปทั้งมาตรการใช๎สิ่งปลูกสร๎างและ
มาตรการที่ไมํต๎องใช๎สิ่งปลูกสร๎าง ดังนี ้

1.  การแก๎ปัญหาที่สะสมมาตั้งแตํอดีตและดํารงอยูํในปัจจุบันไมํวําจะเป็นการสร๎าง
บ๎านเรือน การขยายตัวของชุมชนที่อยูํริมแมํน้ําสายสําคัญ ๆ ที่ในระยะหลัง
ไมํได๎ปลูกบ๎านมีใต๎ถุนสูงเลยระดับน้ําหลาก แตํไปนิยมรูปแบบบ๎านแบบยุโรป 
หรือตะวันตกโดยมิได๎ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาเมื่อมีการหลากล๎นตลิ่ง 
หรือการถมที่สร๎างบ๎านจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศ ทางที่เป็นที่ต่ําหรือที่ลุํม
ซึ่งเป็นจุดอํอนที่จะถูกน้ําทํวมได๎งํายเมื่อเกิดฝนตกเนื่องจากประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําไมํดีพอจะต๎องใช๎มาตรการตําง ๆ ได๎แกํ 
-  การปอองกันปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ น้ําที่จะหลากเข๎าทํวมโดยใช๎

มาตรการปิดล๎อมพื้นที่หรือชุมชนที่ไมํต๎องการให๎ถูกน้ําทํวม  โดยการ
กํอสร๎างระบบปอองกันน้ําทํวมโดยรอบ ได๎แกํ การกํอสร๎างคันกั้นน้ําตาม
แนวลําน้ําหรือใกล๎เคียงลําน้ําในระยะถอยรํน การยกระดับของถนนบางสาย
ให๎สูงกวําระดับน้ําหลากสูงสุด รวมถึงการกํอสร๎างประตูน้ําตามคู คลองตําง ๆ 
เป็นต๎น เพื่อปิดกั้นไมํให๎น้ําจากภายนอกเข๎ามาในพื้นที่ปอองกันได๎  

-  การแก๎ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ ฝนที่ตกหนักลงในพื้นที่โดยตรง
โดยการแก๎ไขปรับปรุงระบบระบายน้ําให๎มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ
อัตราการไหลได๎อยํางเหมาะสม และจัดหาพื้นที่บางสํวนสําหรับทําเป็นแก๎ม
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ลิง หรือบึงพักน้ําฝนชั่วคราว พร๎อมติดต้ังสถานีสูบน้ํา เพื่อสูบน้ําระบายออก
จากพื้นที่กรณีที่น้ําภายนอกสูงกวําระดับน้ําภายในพื้นที่ปอองกัน 

-  ให๎มีการออกแบบ และกํอสร๎างคลองระบายน้ําหรือคลองผันน้ําสายใหมํเพื่อ
ผันน้ําจากลําน้ําเดิมที่เคยไหลผํานพื้นที่โดยตรงออกไปทิ้งยังจุดที่ต๎องการ 
เพื่อมิให๎เกิดการไหลบําเข๎าทํวมพื้นที่ปอองกัน 

-  ให๎มีการเรํงออกประกาศและบังคับใช๎กฎหมายผังเมืองอยํางเครํงครัด  และ
แจ๎งให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงผลกระทบจากการใช๎พื้นที่  หรือการ
กํอสร๎างอาคาร บ๎านเรือน ที่ไมํสอดคล๎องกับแนวทางของผังเมือง  เพื่อสร๎าง
จิตสํานึกและเรียนรู๎กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา 

-  ให๎จัดหาหรือจัดทําบึงพักน้ําหรือแก๎มลิงของเมืองหรือชุมชนนั้น ๆ 
2.  การปอองกันปัญหาใหมํที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการหามาตรการเพื่อเตรียมการ

ปอองกันปัญหา ดังนี ้
-  พื้นที่ที่อยูํริมแมํน้ําให๎มีการยกรํางกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป็นพระ

ราชกฤษฎีกาเพื่อกันเขตแมํน้ําสายสําคัญ ๆ ซึ่งในประเทศไทยมีอยูํ 25 ลุํมน้ํา
เหมือนการเวนคืนที่เพื่อสร๎างถนน โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุํมสองฝั่งแมํน้ํา
หรือยํานชุมชนที่คาดวําจะมีการขยายตัวในอนาคต และมีโอกาสเกิดการ
หลากล๎นตลิ่งเข๎าไปทํวมได๎ สํวนความกว๎างวัดจากแมํน้ําออกไปสุดแนวเขต
เป็นระยะเทําใดขึ้นอยูํกับความเหมาะสมของแตํละพื้นที่  ทั้งนี้จะต๎องมี
การศึกษาและจัดทําเป็นลุํมน้ําไป โดยกําหนดให๎พื้นที่ดังกลําวเป็นเขตที่
ยอมให๎น้ําหลากทํวมได๎ (Flood plain) หรือจะเรียกวํา พื้นที่ควบคุมน้ําทํวม 

-  ห๎มีการกํอสร๎างแนวคันดินกั้นน้ําหรือถนนที่มีความสูงเหนือระดับน้ําหลาก
สูงสุดตามแนวเขตพื้นที่ควบคุมที่ประกาศเพื่อปอองกันน้ํามิให๎น้ําหลากทํวม
พื้นที่ภายนอก 

- ให๎มีการบังคับใช๎กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร๎างที่จะเกิดขึ้นใหมํในพื้นที่
ควบคุม เป็นต๎นวําหากใครจะปลูกสร๎างอาคารบ๎านเรือนหรือที่อยูํอาศัย
จะต๎องปลูกแบบยกพื้นมีใต๎ถุนสูงพ๎นระดับน้ําหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตหรือปลูกบ๎านแบบลอยน้ําได๎ ห๎ามถมดินเพื่อกํอสร๎างโดยเด็ดขาด เพื่อมิ
ให๎มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม และเพื่อให๎ทุกคนร๎ูสภาพปัญหาของ
ตัวเอง และพร๎อมที่จะยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร๎อมกันนั้น
ก็จะได๎เตรียมหาทางพึ่งพาตนเองซึ่งจะชํวยลดภาระคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือ
เมื่อเกิดปัญหาแตํละคร้ังลงได๎มาก 
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- รณรงค์ให๎มีการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวดกวดขันและเรํงปลูกฝัง และ
สร๎างจิตสํานึกเพื่อให๎มาตรการสัมฤทธิ์ผลแบบยั่งยืนแทนการไลํตาม
แก๎ปัญหาดินพอกหางหมูแบบไมํรู๎จบ 

3. ที่ต่ําหรือที่ลุํมที่เป็นจุดอํอนตํอการถูกน้ําทํวม เชํน พื้นที่ภาคกลางแถวอยุธยา  
ปทุมธานี นนทบุรี ฯลฯ 
- นํามาตรการทางด๎านกฎหมายผังเมืองรวมมาบังคับใช๎อยํางเป็นรูปธรรม  

โดยกําหนดให๎พื้นที่ที่มีลักษณะดังกลําวเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม  ไมํ
ควรทําเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต๎น 

- ห๎ามมิให๎มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ให๎แตกตํางไปจาก
สภาพเดิมโดยการถมที่ การปลูกสร๎างบ๎านเรือนให๎ปลูกสร๎างตามลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่เป็นหลัก เชํน ปลูกแบบมีใต๎ถุนสูง หรือปลูกบ๎านลอย
น้ําได ๎เป็นต๎น 

นอกจากการแก๎ไขและปอองกันปัญหาดังที่กลําวแล๎วอาจต๎องมีมาตรการอ่ืนเข๎ามาชํวยเสริม  
ได๎แกํ การเรํงกํอสร๎างเขื่อน และอํางเก็บน้ําในพื้นที่ลุํมน้ําที่มีน้ําทํวมซ้ําซาก  เชํน ลุํมน้ํายม การ
กํอสร๎างฝายแบบขั้นบันไดเพื่อให๎เป็นแก๎มลิงคอยชํวยชะลอการหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย  เป็นต๎น 
อยํางไรก็ตาม การแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมในขณะนี้จะให๎ได๎ผลลัพธ์ร๎อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นเร่ืองที่ยาก  
เพราะต๎องยอมรับสภาพความจริงกํอนวําการขยายตัวอยํางกระจัดกระจาย และขาดการวางแผนของ
ชุมชนเมืองต้ังแตํอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทําให๎การตามแก๎ปัญหาเป็นเร่ืองที่ยุํงยาก ไมํแตกตํางจากการ
แก๎ปัญหาการจราจรของกรุงเทพฯในปัจจุบันแตํกระนั้นก็คงจะดีกวําที่เราจะไมํยอมลุกขึ้นมาหาทาง
ปอองกันหรือทําอะไรเลย (โชติไกร ไชยวิจารณ์, 2549) 

2.3.4 ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
  ทฤษฏีการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางการบริหารจัดการ
ด๎านนํ้าทํวมล๎น (Flood Management) โดยที่ประเทศไทยตั้งอยูํในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและปริมาณ
น้ําฝนสูง จึงเกิดปัญหาน้ําทํวมอยูํในหลายพื้นที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรง
พระปริวิตกหํวงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยูํเสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่
ประสบปัญหาน้ําทํวมและทรงคํานึง ถึงการเลือกใช๎วิธีการตําง  ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท๎อที่และ
สมรรถนะของกําลังเจ๎าหน๎าที่ที่มีอยูํตลอดจนงบ ประมาณคําใช๎จํายในสํวนที่เกี่ยวข๎องด๎วย วิธีการ
ต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม คือ 

- การกํอสร๎างคันกั้นน้ํา เพื่อปอองกันน้ําทํวมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแตํคร้ังโบราณโดย
การกํอสร๎างคันดินกั้นน้ําขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามลําน้ําหํางจากขอบตลิ่ง
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พอสมควร เพื่อปอองกันมิให๎น้ําล๎นตลิ่งไปทํวมในพื้นที่ตําง ๆ ด๎านใน เชํน คันกั้น
น้ําโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็งอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
นราธิวาส เป็นต๎น 

- การกํอสร๎างทางผันน้ํา เพื่อผันน้ําทั้งหมด หรือบางสํวนที่ล๎นตลิ่งทํวมท๎นให๎
ออกไป โดยการกํอสร๎างทางผันน้ําหรือขุดคลองสายใหมํเชื่อมตํอกับลําน้ําที่มี
ปัญหาน้ําทํวมโดยให๎น้ําไหลไปตามทางผันน้ําที่ขุดขึ้นใหมํไปลงลําน้ําสายอ่ืน 
หรือระบายออกสูํทะเลตามความเหมาะสม ซึ่งการดําเนินการสนองพระราชดําริ
วิธีนี้ ดําเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแก๎ไขปัญหาจากแมํน้ําโก-ลก เข๎ามา
ทํวมไรํนาของราษฎรเสียหายหลายหมื่นไรํทุกปีการขุดคลองมูโนะไ ด๎ชํวย
บรรเทาลงได๎เป็นอยํางดี 

- การปรับปรุงและตกแตํงสภาพลําน้ํา เพื่อให๎น้ําที่ทํวมทะลักสามารถไหลไปตาม
ลําน้ําได๎สะดวกหรือชํวยให๎กระแสน้ําไหลเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความ
เสียหายจากน้ําทํวมขังได๎ โดยใช๎วิธีการ ดังนี้ การขุดลอกลําน้ําตื้นเขินให๎น้ําไหล
สะดวกขึ้น ตกแตํงดินตามลาดตลิ่งให๎เรียบมิให๎เป็นอุปสรรคตํอทางเดินของน้ํา 
กําจัดวัชพืชผักตบชวา และร้ือทําลายสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลให๎ออกไปจนหมด
สิ้น หากลําน้ําคดโค๎งมากให๎หาแนวทางขุดคลองใหมํเป็นลําน้ําสายตรงให๎น้ํา
ไหลสะดวกการกํอสร๎างเขื่อนเก็บกักน้ําเป็นมาตรการปอองกันน้ําทํวมที่สําคัญ
ประการหนึ่งใน 

- โครงการแก๎มลิง เป็นโครงการที่สามารถเก็บกักน้ําที่ไหลมาไว๎ในพื้นที่ได๎เป็น
จํานวนมาและยังสํงผลให๎การประกอบอาชีพทางการเกษตรได๎รับผลประโยชน์
ไปด๎วย พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระราชทานแนวพระราชดําริให๎มีระบบ
การบริหารจัดการด๎านน้ําทํวม ในวิธีการที่ตรัสวํา แก๎มลิง ซึ่งได๎พระราชทานพระ
ราชอรรถาธิบายวํา...ลิง โดยทั่วไปถ๎าเราสํงกล๎วยให๎ ลิงจะรีบปอกแล๎วเอาเข๎าปาก
เคี้ยวแล๎วเอาไปเก็บไว๎ที่แก๎มลิงจะเอากล๎วยเข๎าไปไว๎ที่กระพุ๎งแก๎มได๎เกือบทั้งหวี 
โดยเอาไปไว๎ที่แก๎มกํอนแล๎วจึงนํามาเคี้ยวบริโภคและกลืนกินเข๎าไปภายหลัง 
เปรียบเทียบได๎กับเมื่อเกิดน้ําทํวมก็ขุดคลองตําง ๆ เพื่อชักน้ําให๎รวมกันแล๎วนํามา
เก็บไว๎เป็นบํอพักน้ําอันเปรียบได๎กับแก๎มลิง แล๎วจึงระบายน้ําน้ําออกในพื้นที่
ตํอไปโครงการแก๎มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามแนว
พระราชดําริคือ การพิจารณาสถานที่ที่จะทําหน๎าที่เป็นบํอพัก และวิธีการชักน้ํา
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ทํวมไหลเข๎าสูํบํอพักน้ํา และเส๎นทางน้ําไหลที่สะดวกตํอการระบายน้ําเข๎าสูํแหลํง
ที่ทําหน๎าที่บํอพักน้ํารวมถึงการระบายน้ําออกจากบํอพักน้ําอยํางตํอเนื่อง 

จากหลักการข๎างต๎น การสนองพระราชดําริจึงดําเนินการพิจารณาจากการใช๎ลําคลองหนอง
บึงธรรมชาติ หรือพื้นที่วํางเปลํานํามาใช๎เป็นบํอพักน้ําแหลํงน้ําที่จะนําน้ําเข๎าบํอพัก  และระบายน้ํา
ออกจากบํอพักน้ําตามความเหมาะสมของแตํละพื้นที่  โครงการแก๎มลิงนับเป็นนิมิตรหมายอันเป็น
สิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได๎รอดพ๎นจากทุกข์ภัย ที่นําความเดือดร๎อนแสนลําเค็ญมาสูํชีวิตที่อบอํุน
ปลอดภัยซึ่งแนวพระราชดําริ อันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด๎านน้ําทํวมนี้มีพระราชดําริ
เพิ่มเติม วําได๎  ดํา เนินการในแนวทางที่ถูกต๎องแล๎ว ขอให๎ รีบเรํงหาวิธีปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพตํอไปเพราะโครงการแก๎มลิงใน อนาคตจะสามารถชํวยพื้นที่ได๎หลายพื้นที่ในประเทศ
ไทย (มูลนิธิชัยพัฒนา 2554) 

2.3.5 วัฎจักรและสมดุลน้ า 

 วัฏจักรของน้ํา คือกระบวนการหมุนเวียนของน้ําระหวํางชั้นบรรยากาศ เป็นชั้นของมวล
อากาศที่ผสมกันที่อยูํรอบโลกที่ถูกยึดไว๎ด๎วยแรงดึงดูด/แรงโน๎มถํวงของโลก ระบบน้ําสํวนนี้
ประกอบไปด๎วยสํวนที่เป็นน้ําทั้งที่อยูํบนหรือในผิวของเปลือกโลกซึ่งรวมถึงมหาสมุทร ทะเล 
ทะเลสาบ น้ําใต๎ดิน และสํวนที่เป็นไอน้ําในอากาศและแผํนดิน  หรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการ
อธิบายกระบวนการและเส๎นทางการหมุนเวียนของน้ําจากพื้นแผํนดิน จากแหลํงน้ําสูํชั้นบรรยากาศ 
และกลับลงมาอีกคร้ัง การไหลของน้ําในขั้นตอนตําง ๆ กัน โดยภายใต๎วัฏจักรนี้ น้ําดํารงอยูํใน 3 
สถานะ ได๎แกํ ของเหลว ก๏าซ (ไอน้ํา) และของแข็ง  (น้ําแข็งตัวเป็นน้ําแข็ง) กระบวนการสําคัญตําง 
ๆ ของวัฏจักรน้ํา ได๎แกํ น้ําเข๎า (Water input) เชํน หยาดน้ําฟอา และการทําปฏิกิริยาของน้ําตํอพืชและ
หน๎าดิน น้ําไหลเวียนและกักเก็บ (Water flow and storage) เหนือและใต๎ผิวดิน และน้ําออก (Water 
outputs) ซึ่งรวมการคายระเหยน้ําของพืชและน้ําที่ไหลออก (outflow)  

สมดุลน้ําการคิดปริมาตรน้ําตามทฤษฎีสมดุลน้ํา เป็นเคร่ืองมือที่บอกถึงสภาพพื้นที่วํามีน้ํา
อยูํมากน๎อยเพียงใด อาศัยการประเมินจากแหลํงพื้นที่เกิดน้ําทํวมขังจริง และปริมาณน้ําที่ไหลออก 
เป็นการคิดเปรียบเทียบระดับน้ําสูงสุดของระดับน้ําทํวมขังในพื้นที่ และระดับน้ําลดตํ่าสุดของพื้นที่ 
โดยศึกษารวมถึงวัฏจักรของน้ํา  ซึ่งเป็นสมการที่รวมการนําน้ําเข๎าสูํระบบตั้งแตํการเกิดหยาดน้ําฟอา 
เชํน ฝนและการนําน้ําออกจากระบบในรูปของน้ําไหลออกที่เกิดขึ้นจากการคายระเหยน้ําในรูปของ
ความชื้นในดิน และน้ําใต๎ดิน ตามสมการดังตํอไปนี้ 

I – O = ∆S 

เมื่อ I = ปริมาณน้ําไหลเข๎า O = ปริมาณน้ําไหลออก และ ∆S =ปริมาณน้ําที่เปลี่ยนแปลง 
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2.4. วิเคราะห์ถึงเหตุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูลและปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงปี พ.ศ.2553 

กรมอุตุนิยมวิทยาได๎ออกประกาศเมื่อเวลา 12.00 น. ประจําวันที่ 13 ตุลาคม 2553 วําในชํวง
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2553 จะมีรํองมรสุมกําลังแรงพาดผํานภาคกลางตอนลําง ภาคใต๎ตอนบน ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง เข๎าสูํหยํอมความก ดอากาศต่ําในทะเลจีนใต๎
ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต๎และอําวไทย มี
กําลังแรง ลักษณะเชํนนี้ทําให๎บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแนํนและมีฝนตกหนักบางแหํง จึง
ขอให๎ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขา ใกล๎ทางน้ําไหลผําน และพื้นที่ราบลุํมริมฝั่งแมํน้ํา
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจทําให๎เกิดสภาวะน้ําทํวมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ํา
ล๎นตลิ่ง ดังนี้ ในชํวงวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553 บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ระนอง พังงา 
และภูเก็ต ในชํวงวันที่ 14-18 ตุลาคม 2553 บริเวณจังหวัดราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอําวไทย
ยังคงมีกําลังแรงตํอเนื่อง ขอให๎ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กใน
ทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว๎ด๎วย ดังแสดงในรูปที่ 2.10 เส๎นทางพายุดีเปรสชั่นที่
พัดผํานประเทศไทยเมื่อ 13 ตุลาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 เส๎นทางพายุดีเปรสชั่นที่พัดผํานประเทศไทยเมื่อ 13 ตุลาคม 2553 
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จากการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาแล๎ว ในพื้นที่ที่ได๎รับประกาศแจ๎งเตือนก็เกิด
ฝนตกฟอาคะนองทั่วทุกพื้นที่ เป็นเหตุให๎ตามเขื่อนที่ต๎องคอยเก็บกักน้ําไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งเกิดน้ําล๎นตลิ่ง
ต๎องดําเนินการปลํอยระบายน้ําออกจากเขื่อนเป็นการปอองกันปัญหาเขื่อนแตกอีกด๎วย ซึ่งในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดปัญหาน้ําล๎นเขื่อนทั้ง 2 แหํง ได๎แกํเขื่อนลําพระเพลิง และเขื่อนลําตะ
คอง จึงทําให๎การระบายน้ําไหลล๎นเข๎าทํวมในพื้นที่ตัวอําเภอปักธงชัย และตัวเมืองนครราชสีมาดังที่
เป็นขําวมาแล๎ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในด๎านการบริหารจัดการในพื้นที่ลุํมน้ํามูลจากการสืบค๎นข๎อมูลตําง
สรุปได๎ดังนี้ 

1. ด๎านบทบาทหน๎าที่ 
บทบาทหน๎าที่ของคณะอนุกรรมการลุํมน้ําถึงแม๎จะมีความชัดเจน แตํจะมีอุปสรรคในทาง

ปฏิบัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการที่ไมํมีกฎหมายรองรับ อีกทั้งขอบเขตพื้นที่การดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการลุํมน้ําจะครอบคลุมเฉพาะแตํละลุํมน้ําเทํานั้น  โดยไมํคํานึงถึงกลุํมลุํมน้ําที่
เกี่ยวข๎องกันตามลักษณะภูมิศาสตร์ ทําให๎การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นระบบทั้งลุํมน้ําไมํ
ชัดเจน และอาจขัดแย๎งกันได๎ในอนาคต เชํน กลุํมลุํมน้ําโขง-ช-ีมูล 

2. ด๎านเลขานุการของคณะทํางานระดับท๎องถิ่น 
การบริหารจัดการลุํมน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสํวนรํวมดําเนินการในรูปแบบของ

คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานระดับตําง ๆ พบวํา คณะทํางานระดับท๎องถิ่น ยังไมํมีหนํวยงานที่
จะทําหน๎าที่เป็นสํานักงานเลขานุการเพื่อเข๎ามาชํวยในการปฏิบัติงานของคณะทํางานตําง ๆ จึง
สมควรที่จะขอความรํวมมือให๎หนํวยงานในกํากับของกรมสํงเสริมการเกษตรหรือกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้งในระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เป็นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะทํางานลุํมน้ําในแตํละระดับ เน่ืองจากการพัฒนาแตํละท๎องถิ่นไมํตํอเน่ือง ทําให๎การบริหาร
จัดการไมํเป็นรูปธรรมอีกทั้งแตํละท๎องถิ่นไมํมีงบประมาณเพียงพอสําหรับดําเนินการขยายคูคลอง
ตํางๆให๎สามารถเก็บกักน้ําได๎อยํางดี จึงต๎องมีหนํวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการอยํางจริงจัง
เพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางยั่งยืน 

3. ด๎านสถานภาพขององค์กรผู๎ใช๎น้ํา 
ในการศึกษาด๎านสถานภาพขององค์กรผู๎ใช๎น้ําที่มีอยูํในพื้นที่พบวําสํวนใหญํอยูํในสภาพ

อํอนแอ ไมํวําจะเป็นองค์กรผู๎ใช๎น้ําในรูปของกลุํมผู๎ใช๎น้ําชลประทานที่ไมํมีฐานะเป็นนิติบุค คล 
หรือมีฐานะเป็นนิติบุคคล เชํน สหกรณ์ผู๎ใช๎น้ําที่ได๎มีการจัดตั้ง  สนับสนุนและสํงเสริมการ
ดําเนินงานโดยกรมชลประทาน หรือองค์กรผู๎ใช๎น้ําครัวเรือนอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ซึ่งมี
สถานภาพโครงสร๎างทางการบริหารจัดการและการดําเนินงานที่ไมํชัดเจน 
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4. ด๎านกฎ ระเบียบ และข๎อบงัคับ 
ปัจจุบันยังไมํมีกฎ ระเบียบ และข๎อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  เพื่อให๎

คณะอนุกรรมการลุํมน้ํา สามารถนําไปใช๎ในการบริหารจัดการที่มีความเป็นเอกภาพ และสามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการน้ําให๎สอดคล๎องกันได๎ 

5. ด๎านการถํายโอนงานที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตําง ๆ 
ปัญหาการถํายโอนงานที่กํอสร๎างแล๎วเสร็จให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตําง ๆ พบวํา 

ได๎กํอให๎เกิดปัญหาแกํองค์กรที่ รับการถํายโอนในการจัดหางบประมาณมาทําการซํอมแซม
บํารุงรักษา แตํไมํมีรายรับเข๎าท๎องถิ่น นอกจากนี้ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแทบทุกแหํงยังขาด
บุคลากรที่มีความร๎ูความสามารถในการดําเนินงานด๎วย 

สภาพปัญหาด้านน้ าท่วม 
สาเหตุของการเกิดน้ําทํวมในพื้นที่ลุํมน้ํามูล สรุปได๎ดังนี้ 
1. การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่ง เป็นสภาพที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติไมํสามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือแก๎ไขได๎ จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกลําวนี้สํงผลให๎
เกิดภาวะภัยแล๎งในชํวงที่ฝนทิ้งชํวง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยูํหํางไกลจากแหลํงน้ํา หรือ
แม๎แตํในพื้นที่อยูํติดลําน้ําสาขาหากฝนทิ้งชํวงติดตํอกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการขาด
แคลนน้ําได๎ สํวนในชํวงที่ฝนตกหนักในชํวงสั้น ๆ ก็กํอให๎เกิดปริมาณน้ําจํานวนมาก
ไหลหลากมาตามลําน้ําเข๎าทํวมพื้นที่อยูํอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม เหตุการณ์เชํนนี้จะ
เกิดขึ้นในทุก ๆ ปีในชํวงฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

2. การรุกล้ําเข๎าไปอาศัยอยูํในพื้นที่ เสี่ยงตํอการเกิดน้ําทํวม  และการบุกรุกเพื่อใช๎
ประโยชน์ที่ดินตามแนวระบายน้ําธรรมชาติ และมีการสร๎างสิ่งกีดขวางทางระบายน้ํา 
ได๎แกํ อาคาร/ถนน สิ่งปลูกสร๎าง รวมทั้งฝายที่กํอสร๎างในโครงการโขง-ชี-มูล ทําให๎
ชํองทางระบายน้ําที่มีอยูํเดิมที่จะชํวยระบายปริมาณน้ําหลากอยํางสะดวก มีขนาดลดลง
เป็นเหตุให๎ระดับน้ําในชํวงน้ําหลากสะสมระดับเอํอสูงขึ้น 

3. ปริมาณน้ําที่ไหลผํานในพื้นที่ลุํมน้ํามีปริมาณมาก และเกินกวําความสามารถของการ
รับน้ําของลําน้ํามูล ทั้งนี้ เนื่องมาจากแหลํงเก็บกักน้ําพื้นที่ตอนบนทั้งในพื้นที่ลุํมน้ําชี
และพื้นที่ลุํมน้ํามูลไมํเพียงพอ ถึงแม๎วําในลุํมน้ํามูลและลุํมน้ําชีจะมีโครงการ
ชลประทานขนาดใหญํ และขนาดกลางอยูํบ๎างแล๎ว แตํก็ยังไมํเพียงพอที่จะเก็บกัก หรือ
ชะลอน้ําจากพื้นที่ตอนบนได๎ รวมกับน้ําที่ล๎นเอํอมาจากแมํน้ําโขง จึงเป็นสาเหตุให๎การ
ระบายน้ําออกไปด๎านท๎ายน้ําลงสูํแมํน้ําโขงช๎ายิ่งขึ้นทําให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่
ตํางๆ 
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4. สภาพของลําน้ํามูลมีเกาะแกํงตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะในลําน้ํามูลด๎านท๎ายอําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุปสรรคสําคัญตํอการระบายน้ําในสภาวะน้ํา
หลาก เป็นเสมือนฝายธรรมชาติที่ทําหน๎าที่ยกระดับน้ําในลําน้ํามูลให๎มีระดับสูงขึ้น
และสํงอิทธิพลของน้ําเอํอย๎อนไปถึงเมืองอุบลราชธานีทําให๎การระบายน้ําไมํทันและ
ไมํเพียงพอ ต๎องจัดการกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในบริเวณที่กีดขวางทางน้ํากํอน 

สภาพปัญหาด๎านนํ้าทํวมในพื้นที่ลุํมน้ํามูล มีลักษณะน้ําทํวมที่แตกตํางกันออกไปในแตํละ
พื้นที่ ขึ้นอยูํกับสภาพทางภูมิศาสตร์ และที่ตั้งของจังหวัดน้ัน ๆ สรุปได๎ดังนี้ 

จังหวัดนครราชสีมา  พบวํา บริเวณที่ทํวมเป็นบริเวณที่อยูํริมฝั่งแมํน้ํามูลทั้งสองฝั่งไลํจาก
ท๎ายลําตะคอง จนไปจบลํามูลที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยจะมีการเอํอทํวมในบริเวณที่มีลําน้ําสาขา
ไหลมาบรรจบกับลําน้ําสายหลัก ซึ่งมักจะระบายไมํทันในชํวงที่น้ํามาพร๎อม ๆ กัน แตํจะเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาสั้น ๆ และไมํเป็นปัญหาสําคัญในพื้นที่มากนัก แตํกรณีพื้นที่หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคําไมํมีที่
ระบายออกเลยอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต่ําทําให๎เกิดปัญหาสะสมปัจจุบันยากแกํการแก๎ไขปัญหาและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตําบล   จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพน้ําจากแมํน้ํามูลล๎นตลิ่งในบริเวณอําเภอ 
สตึก แตํตรวจสอบแล๎วพบวําไมํรุนแรงมากนัก จังหวัดสุรินทร์ จะมีลักษณะการเกิดน้ําทํวมขังใน
บริเวณตัวเมือง ในกรณีมีฝนตกในพื้นที่ เนื่องจากตัวเมืองอยูํใกล๎ลําน้ําสาขา โอกาสที่จะเกิดน้ําทํวม
รุนแรงจึงมีน๎อย   จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากอํางเก็บน้ําบริเวณห๎วยสําราญมีความจุเก็บกักไมํ
เพียงพอ ตัวเมืองมีลําน้ําสาขาไหลผําน มีความรุนแรงในระดับปานกลาง โอกาสที่จะเกิดน้ําทํวม
รุนแรงจึงมีไมํมาก   จังหวัดอุบลราชธานี เกิดน้ําทํวมบํอยคร้ังบริเวณริมฝั่งแมํน้ํามูล ในอําเภอเมือง
อุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบ ซึ่งตั้งอยูํในบริเวณที่ได๎รับอิทธิพลทั้งจากแมํน้ําชีและแมํน้ํามูล 
นอกจากนี ้ยังได๎รับผลกระทบจากสภาพเกาะแกํงธรรมชาติในลําน้ํามูลบริเวณท๎ายอําเภอพิบูลมังสา
หาร ซึ่งกีดขวางการไหลของน้ําในลําน้ํา สําหรับขอบเขตพื้นที่น้ําทํวม แสดงดังรูปที่ 2.11 พื้นที่น้ํา
ทํวมลุํมน้ํามูล  
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รูปที่ 2.11 พื้นที่น้ําทํวมลุํมน้ํามูล 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สัญชัย พูนผล (2551) ได๎ทําการศึกษาปอองกันน้ําทํวมจังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาคร้ัง

นี้ได๎นําเอาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 1 และ 2 มิติ มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาสภาพน้ําทํวมในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได๎ศึกษาแนวทางการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมโดยวิธีตําง ๆ 
คือกรณี (ก) การขุดคลองสํงน้ําสายใหมํ กรณี (ข) การปรับปรุงคลองสายหลักให๎มีประสิทธิภาพ 
และกรณี (ค) การขุดคลองสายน้ําสายใหมํกับการปรับปรุงคลองสายหลักให๎มีประสิทธิภาพ 
แนวทางทั้ง 3 กรณีสามารถลดระดับความลึกของน้ําทํวมได๎ และสามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ํา
ทํวมได๎ประมาณ 0.831 เมตร การขุดคลองสํงน้ําสายใหมํกับการปรับปรุงคลองสายหลักให๎มี
ประสิทธิภาพ สามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทํวมได๎ดีที่สุด เมื่อเทียบกับสภาพการเกิดน้ําทํวม
กํอนการแก๎ไข ดังนั้น การเลือกการขุดคลองสํงน้ําสายใหมํกับการปรับปรุงคลองสายหลักให๎มี
ประสิทธิภาพ ในการรองรับและระบายน้ําได๎ดีนั้น จึงมีความเหมาะสมในการแก๎ปัญหาน้ําทํวมใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได๎มากกวําแนวทางอื่น 

ดิเรก อาสาสินธ์ (2550) ได๎ศึกษาสาเหตุและแนวทางแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมในพื้นที่องค์การ
บริหารสํวนตําบลบึงสามพันอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทํา
ให๎เกิดน้ําทํวมในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตําบลบึงสามพัน และศึกษาผลกระทบจากการเกิดปัญหา
น้ําทํวมและแนวทางการแก๎ไขปัญหานํ้าทํวมในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตําบลบึงสามพัน เคร่ืองมือ
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ใช๎ในการศึกษาแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวํา สาเหตุและปัญหาที่ทําให๎เกิดน้ําทํวมมีคําเฉลี่ย
ระดับมาก ได๎แกํ ขาดความร๎ูในการกักเก็บน้ําด๎านเหนือพื้นที่ตําบลบึงสามพัน ขาดความร๎ูในการ
กํอสร๎างฝาย ขาดการวางแผน และการใช๎มาตรการในการปอองกันปราบปรามทางกฎหมาย ขาด
ความรู๎ในการอนุรักษ์ป่าต๎นน้ํา และขาดการศึกษาวิจัยแนวทางแก๎ไขปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากน้ํา
ทํวมมีคําเฉลี่ยระดับมากที่สุด ได๎แกํ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย คําครองชีพของประชากรสูงขึ้น 
ได๎รับความเสี่ยงจากสัตว์มีพิษกัดตํอยและพืชผักผลไม๎มีราคาแพง แนวทางแก๎ไขปัญหามีคําเฉลี่ย
ระดับมากที่สุด ได๎แกํ ขุดลอกลําน้ําที่มีอยูํเดิมทั้งหมด กํอสร๎างอํางเก็บน้ํา ด๎านเหนือพื้นที่ตําบลบึง
สามพัน กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ําพร๎อมประตูระบายน้ํา จัดสร๎างระบบคลองสํงน้ําเพื่อแบํงเบาน้ําจาก
แมํน้ําลําคลอง และจัดหาพื้นที่ทําแก๎มลิง 

อนุภาพ เพชรมีศรี และสนิท วงษา (2551) การพยากรณ์และเตือนภัยในลุํมน้ําตาปีโดยใช๎
แบบจําลองแท็งก์เพื่อสร๎างระบบพยากรณ์และเตือนภัยลํวงหน๎าสําหรับอุทกภัยโดยประยุกต์ใช๎
แท็งก์โมเดลแบบ 4 ชั้นรํวมกับทฤษฏี EKF (Extended Kalman Filter) เพื่อใช๎คํานวณน้ําหลากใน
พื้นที่ลุํมน้ําตาปี เมื่อแก๎สมการพื้นฐานแล๎วแบบจําลองคณิตศาสตร์นี้  สามารถนําไปพยากรณ์
ปริมาณน้ําหลากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร๎างระบบพยากรณ์และเตือนภัยได๎ พร๎อมทั้งรวมทั้งได๎
แสดงการประยุกต์โดยใช๎ข๎อมูลตรวจวัดจริงรายวันของน้ําฝน การระเหย การซึม และความลึกอัตรา
การไหลของน้ําหลากเป็นข๎อมูลปออนเข๎า ได๎ปรับแก๎แบบจําลองโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ข องการ
คํานวณกับคําที่ตรวจวัดได๎จริง พบวํา  เส๎นโค๎งน้ําหลากที่คํานวณได๎กับคําที่ตรวจวัดจริงมีคํา
ใกล๎เคียงกันมาก ได๎ใช๎คํา EI กับ R2   เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินความแมํนยําระหวํางผลลัพธ์การ
คํานวณกับคําที่ตรวจวัดจริง พบวํา ได๎คําทั้งสองมากกวํา 0.90 แสดงวําแบบจําลองนี้มีความแมํนยํา
และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎สําหรับพยากรณ์และเตือนภัยน้ําหลากในพื้นที่ลุํมน้ําตาปีได๎ 

อริยศักดิ์ ตุนาลม และอุมา สีบุญเรือง (2551) ได๎ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการเติมน้ํา
แบบไร๎แรงดันโดยการแพรํกระจายในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยตั้งอยูํบริเวณลุํมแมํน้ํา
เจ๎าพระยา และลุํมแมํน้ําป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตําง ๆ เชํน อํางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี 
ชัยนาท และสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,346.844 กม2 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
ลุํมน้ําทํวมถึงเหมาะแกํการทํานา และเพาะปลูกพืชตํางๆดังนั้นน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิต แตํ
พื้นที่สํวนใหญํต๎องเผชิญกับปัญหาน้ําทํวมในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแล๎ง การแก๎ไขปัญหา
อยํางยั่งยืนคือ การนําน้ําที่เหลือใช๎เติมลงใต๎ดิน ดังนั้น จุดประสงค์หลักของงานวิจัยคือ การหาพื้นที่
ที่มีศักยภาพ สําหรับการเติมน้ําสํวนเกินในชํวงฤดูฝนลงสูํใต๎ดินด๎วยการเติมน้ําแบบไร๎แรงดันโดย
ตัวแปรที่ใช๎ในการวิเคราะห์ คือ ความลาดชันของพื้นที่  การระบายน้ําของพื้นที่ ความลึกของชั้นน้ํา
ใต๎ดิน และคุณสมบัติชั้นผิวดิน จากนั้นใช๎โปรแกรม Arc view ในการรวบรวม และเปลี่ยนตัวแปร
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ทั้งหมดที่กลําวมาให๎อยูํในรูปแบบ GIS หลังจากนั้นวิเคราะห์ความเหมาะสมของแตํละพื้นที่โดยใช๎
สมการ Potential Index ผลที่ได๎อยูํในรูปแผนที่ที่แสดงถึงศักยภาพของพื้นที่ภาคกลางตอนบนใน
การเป็นพื้นที่เติมน้ํา 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

 
3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 1. แผนที่ภูมิประเทศ  1: 4,000   และ 1: 50,000 
 2. กล๎องถํายภาพดิจิตอล 
 3. เคร่ืองคํานวณ 
 4. เคร่ือง GPS 
 5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา  

1. ดําเนินการเก็บข๎อมูลลักษณะภูมิประเทศ เพื่อศึกษาทิศทางการไหลของน้ํา และทําการ
ลงสํารวจพื้นที่ศึกษาวํา บริเวณที่ประสบปัญหาเป็นพื้นที่ของใครบ๎าง มีจํานวนกี่ไร ใน
พื้นที่หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา ตําบลหนองระเวียง โดยการออกสํารวจพื้นที่จริง พร๎อม
ถํายภาพพื้นที่ได๎รับความเสียหายภายในบริเวณเกิดน้ําทํวมขัง มีการสอบถามจากบุคคล
ในพื้นที่วํามีจํานวนพื้นที่มากน๎อยเพียงใด เป็นจํานวนกี่ไรํ และเทียบกับแผนที่ภูมิ
ประเทศ 1:4,000 หรือ 1: 50,000 เพื่อสรุปหาจํานวนพื้นที่ที่ได๎รับผลกระทบจากน้ํา
ทํวมขังในพื้นที่ที่แท๎จริง  

2. เมื่อทราบพื้นที่น้ําทํวมขังที่แท๎จริงแล๎ว เปรียบเทียบแนวเส๎นชั้นความสูงในแผนที่ ภูมิ
ประเทศเพื่อดูทิศทางการไหลของนํ้าที่ไหลเข๎าในพื้นที่ รวมถึงการสังเกตแนวระดับน้ํา
ทํวมสูงสุดในพื้นที่ และระดับน้ําต่ําสุดในพื้นที่  

3. ศึกษาหาข๎อมูลปริมาณน้ําฝนในพื้นที่วํามีปริมาณฝนตกมากน๎อยเพียงใด  
4. สอบถามบริเวณพื้นที่ที่ต๎องระบายน้ําออกจะมีผลกระทบและเกิดปัญหาหรือไมํ โดย

การประสานกับผู๎นําในพื้นที่หมูํบ๎านที่เป็นทางระบายน้ําผํานเพื่อนําเป็นข๎อมูลในการ
พิจารณาหาแนวทางแก๎ปัญหา 

5. นําข๎อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก๎ไขปัญหาวําจะสามารถดําเนินการเป็นโครงการ
ที่เป็นสิ่งกํอสร๎าง หรือจะดําเนินการเป็นโครงการที่ไมํใช๎สิ่งกํอสร๎าง เพื่อให๎พื้นที่ที่
ได๎รับผลกระทบและพื้นที่ระบายน้ําออกมีความพึงพอใจ 
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6. นําเสนอแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่แกํผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนตําบลหนอง        
ระเวียง รวมถึงเสนอแผนให๎ประชาชนทราบและมีสํวนรํวมในการพิจารณาแผน
รํวมกัน 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สามารถอธิบายผลการศึกษา ได๎ดังนี้  
 

4.1 ลักษณะภูมิประเทศ และทิศทางการไหลของน้ า 
 จากการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ 1:4,000 และ 1:50,000 เพื่อตรวจสอบระดับเส๎นชั้นความ
สูง พบวํา ลักษณะความตํางในพื้นที่ตําบลหนองบัวศาลา และบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี มี
ระดับความสูงที่แตกตํางกับบริเวณที่ถูกน้ําทํวมขังอยูํประมาณ 20 เมตร ซึ่งเทียบกับระยะความหําง
ของพื้นที่อยูํที่ประมาณ 3 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.1ในฤดูฝน น้ําที่กระจัดกระจายอยูํในพื้นที่ 
ตําบลหนองบัวศาลา และบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จึงได๎ไหลจากที่สูงลงสูํที่ต่ํา เป็นเหตุให๎
เกิดปัญหาน้ําทํวมขังซ้ําซ๎อนกันในทุก ๆ ปี เป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณใกล๎เคียง ได๎แกํ 
ตําบลหนองบัวศาลา และตําบลหัวทะเล มีการขยายเขตที่พักอาศัย มีการถมที่เพื่อกํอสร๎างบ๎าน
จัดสรรในพื้นที่มากมาย ซึ่งจากเดิมระดับคําเฉลี่ยความสูงของพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นลําดับ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.1 ระดับชั้นความสูงในแผนที่ 
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4.2 พื้นที่ท่ีถูกน้ าท่วมขัง 
 จากการสอบถามข๎อมูลในพื้นที่ประสบปัญหาน้ําทํวมขังตําบลหนองระเวียง สามารถ
รวบรวมข๎อมูลจํานวนพื้นที่ประสบปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่จริงมีจํานวนทั้งสิ้น 399 ไรํ 2 งาน 60 
ตารางวา มีประชากรที่เป็นเจ๎าของที่ดินที่ได๎รับความเดือดร๎อนจํานวน 53 ราย การศึกษาข๎อมูล
ดังกลําวได๎ลงเก็บข๎อมูลจริงในพื้นที่ประสบปัญหา และนําข๎อมูลที่ได๎มาเปรียบเทียบกับแผนที่ภาษี
ในองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียงที่ได๎เก็บข๎อมูลไว๎แล๎วปรากฏวํา ในพื้นที่ที่เกิดปัญหานั้น
ไมํสามารถทราบได๎วําผู๎ใดเป็นเจ๎าของที่ดินอยูํจํานวน 79 ไรํ 1 งาน 20 ตารางวา เนื่องจากไมํมี
เอกสารที่ดินที่แสดงได๎วําเป็นเจ๎าของที่ดินดังกลําว  

จากการตรวจสอบรํองรอยของน้ําทํวมขังในพื้นที่ และจากการสอบถามประชาชนเจ๎าของ
พื้นที่ ระดับน้ําทํวมสูงสุดอยูํที่ ระดับ 3.00 เมตร และระดับต่ําสุดอยูํที่ ระดับ 0.60 เมตร ดังแสดงใน
รูปที่ 4.2 ซึ่งแม๎แตํระดับต่ําสุดก็ไมํสามารถทํานาได๎ แตํในพื้นที่ที่อยูํรอบ ๆ ของที่ที่ติดบริเวณทาง
สาธารณะในพื้นที่บางแหํง สามารถทํานาปรังได๎ แตํเป็นชํวงระยะเวลาสั้น ๆ อีกทั้งผลผลิตที่ได๎ไมํ
มากนัก ดังนั้น  ประชาชนสํวนใหญํในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําทํวมขังจึงต๎องการมีน้ําคงเหลือใน
พื้นที่ อยูํที่ระดับ 0.30 เมตร เพื่อให๎สามารถทําการเกษตร และทํานาในพื้นที่ได๎  

จากการสอบถามเกษตรกรที่เคยทํานาในพื้นที่น้ําทํวมขังในปัจจุบัน พบวํา พื้นที่ดังกลําวนี้  
ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทํานาได๎เป็นอยํางดี โดยในพื้นที่ 1 ไรํ สามารถผลิตข๎าวได๎
มากถึง 500-600 กิโลกรัม และทํานาในพื้นที่ดังกลําวไมํจําเป็นต๎องใสํปุ๋ยอ่ืนใด ข๎าวก็สามารถเจริญ
งอกงาม และให๎ผลผลิตได๎เป็นอยํางดี ด๎วยเหตุนี้ ทําให๎เจ๎าของที่ดินจึงมีความจําเป็นที่จะต๎องรักษา
พื้นที่ไว๎ ถึงแม๎ในปัจจุบันจะไมํสามารถประกอบอาชีพทํานา หรือทําการเกษตรอ่ืน ๆ ได๎เลย ดังนั้น 
จึงทําให๎เกิดปัญหาการทิ้งวํางเปลําในพื้นที่ และหันไปประกอบอาชีพอ่ืน ได๎แกํ รับจ๎างในนิคมอุต
สาหรรมสุรนารีนครราชสีมา เพื่อเลี้ยงชีพ และดํารงชีวิตอยูํตํอไป  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.2 ระดับน้ําทํวมขังในพื้นที่หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา 
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สภาพปัญหาด๎านการบริหารจัดการน้ํา ในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
ได๎รับน้ําจากลําน้ําลําพระเพลิง มีคลองสํงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร ไหลจากเขื่อนลําพระเพลิงมาสูํบึงชะอมซึ่งเป็นพื้นที่สุดท๎ายของการรับน้ําเข๎าใน
พื้นที่ หากพื้นที่คลองสํงน้ําที่ไหลผําน ได๎ทําการกักเก็บน้ําไว๎อยํางเพียงพอแล๎ว จุดสุดท๎ายที่น้ําจาก
ลําพระเพลิงจะไหลเข๎า ก็คือบึงชะอม และแหลํงพื้นที่น้ําทํวมขังในพื้นที่หมูํที่ 7 บ๎านม าบมะคํา 
ตําบลหนองระเวียง จากการตรวจสอบข๎อมูลในแผนที่ จะเห็นได๎วํา ปัญหาไมํได๎เกิดจากทางด๎าน
ตําบลหนองบัวศาลา หรือตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพียงด๎าน
เดียว แตํยังมีกรณีน้ําจากลําพระเพลิงไหลเข๎าในพื้นที่อีก จึงทําให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ตําบล
หนองระเวียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับต่ํา ปัญหาจึงปรากฏดังเชํนทุกวันน้ี 
 

4.3 การวิเคราะห์ปริมาตรน้ าในพื้นท่ี  
จากข๎อมูลจํานวนพื้นที่ประสบปัญหาในข๎อ 4.1สามารถนํามาเป็นข๎อมูลสําหรับใช๎ในการ

คิดปริมาตรน้ําทํวมในพื้นที่ได๎ดังนี้ 
V = (y)(x)  ลูกบาศก์เมตร  

เมือ่  V คือ ปริมาตรน้ําทํวม (ลูกบาศก์เมตร)  
y คือ คําความสูงของระดับน้ําทํวมสูงสุดเฉลี่ยเทํากับ 2.70  เมตร  
x คือ พื้นที่ที่ถูกน้ําทํวมขังตามข๎อมูลเทํากบั 399.50 ไรํ หรือเทํากับ 639,200 ตารางเมตร 

 ดังนั้น  V  = (2.70) (639,200)  ลูกบาศก์เมตร 
   = 1,725,840   ลูกบาศก์เมตร 

 บึงชะอมในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง เป็นบึงที่อยูํบริเวณทางทิศตะวันออก และอยูํไมํไกล
มากนักจากพื้นที่ที่มีน้ําทํวมขัง ในปัจจุบัน น้ําในบึงชะอมใช๎สําหรับผลิตนํ้าประปาผิวดินขนาดใหญํ
เพื่อรองรับพื้นที่ตําบลหนองระเวียง ใน 5 หมูํบ๎าน จํานวน 600 มิเตอร์ บึงชะอมมีพื้นที่ประมาณ 80 
ไรํ ความลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร (คิดเฉลี่ยจากพื้นถึงปากประตูระบายน้ําออก) บึงชะอมจึงสามารถเก็บ
กักน้ําได๎ด๎วยปริมาตรเทํากับ 640,000 ลูกบาศก์เมตร (80 ไรํ x 1600 ตารางเมตร x 5 เมตร) ดังแสดง
ในรูปที่ 4.3 ข๎อจํากัดในการแก๎ปัญหาในพื้นที่คือ ในการปลํอยน้ําออกจากพื้นที่ใกล๎เคียง คือบริเวณ
น้ําทํวมขัง จะทําให๎เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําใช๎สําหรับน้ําดิบที่ใช๎ผลิตน้ําประปาขององค์การ
บริหารสํวนตําบลหนองระเวียง หากไมํมีน้ําที่อยูํบริเวณโดยรอบบึงชะอม เพื่อรองรับในชํวงฤดูแล๎ง 
ซึ่งน้ําในบึงชะอมจะมีน้ําคงเหลืออยูํที่ระดับ 1.00 เมตร ก็จะเกิดปัญหาใหญํตามมา คือการขาดแคลน
น้ําสําหรับการผลิตน้ําประปาใช๎ในพื้นที่หมูํบ๎าน กลําวคือน้ําที่อยูํภายในบริเวณน้ําทํวมขังนั้น 
สามารถรองรับการและชํวยแก๎ไขปัญหาการผลิตน้ําประปาในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง แตํ
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ประชาชนที่เป็นเจ๎าของที่ดินยังต๎องการที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ดังเดิม ดังนั้น น้ํา
ที่เหลือจากการระบายลงสูํบึงชะอม เทํากับ 1,725,840 – 640,000 = 1,085,840 ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 บึงชะอมในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง 
 
4.4 พื้นที่ระบายน้ า 
 จากการศึกษาพื้นที่ที่สามารถระบายน้ําออกในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง มีพื้นที่ที่จะต๎องทํา
การระบายน้ําออกได๎จํานวน 2 สาย ได๎แกํ 

1. บริเวณพิกัด  SB 985539 สามารถดําเนินการปลํอยน้ําออกในบริเวณพื้นที่ได๎เลย 
เน่ืองจากในชํวงต๎นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ทางองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระ
เวียงได๎ออกประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่หมูํบ๎านตําง ๆ ซึ่ง
พื้นที่ที่ เป็นทางผํานน้ํา  ได๎แกํ หมูํที่  3 บ๎านหนองมํวง หมูํที่  9 บ๎านชะอม ตํางมี
ความเห็นยินยอมให๎องค์การบริหารสํวนตําบลดําเนินการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมขัง
ดังกลําวได๎ เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชนในพื้นที่หมูํที่ 7 บ๎าน
มาบมะคํา ยินดีรับน้ําที่ไหลออก เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร แตํทางองค์การ
บริหารสํวนตําบลหนองระเวียงต๎องดําเนินการอยํางถูกหลักและวิธีการ โดยการนี้ทาง

บึงชะอม 

พื้นที่ 80 ไร ํ
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ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 9 บ๎านชะอม ได๎เสนอโครงการเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียง ให๎
เรํงรีบหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว เพื่อประชาชนที่มีที่อยูํในเขตน้ําทํวมขัง
จะสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได๎ดีดังเดิม  โดยโครงการที่จะสามารถ
ดําเนินการได๎นั้นต๎องมีความสอดคล๎องกับพื้นที่ ไมํวําจะเป็นโครงการวางทํอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้  ต๎อง
คุ๎มคํากับงบประมาณที่เสียไป และเกิดประโยชน์ตํอพี่น๎องประชาชนสูงสุด 

2. บริเวณพิกัด SB 988543 เดิมบริเวณดังกลําวเป็นพื้นที่ที่ได๎ดําเนินการขุดคลองระบาย
น้ําเป็นคลองดินกว๎างเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร เป็นเหมืองดินที่
ใช๎สําหรับระบายน้ําออกจากบึงสาธารณะบ๎านชะอมไปสูํบึงสาธารณะบ๎านโตนด ซึ่ง
บึงโตนดเป็นบึงขนาดใหญํมีจํานวน 2 บึง ขนาดพื้นที่รับน้ํารวม 158 ไรํ ความลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได๎ประมาณ 1,011,200 ลูกบาศก์เมตร สําหรับใช๎ในการ
ผลิตนํ้าประปาผิวดินใช๎ในพื้นที่หมูํบ๎านและบ๎านใกล๎เคียง จํานวน 3 หมูํบ๎าน ในชํวง 2 
ปี ที่ผํานมามีน้ําจํานวนมากได๎ระบายออกในพื้นที่  และไหลเข๎าสูํบึงโตนด ทําให๎เกิด
ปัญหานํ้าทํวมขังในพื้นที่บริเวณวัดโตนด ซึ่งทางคณะกรรมการวัดได๎เล็งเห็นแล๎ววําจะ
ทําให๎อาคาร โบสถ์ได๎รับความเสียหาย จึงดําเนินการปิดคลองระบายน้ําดังกลําว และ
ให๎ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลหมูํที่ 10 บ๎านโตนด เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการกํอสร๎างคลองระบายน้ําจากบึงโตนดออกสูํพื้นที่ทํา
การเกษตรของประชาชน เนื่องจากพื้นที่ดังกลําวไมํมีทางระบายน้ําออกในพื้นที่จึงทํา
ให๎น้ําทํวมภายในบริเวณวัดโตนด ต๎นไม๎ใหญํที่ปลูกรอบ ๆ บึงตํางยืนต๎นตาย เป็นเหตุ
ให๎ต๎องทําการปิดกั้นทางระบายน้ําเข๎าสูํพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันทางองค์การบริหารสํวน
ตําบลหนองระเวียงได๎อนุมัติงบประมาณโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําจากบึงโตนด
ออกสูํพื้นที่ทําการเกษตรของหมูํบ๎านแล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางรอผู๎รับจ๎างเข๎าดําเนินการ
ในพื้นที่ตํอไป ดังนั้น น้ําจากบึงชะอมจะสามารถดําเนินการระบายออกสูํพื้นที่บ๎าน
โตนดจะเป็นการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ได๎อีกทางหนึ่ง  

 
4.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

4.5.1 แนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากข๎อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ที่ได๎รับความเดือนร๎อนในพื้นที่ที่ถูกน้ําทํวมขัง  
ดังรายชื่อในตารางที่ 4.1 สามารถสรุปปัญหาที่สําคัญ ได๎ดังตัวอยํางตํอไปนี ้
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1. จากการสัมภาษณ์ นายจิตร อยูํอุํนพะเนา กํานันตําบลหนองระเวียง มีพื้นที่อยูํใน
บริเวณน้ําทํวมขังอยูํจํานวน 80 ไรํ กลําววํา ปัญหาน้ําทํวมขังอยํางจริงจังเกิดขึ้น
มาแล๎วประมาณ 5 ปี สาเหตุแบํงเป็น 2 สาเหตุ ได๎แกํ ในชํวงฤดูฝนชํวงน้ําหลาก 
เกิดจากน้ําในพื้นที่ที่อยูํสูงกวําไหลเข๎าสูํพื้นที่ตําบลหนองระเวียง มาจากพื้นที่
ตําบลหนองบัวศาลา และตําบลโพธิ์กลาง และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากน้ําจากลํา
พระเพลิงไหลมาตามคลองสํงน้ําชลประทานและไหลเข๎าสูํพื้นที่ ซึ่งเป็นจุด
สุดท๎ายเรียกวําปลายคลองจึงทําให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ ปัจจุบันพื้นที่ได๎
ดําเนินการขุดคันกั้นน้ําด๎วยงบประมาณตนเอง และทําการเลี้ยงปลาธรรมชาติ 
พร๎อมปลูกบัวธรรมชาติ และให๎ประชาชนในพื้นที่เข๎าดําเนินการเก็บดอกผลขาย
สร๎างรายได๎เลี้ยงครอบครัวกันไป แนวทางแก๎ไขปัญหาในพื้นที่นั้น ไมํ
จําเป็นต๎องดําเนินการตามความคิดเดิม ถ๎าปลํอยน้ําออกจากพื้นที่ทั้งหมดปัญหา
การขาดแคลนน้ําในพื้นที่ก็จะเกิดขึ้น ระบบความคิดคือ น้ําจะต๎องไมํทํวม และ
น้ําต๎องไมํขาดใช๎ ต๎องพิจารณาพร๎อมกับดําเนินการกํอสร๎างทั้งระบบน้ําเข๎า และ
ระบบน้ําออกให๎มีความสมดุลกัน เชํน ระบบน้ําเข๎ามีทํอระบายน้ําจํานวน 2 แถว 
เมื่อน้ําไหลออกก็จะต๎องมีทํอระบายน้ําจํานวน 2 แถวถึงจะเกิดความสมดุลกัน 
โดยให๎แนวทางการแก๎ไขปัญหาแกํองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียงไป
แล๎วนั้น โดยต๎องแก๎ปัญหาที่ระบบการระบายน้ําของบึงชะอม หรืออีกด๎านต๎อง
เปลี่ยนแนวทางการใช๎ประโยชน์ในที่ดิน สนับสนุนโครงการปลูกพืชอายุสั้นที่
สามารถดําเนินการได๎ในพื้นที่ และนําความร๎ูใหมํและเทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎ามา
เสริมแทรกเดี๋ยวนี้เกษตรในบ๎านเราพัฒนามาก เพื่อดําเนินการให๎พื้นที่มีคํา 
มากกวําจะจมอยูํกับความคิดเดิม ๆ ทั้งที่พื้นที่ประสบปัญหาไมํสามารถทําอะไร
ได๎ก็ต๎องปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน ควรใช๎
พื้นที่สําหรับการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชํน ขุดคันกั้นในบริเวณ
พื้นที่แล๎วปลํอยพันธ์ปลาเลี้ยง และปลูกพืชเกษตรที่สามารถอยูํในน้ําได๎  เชํน 
ปลูกบัว ปลูกผักกระเฉด เป็นต๎น สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ จะสามารถนําผลผลิตมาแปลง
เป็นเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวได๎เชํนกัน การเปลี่ยนวิกฤตในพื้นที่ให๎เป็นโอกาสใน
การขยาย หรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิม ๆ จากที่ต๎องใช๎พื้นที่ทํานาได๎อยํางเดียว 
ให๎หันมามองหาอาชีพใหมํ เชํน การเลี้ยงปลา ปลูกพืชที่อยูํในน้ําได๎ ในเมื่อพื้นที่
เป็นพื้นที่ต่ําต๎องเกิดปัญหาน้ําทํวมขังในทุกปีเราควรหางบประมาณ  เพื่อ
ดําเนินการขุดคันกั้นในพื้นที่ของแตํละราย แล๎วทําการพัฒนาให๎พื้นที่สามารถ
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ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดได๎ พื้นที่ก็จะไมํเสื่อมและหมดราคาไป ขึ้นอยูํ
กับวิธีคิดของแตํละบุคคล 

2. จากการสัมภาษณ์ นายหลง ถึกพะเนา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา มีพื้นที่
อยูํในบริเวณน้ําทํวมขังอยูํ จํานวน 9 ไรํ แจ๎งวําพื้นที่ดังกลําวประสบปัญหาน้ํา
ทํวมขังมาแล๎ว 12 ปี เดิมพื้นที่สามารถทํานาได๎ผลผลิตเป็นอยํางดี ปัญหาเกิดจาก
การปรับปรุง และขุดลอกบึงชะอม และกํอสร๎างประตูระบายน้ําเข๎าบึงชะอมอยูํ
ที่ระดับสูงจึงทําให๎น้ําไมํสามารถระบายออกจากพื้นที่น้ําทํวมได๎ หลังจาก
กํอสร๎างแล๎วเสร็จจึงเกิดปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ อีกทั้งน้ําที่เกิดจากน้ําฝนที่ตก
ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล๎เคียง ได๎แกํ ตําบลหนองบัวศาลาไหลเข๎าในพื้นที่ที่มี
ระดับต่ํา จึงเป็นเหตุให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ และแนวทางการแก๎ไข
ปัญหาจะต๎องดําเนินการกํอสร๎างวางทํอระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ําออกจาก
พื้นที่โดยตรง โดยไมํต๎องผํานบึงชะอมโดยดําเนินการวางทํอระบายน้ําบริเวณ
ทิศใต๎ของบึงชะอม เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่สามารถทํานาและทําการเกษตร
เหมือนเดิม กรณีอาชีพอ่ืน ๆ ในพื้นที่เชํนขุดบํอเลี้ยงปลานั้นเราไมํมีเวลาเข๎าไป
ดูแลอยํางใกล๎ชิด เป็นเหตุให๎ถูกขโมยได๎   

3. จากการสัมภาษณ์ นายชนาณัติ  วัชร์กุลธร เป็นประชาชนที่มีพื้นที่อยูํภายใน
บริเวณ จํานวน 24 ไรํ กลําววํา พื้นที่ประสบปัญหาน้ําทํวมขังมาแล๎ว 10 ปี 
สาเหตุเกิดจากการกํอสร๎างและปรับปรุงบึงชะอม ทําให๎การระบายน้ําในพื้นที่
ไมํดีพอเป็นเหตุให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขังดังกลําว จึงเสนอโครงการแก๎ไขปัญหา
ในพื้นที่ โดยการขุดคันกั้นน้ําในพื้นที่แตํละแปลงที่ไมํต๎องการน้ําเข๎าที่แล๎วก็ทํา
การเกษตรในพื้นที่ของตนเอง เชํนเลี้ยงปลา หรือปลูกพืชที่ต๎อง หรือให๎องค์การ
บริหารสํวนตําบลจัดหางบประมาณในการวางทํอระบายน้ํา เพื่อให๎น้ําไหลออก
จากพื้นที่ให๎พื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได๎เหมือนเดิม 

4. จากการสัมภาษณ์ นางประทุม  ดีพิมาย ประชาชนที่มีพื้นที่อยูํภายในบริเวณ 
จํานวน 14 ไรํ กลําววําพื้นที่ประสบปัญหาน้ําทํวมขังมาแล๎ว 10 ปี สาเหตุเกิดจาก
น้ําฝนที่ตกในพื้นที่และตําบลใกล๎เคียง ได๎แกํ ตําบลหนองบัวศาลาไหลเข๎าสูํ
พื้นที่ และระบายออกไมํทัน เป็นเหตุให๎เกิดปัญหาน้ําทํวมขัง ซึ่งแนวทางในการ
แก๎ไขปัญหาต๎องดําเนินการขุดคลองให๎น้ําระบายออกจากบึงชะอมอาจระบาย
ออกทางพื้นที่หมูํที่ 3 บ๎านหนองมํวง หรือให๎น้ําระบายออกสูํบึงโตนดก็ได๎จะได๎
แก๎ปัญหาในพื้นที่ได๎ตํอไป 
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จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีสํวนได๎เสียที่กลําวมาแล๎วนั้น คนสํวนมากต๎อง การให๎
ดําเนินการแก๎ไขให๎พื้นที่สามารถดําเนินการทํานาหรือทําการเกษตรได๎เชํนเดิม และได๎เคยเข๎ารํวม
ประชาคมในพื้นที่หมูํบ๎านแล๎ว แตํจํานวนเสียงที่ได๎รับความเสียหายในพื้นที่นั้นมีน๎อยกวําหลาย
โครงการที่ทางหมูํบ๎านเสนอ โดยเฉพาะโครงการกํอสร๎างเส๎นทางสาธารณะตําง ๆ จนบางรายกลําว
วําไมํอยากจะเสนอโครงการให๎ทางองค์การบริหารสํวนตําบลชํวยแล๎ว เพราะเสนอไปก็ไมํได๎รับ
การแก๎ไขปัญหา จึงต๎องปลํอยให๎พื้นที่วํางเปลํา และไมํได๎ดําเนินการทําอะไรเลย บางรายก็จะใช๎
งบประมาณตนเองเข๎าดําเนินการขุดคันกั้นน้ําในพื้นที่เพื่อใช๎พื้นที่สําหรับทําการเกษตรในพื้นที่ บาง
ปีน้ําไมํทํวมล๎นคั้นกันน้ําก็จะได๎เก็บเกี่ยว ผลผลิต บางปีน้ํามากจนล๎นคันกั้นน้ําก็ทําให๎ผลผลิต
เสียหายเก็บเกี่ยวไมํได๎ ปัญหานี้ หลายคนมองวําเป็นปัญหาเพียงเล็กน๎อย แตํมันคงเป็นปัญหาใหญํ
สําหรับคนที่ไมํมีที่จะทํากิน ที่ดินเพียงเล็กน๎อยหากทําการเกษตร หรือทํานาในพื้นที่ได๎ จะสามารถ
เลี้ยงชีพหรือตํอชีวิตให๎หลาย ๆ ชีวิตมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.1 รายชื่อผู๎ให๎สัมภาษณ์ที่มีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นที่น้ําทํวมขัง 

ชื่อ ที่อยูํ 
นายจิตร อยูํอุํนพะเนา 54 หมูํที่ 6 บ๎านทับช๎าง ตําบลหนองระเวียง  
นายหลง ถึกพะเนา 101 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา ตําบลหนองระเวียง 
นายชนาณัติ  วัชร์กุลธร 235 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา ตําบลหนองระเวียง 
นางประทุม ดีพิมาย 68 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นางใจ มอบกระโทก 69 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นางวร ถึกพะเนา 9 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นางพิมพา เสือทะเล 221 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นางจอบ แซมโพธิ์ 109 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นางเฉลิม เสือทะเล 53 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นายสงัด อยูํดีพะเนา 6 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นายเล็ก เสือทะเล 47 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นายเปลํง เมืองอินทร์ 68 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นางใบ ขํานับพะเนา 89 หมูํที่ 9 บ๎านชะอม  ตําบลหนองระเวียง 
นางสวัสดิ์ สุขคงพะเนา 99 หมูํที่ 5 บ๎านทับช๎าง  ตําบลหนองระเวียง 
นายเจริญวุฒิ สัตถากุล 220 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
นางดาหวัน มีใหมํ 227 หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา  ตําบลหนองระเวียง 
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4.5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาในการเลือกสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม 
 จากการศึกษาถึงความเป็นไปได๎ในพื้นที่ที่จะสามารถดําเนินการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่
แบํงเป็นแนวทางในการดําเนินการทางสิ่งกํอสร๎างทางวิศวกรรมเป็น 3  แนวทาง ดังแสดงในรูปที่ 
4.4 และดังรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 โครงการแก๎ไขปัญหาในการเลือกสิ่งกํอสร๎างทางวิศวกรรม 
 
แนวทางท่ี 1 การขุดลอกบึงชะอมที่มีอยูํแล๎ว ดังแสดงในรูปที่ 4.5โดยดําเนินการขุดลอกบึง

ให๎มีขนาดลึกเฉลี่ยจากเดิม 2.00 เมตร เพื่อให๎สามารถเก็บกักน้ําได๎จํานวนเพิ่มขึ้น และสามารถใช๎น้ํา
ผิวดินผลิตน้ําประปาใช๎อยํางเพียงพอในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง สามารถแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมใน
พื้นที่แล๎วยังมีน้ําใช๎ในการผลิตน้ําประปาอีกทางหนึ่ง พื้นที่ที่ทําการขุดลอกขนาดพื้นที่ 80 ไรํ หรือ
พื้นที่ 128,000 ตารางเมตร 

เทํากับ 128,000 x 2.00 เมตร = 256,000 ลูกบาศก์เมตร 
หากดําเนินการโครงการขุดลอกในพื้นที่บึงชะอมทําให๎สามารถเก็บกักน้ําได๎เพิ่มอีกจํานวน 

256,000 ลูกบาศก์เมตร จะสามารถชํวยแก๎ไขปัญหานํ้าทํวมขังในพื้นที่ลงได๎บ๎าง 
 

แนวทางที1่ โครงการขุดลอกบึง

ชะอม เป็นเงิน 8,824,112 บาท 

 

แนวทางที2่ (ชํวงที่ 1) โครงการกอํสร๎าง

ปากประตูระบายน้ํา และวางทํอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก เปน็เงนิ 1,960,348 

บาท 

 

แนวทางที่ 3 โครงการขดุลอก

เหมืองดินจากบึงชะอม ถึงบึงโตนด 

เป็นเงิน 572,878 บาท 

แนวทางที ่2 (ชํวงที่2) โครงการ

ปรับปรุงรางระบายน้ําเดิมใน

พื้นที่ เปน็เงนิ 2,338,924 บาท 
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การประมาณราคาโครงการขุดลอกบึงชะอม  
การคิดปริมาณดินซึ่งมีขนาดพื้นที่ 80 ไรํ ความลาดเอียง 1:2    
ปริมาณดินขุด  = 128,000 x  2.00    = 256,000    ลูกบาศก์เมตร  
ราคาดินขุดขนทิ้ง  = 256,000 x 25.87  = 6,622,720   บาท  
คํางานต๎นทุนรวม  = 6,622,720  บาท  
จากคํางานต๎นทุน นํามาคิดคํา Factor F เงินประกันผลงานหักร๎อยละ 10 ดอกเบี้ยเงินกู๎ร๎อย

ละ 6 ภาษีมูลคําเพิ่มร๎อยละ 7 คํา Factor F = 1.3324  
รวมเป็นค่างานก่อสร้างท้ังสิ้น 6,622,720 x 1.3342 = 8,824,112 บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5โครงการขุดลอกบึงชะอม 
 

แนวทางท่ี 2 จากการศึกษาพื้นที่การระบายน้ําสามารถดําเนินการกํอสร๎างแบํงเป็น 2 ชํวง
ดังนี ้ 

ช่วงท่ี 1 บริเวณพิกัด SB 985539 สามารถดําเนินการกํอสร๎างปากประตูระบายน้ํา ดังแสดง
ในรูปที่ 4.6 และวางทํอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณดังกลําวนี้จะสามารถ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่ได๎โดยตรง ไมํต๎องผํานน้ําเข๎าในบึงชะอมหากพื้นที่ต๎องการให๎น้ําใช๎ไหลเข๎า
บึงชะอมก็สามารถปิดกั้นบริเวณปากประตูระบายน้ําออกได๎ ซึ่งต๎องดําเนินการกํอสร๎างปากประตู
ระบายน้ํา เทียบตามแบบของชลประทาน เพื่อความสะดวกในการกักเก็บและปลํอยน้ําออก  
 
การประมาณราคาโครงการกํอสร๎างปากประตูระบายน้ําและวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมบํอ
พัก 
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การคิดปากประตูระบายน้ําพร๎อมประตูน้ําเหล็ก 1 จุด = 68,300  บาท 
การคิดงานวางทํอและฝังกลบ ระยะทาง 423 เมตร พร๎อมบํอพักน้ํา 35 บํอ 

ปริมาณงานวางทํอ  423   เมตร ราคาตํอ 1 เมตร =    3,020 บาท 
ราคางานวางทํอ        =   423 x 3,020   =    1,277,460 บาท 
ปริมาณงานบํอพัก 35 บํอ ราคาประมาณการตํอบํอ =    5,600 บาท 
ราคางานบํอพัก  =   35 x 5,600   =    196,000 บาท 

คํางานต๎นทุนรวม  68,300 + 1,277,460 +  196,000    =    1,541,760 บาท 
จากคํางานต๎นทุน นํามาคิดคําFactor เงินประกันผลงานหักร๎อยละ 10 ดอกเบี้ยเงินกู๎ร๎อยละ 

6 ภาษีมูลคําเพิ่มร๎อยละ 7 คํา Factor F = 1.2715  
รวมเป็นค่างานก่อสร้างท้ังสิ้น 1,541,760 x 1.2715  = 1,960,348 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 โครงการกํอสร๎างปากประตูระบายน้ําและวางทํอระบายน้ํา 

ช่วงท่ี 2 จะต๎องปรับปรุงรางระบายน้ําเดิมที่อยูํในพื้นที่หมูํที่ 3 บ๎านหนองมํวง รางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ชํารุดเสียหายในหลายพื้นที่เป็นเหตุให๎เกิดปัญหาน้ํา

ร่ัวซึมเข๎าในพื้นที่ทํานาของประชาชน ดังน้ัน จึงต๎องดําเนินการกํอสร๎างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กขึ้นใหมํเพื่อปอองกันการร่ัวซึมของนํ้าที่จะไหลออกจากพื้นที่  

ประมาณราคาโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การคิดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว๎าง 3.00  เมตร  ลึก 1.00 เมตร ยาว  

650 เมตร  ประมาณราคางานรางระบายน้ําตํอ 1 เมตร    =   2,830 บาท 
ราคางานกํอสร๎างรางระบายน้ํา = 650 x 2,830 =   1,839,500 บาท 
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คํางานต๎นทุนรวม     = 1,839,500  บาท 
จากคํางานต๎นทุน  นํามาคิดคํา Factor เงินประกัน ผลงานหักร๎อยละ 10 ดอกเบี้ยเงินกู๎ร๎อย

ละ 6 ภาษีมูลคําเพิ่มร๎อยละ 7 คํา Factor F = 1.2715  
รวมเป็นค่างานก่อสร้างท้ังสิ้น 1,839,500 x 1.2715 = 2,338,924 บาท 
รวมงบประมาณตามโครงการท้ัง 2 ช่วงเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,299,727  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

แนวทางท่ี 3 จากการสํารวจพื้นที่ระบายน้ําออก ที่บริเวณพิกัด SB 988543 สามารถ
ดําเนินการปลํอยน้ําออกไปสูํบึงโตนดได๎ ดังแสดงในรูปที่ 4.8 ตามข๎อมูลหากดําเนินการขุดลอก
เหมืองดินขึ้นใหมํซึ่งจากเดิมมีต๎นไม๎และวัชพืชขึ้นปกคลุมและกีดขวางทางน้ําไหลทําให๎น้ําไหลไมํ
สะดวก จึงต๎องทําโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา จะเห็นได๎วําบึงโตนดเป็นบึง
ขนาดใหญํพื้นที่รวมทั้ง 2 บึง มีพื้นที่รับน้ํารวม 158 ไรํ สามารถเก็บกักน้ําได๎ถึง 1,011,200 ลูกบาศก์
เมตร หากดําเนินการระบานน้ําออกไปทางบึงโตนดก็จะสามารถระบายน้ําได๎หมดและสามารถ
แก๎ปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ได๎ตํอไป  
 
ประมาณราคาโครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด 

การคิดปริมาณดินซึ่งมีขนาดความยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ พร๎อมปรับแตํงคันคลอง ความลาดเอียง 1:2  

ปริมาณดินขุด  =  ((1/2 x (6.00 + 2.8) x1.50) + ((2.24x1)x2))x1,500 = 16,620  ลูกบาศก์เมตร 
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ราคาดินขุดขนทิ้ง     = 16,620 x 25.87             =  429,959.40  บาท 
คํางานต๎นทุนรวม     = 429,959.40   บาท   จากคํางานต๎นทุนนํามาคิดคํา Factor เงินประกัน 

ผลงานหักร๎อยละ 10 ดอกเบี้ยเงินกู๎ร๎อยละ 6 ภาษีมูลคําเพิ่มร๎อยละ 7 คํา Factor F = 1.3324  
รวมเป็นค่างานก่อสร้างท้ังสิ้น   429,959.40 x 1.3324  =  572,878  บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.8 โครงการขุดลอกเหมืองดิน 

 
จากการสอบถามข๎อมูลจากเจ๎าของที่ดิน รายได๎ในการทํานาในแตํละปีภายในบริเวณน้ํา

ทํวมขังตําบลหนองระเวียงอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นผลผลิตรายได๎ตํอไรํ
ตํอปีเป็นเงิน  9,000.- บาท 

 
ตารางที่ 4.2  ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุ๎มทุน จากการทํานาในพื้นที่ 

ประเภท
สิ่งกํอสร๎าง 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ถูกน้ําทํวมขัง 
(ไรํ-งาน-ตารางวา) 

ผลประโยชน์
(บาท/ไรํ/ปี) 

ผลประโยชน์  
(บาท/ป)ี 

คุ๎มทุน 
(ปี) 

แนวทางที่ 1 8,824,112.- 399-2-60 9,000 3,593,340.- 2.5 
แนวทางที่ 2 4,299,272.- 399-2-60 9,000 3,593,340.- 1.5 
แนวทางที่ 3 572,878.- 399-2-60 9,000 3,593,340.- 0.5 

 
ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุ๎มทุน จากตารางที่ 4.2 การทํานาได๎เต็ม

พื้นที่ ถ๎าสามารถดําเนินการแก๎ไขปัญหาให๎พื้นที่กลับมาทํานาได๎ดังเดิม จํานวนพื้นที่น้ําทํวมทั้งหมด 
399 ไรํ 2 งาน 60 ตารางวา ทําให๎ทราบความคุ๎มทุนในการกํอสร๎าง ตามตัวอยําง ดังนี้ 
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ต๎นทุนในการสร๎างแนวทางที่ 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม     = 8,824,112.- บาท 
ผลประโยชน์การทํานา (บาท/ปี) x พี้นที่ทําการเกษตร (ไรํ)   = (9,000 x 399.260) 

                = 3,593,340  บาท/ปี 
จุดคุ๎มทุน (ปี)  = ต๎นทุนในการสร๎างขุดลอกบึงชะอม 
                                  ผลประโยชน์การทํานาในพื้นที่ 

= 8,824,112    =  2.45  ปี    ≈   2.5 ปี 
                                3,593,340 

ข๎อมูลในตารางที่ 4.2 ทําให๎ทราบได๎วําการเลือกโครงการทางเลือกที่ 3 จะมีความคุ๎มคําใน
การดําเนินการมากที่สุดทั้งงบประมาณในการกํอสร๎างน๎อย และจะสามารถคุ๎มคําในการลงทุนใน
ระยะเวลาที่สั้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดําเนินการ  

 
ตารางที่ 4.3  การบริการจัดการน้ําคิดเป็นร๎อยละ ตํอปริมาณน้ําที่เกินความต๎องการ 

ประเภท
สิ่งกํอสร๎าง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปริมาณน้ําที่เกิน
ความต๎องการ 

(ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ําที่
สามารถจัดการได๎ 
 (ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ําที่
สามารถจัดการได๎ 

(ร๎อยละ) 
แนวทางที่ 1 8,824,112.- 1,085,840 256,000 24 % 
แนวทางที่ 2 4,299,272.- 1,085,840 1,085,840 100 % 
แนวทางที่ 3 572,878.- 1,085,840 1,011,200 93 % 

 
การบริหารจัดการน้ําตามโครงการที่ได๎เสนอเป็นทางเลือกในการแก๎ไขปัญหานั้น จากการ

แก๎ไขปัญหานํ้าทํวมขังในพื้นที่ ทําให๎ทราบได๎วําจะสามารถระบายน้ําที่ทํวมขังได๎คิดเป็นร๎อยละ ได๎
ตามตัวอยําง ดังนี ้

 

การบริหารจัดการนํ้าที่ทํวมขังในพื้นที่  
 

แนวทางที่ 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม สามารถจัดการน้ําได๎   =     256,000  ลูกบาศก์เมตร 
                      ปริมาณน้ําที่เกินความต๎องการในพื้นที่      =  1,085,840  ลูกบาศก์เมตร 
 
คิดเป็นร๎อยละ  = ปริมาณน้ําที่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได๎  x 100 
                                                   ปริมาณน้ําที่เกินความต๎องการ   

=   256,000     x 100   =    24   % 
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                                             1,085,840 
จากตารางที่ 4.3 สามารถกลําวได๎วําควรเลือกโครงการทางเลือกที่ 3 ถึงแม๎วําการบริหาร

จัดการน้ําได๎ 93 % แตํงบประมาณในการดําเนินการเพียง 572,878 บาท เมื่อเทียบกับทางเลือกที่ 2 ที่
สามรถบริหารจัดการน้ําได๎ถึง 100 %   แตํงบประมาณในการลงทุนต๎องใช๎งบประมาณสูงถึง 
4,299,272 บาท และอีกทั้งอาจทาํให๎พื้นที่ท๎ายน้ําจะเกิดปัญหาน้ําทํวมขังได๎ตํอไป หากจะดําเนินการ
จริงจะต๎องลงสํารวจพื้นที่ตํอไป ดังนั้น ทางเลือกที่ 3 จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ที่สุดในการ
ดําเนินการ  

แนวทางท่ี 4. การสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลี้ยงปลานิล 
การเลี้ยงปลานิล ดังแสดงในรูปที่ 4.9 คร้ังแรกลงทุนประมาณ 20,000 บาท/ไรํ/รํุน (คําพันธุ์

ปลาขนาด 3 – 5 เซนติเมตร ราคา 0.20 บาท/ตัว หรือประมาณ 2,000-5,000 ตัว/ไรํ และคําอาหาร
ปลา ราคา 5,000 บาท เคร่ืองสูบน้ํา ราคา 7,000 บาท คําปุ๋ย  ราคา 8,000 บาท/ไรํ/รํุน) รายได๎ : คร้ัง
แรกประมาณ 50,000 บาท/ไร/ํรํุน  (1 ปีแรก) (รํุนตํอ ๆ ไปจะมีรายได๎ตํอรํุนไมํถึง 1 ปี เนื่องจากปลา
ที่เลี้ยงรุํนแรกมีการขยายพันธุ์ตํอเน่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.9 ปลานิล 

วิธีดําเนินการ : 
1. ขุดบํอดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า เนื้อที่ขนาด 1 ไรํ ลึกประมาณ 1.5 เมตร และขอบบํอมีเชิง

ลาดเทตื้น ๆ กว๎าง 1–2 เมตร สําหรับให๎แมํปลาวางไขํ จากนั้นโรยปูนขาวให๎ทั่วบํอ ใน
อัตรา 1 กิโลกรัม/เนื้อที่ 10 ตารางเมตร เพื่อปรับสภาพดิน ตากบํอทิ้งไว๎ 2–3 วัน จึงสูบ
น้ําเข๎าบํอให๎มีระดับสูง 1 เมตร 

2. ใสํปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักลงในบํอเพื่อให๎เกิดอาหารธรรมชาติ เชํน พืช และไรน้ํา เป็น
ต๎น โดยในระยะแรกควรใสํประมาณ 250-300 กิโลกรัม/ไรํ/เดือน สํวนในระยะหลัง
ควรลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่ง (หากเป็นปุ๋ยคอก ควรตากให๎แห๎งกํอน แล๎วหวํานให๎
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ละลายไปทั่วบํอ สํวนปุ๋ยหมัก ควรเทกองไว๎ตามมุมบํอ 2 – 3 แหํง โดยมีไม๎ปักล๎อมไว๎
รอบกองปุ๋ย เพื่อปอองกันสํวนที่ยังไมํสลายตัวลอยกระจัดกระจาย) 

3.  ปลํอยลูกปลาขนาด 3–5 เซนติเมตร ในอัตรา 1-3 ตัว/ตารางเมตร หรือประมาณ 2,000 –
5,000 ตัว/ ไร ํลงในบํอ 

4.  นอกจากอาหารธรรมชาติแล๎ว ควรให๎อาหารเสริม เชํน รํา ปลายข๎าว ปลาป่น กากถั่ว
เหลือง และกากมะพร๎าว เป็นต๎น โดยให๎วันละคร้ัง ปริมาณที่ให๎ไมํควรเกิน 4% ของ
น้ําหนักปลาที่เลี้ยง หรือสังเกตจากความต๎องการอาหารของปลาที่มารอกินอาหารจาก
จุดที่ให๎เป็นประจํา ควรระวังอยําให๎อาหารมากเกินไป เพราะปลากินไมํหมดจะทําให๎
น้ําเนําเสีย เป็นอันตรายตํอปลาได๎ จึงควรหมั่นเปลี่ยนน้ํา หากน้ําในบํอเสีย 

5.  เมื่อเลี้ยงครบ 1 ปี ปลานิลจะมีน้ําหนักประมาณ ½ กิโลกรัม/ตัว จึงจับจําหนํายได๎ โดย
การใช๎อวนจับปลา หรือสูบน้ําออกจากบํอให๎เหลือน๎อย แล๎วนําสวิงตักปลาใสํเขํง เพื่อ
นําไปจําหนําย 

ข๎อแนะนํา : 
1.  บํอเลี้ยงปลานิล ควรมีเนื้อที่ตั้งแตํ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป เพราะปลานิลแพรํขยายพันธุ์

เร็ว หากเนื้อที่ตั้งแตํ 200 ตารางเมตรขึ้นไป เพราะปลานิลแพรํขยายพันธุ์เร็ว หากเนื้อที่
น๎อยจะทําให๎บํอหนาแนํนมากและปลาไมํเจริญเติบโต 

2.  หากบํอเลี้ยงปลาอยูํใกล๎แหลํงน้ํา ควรสร๎างทํอระบายน้ําที่พื้นบํอแล๎วกรุด๎วยตะแกรงตา
ถี่ โดยจัดระบบน้ําเข๎าออกคนละทาง เพื่อเป็นการลดคําใช๎จํายในการสูบน้ํา 

3. เมื่อมีลูกปลาเกิดขึ้นมาใหมํในบํอที่เลี้ยง ควรแยกมาเลี้ยงอีกบํอหนึ่ง เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณ และปอองกันมิให๎ถูกปลาตัวใหญํกินเป็นอาหาร 

4. สามารถนําปลานิลไปแปรรูป เชํน ทําปลาเค็มตากแห๎ง ปลากรอบ ปลาร๎า ปลาเจํา ปลา
ส๎ม เพื่อเพิ่มรายได๎อีกทางหนึ่ง 

ปลานิล เนื้อปลามีรสชาติดี  มีผู๎นิยมบริโภคกันอยํางกว๎างขวาง ขนาดปลานิลที่ตลาด
ต๎องการจะมีน้ําหนักตัวละ 200-300 กรัม จากคุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงงําย เจริญเติบโตเร็ว แตํ
ปัจจุบันปลานิลพันธุ์แท๎คํอนข๎างจะหายาก เพื่อให๎ได๎ปลานิลพันธุ์ดีกรมประมงจึงได๎ดําเนินการ 
ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลในด๎านตําง ๆ อาทิ เจริญเติบโตเร็ว ปริมาณความดกของไขํสูง ให๎ผลผลิต และ
มีความต๎านทานโรคสูง เป็นต๎น ดังนั้น ผู๎เลี้ยงปลานิลจะได๎มีความมั่นใจในการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์นํ้าให๎เพียงพอตํอการบริโภคตํอไป 

ตลาด/แหลํงจําหนําย :  ตามบ๎านเรือน ตลาดสดทั่วไป โรงงานแปรรูป และร๎านอาหารตําง ๆ 
สถานที่ให๎คําปรึกษา : 
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1.  กองประมงน้ําจืด กรมประมง โทร. 579-8561 
2.  สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืด 
ทางเลือกที่ 4 กรณีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินการสํงเสริมการเลี้ยงปลานิลใน

พื้นที่ 399 ไรํ 2 งาน 60 ตารางวา จํานวนประชาชน 53 ราย ที่มีพื้นที่รับประโยชน์ การเลือก
โครงการน้ีจะต๎องสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

กรณีคําใช๎จํายตํอพื้นที่ 1 ไรํ คิดประมาณการลงทุนคร้ังแรกประมาณ 20,000 บาท (จะเป็น
คําพันธุ์ปลา คําอาหารปลา  คําเคร่ืองสูบน้ํา คําปุ๋ยสําหรับการเตรียมบํอเลี้ยง) จากข๎อมูลข๎างต๎นจะทํา
ให๎มีรายได๎จากการเลี้ยงปลานิล 50,000 บาทตํอไรํตํอปี  

ดังนั้น คิดจํานวนประชาชน x งบประมาณลงทุนครั้งแรก 
 = 53 x 20,000  บาท 
 = 1,060,000   บาท 
รวมด๎วยพื้นที่สํวนที่เหลือ คิดจากพื้นที่ 399.50 – 53 = 346.50 ไร ํ
พื้นที่สํวนที่เหลือให๎คิดเป็นคําพันธุ์ปลาประมาณ 1,000 บาท และคําอาหารตํอพื้นที่ 1 ไรํ

คิดเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท แล๎วรวมพื้นที่คงเหลือทั้งหมด 
 = 346.50 x 5,000 บาท 
 = 1,732,500 บาท 
คิดเป็นเงินสนับสนุนการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ = 1,060,000 + 1,732,500 บาท 
          = 2,792,500   บาท 
คิดเป็นงบประมาณลงทุนตํอปีตํอไรํ = 2,792,500   
                                        399.260 

    = 6,994 ≈ 7,000 บาทตํอไรํตํอปี 
กําไรตํอปี  = กําไรตํอปี – งบลงทุนตํอปี 

= 50,000 – 7,000  
= 43,000   บาทตํอไรํตํอปี   

  

ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ที่ถูกน้ําทํวมขังพื้นที่ 399 
ไรํ 2 งาน 60 ตารางวา จะต๎องลงทุนเป็นเงินประมาณ 2,792,500 บาท และข๎อมูลจากการลงทุนจะทํา
ให๎ประชาชนในพื้นที่มีผลกําไรจาการเลี้ยงปลานิลคิดเป็นตํอไรํตํอปีเป็นเงินประมาณ 43,000 บาท 
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เสนอแนวคิดการตัดสินใจในการสนับสนุนงบประมาณแกํประชาชนในพื้นที่
ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ คือ การทํานาในพื้นที่โดยหันมาประกอบอาชีพใหมํที่มีรายได๎
สามารถเลี้ยงครอบครัวได๎  



56 

 

แนวทางท่ี 5 การสนับสนุนให้ความรู้ในการเลี้ยงกุ้งฝอย 
การเลี้ยงกุ๎งฝอยในบํอดิน“กุ๎งฝอย” ดังแสดงในรูปที่ 4.10 แตํเดิมนั้นพบได๎ทั่วไปในแหลํง

น้ําตําง ๆ การเลี้ยงกุ๎งฝอย คร้ังแรกลงทุนประมาณ 10,000 บาท/ไรํ/รํุน (คําพันธุ์กุ๎งฝอย 4 – 5 
กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท และคําอาหารกุ๎งฝอย ลําละเอียด ราคา 2,500 บาท เคร่ืองสูบน้ํา 
ราคา 7,000 บาท คําปุ๋ย  ราคา 500 บาท/ไร/ํรํุน) รายได๎ : คร้ังแรกประมาณ 48,000 บาท/ไรํ/รํุน (การ
ประมาณการคําขายกุ๎งวันละ 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 200 บาท คิด 10 วัน แล๎วคิด 12 เดือน)  

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.10 กุ๎งฝอย 

 
วิธีดําเนินการ : 
1.  เตรียมบํอดินเนื้อที่ขนาด 1 ไรํ ถ๎าขนาดใหญํเกินไปจะทําให๎ดูแลได๎ไมํทั่วถึง ความลึก

ของบํอประมาณ 1.5 เมตร เติมน้ําสูง ประมาณ 1 เมตร เราจะล๎อมรอบบํอเลี้ยงด๎วย
ไนลอนเขียวตาถี่ ๆ ด๎วย และในการปอองกันกําจัดศัตรูที่อยูํในน้ําเราจะใช๎พวกกากชา 
หางไหล ใสํทิ้งไว๎ 3 -5 วัน" 

2. ในการเตรียมบํอเลี้ยงให๎เร่ิมจากหวํานปุ๋ยคอกจํานวน 150-200 กิโลกรัม หวํานลํา
ละเอียด 30 กิโลกรัม แล๎วใสํน้ําสูง 30-50 เซนติเมตร  

3. เมื่อเกิดไรแดง และโรติเฟอร์จํานวนมาก สีน้ําเร่ิมเขียวให๎นําพํอแมํพันธุ์กุ๎งฝอยใสํลง
ไปจํานวน 4-5 กิโลกรัมสําหรับพํอแมํพันธุ์กุ๎งฝอยที่นํามาใสํบํอเลี้ยงหาซื้อได๎ตาม
ท๎องตลาดทั่วไป ราคากิโลกรัมละ 200 บาทควรคัดที่มีขนาดใหญํ และขนาดใกล๎เคียง
กัน โดยสามารถคัดได๎ทุกฤดูกาล ยิ่งในชํวงฤดูร๎อนยิ่งดีมาก กุ๎งฝอยจะขยายพันธุ์ได๎เร็ว
ในชํวงฤดูฝน 

4. อาหารที่ใช๎เลี้ยงกุ๎งฝอยใช๎รําละเอียดและปลาป่น อัตรา 3 ตํอ 1 โดยให๎อาทิตย์ละคร้ัง 
หรือสังเกตจากความต๎องการอาหารของกุ๎งที่มารอกินอาหารจากจุดที่ให๎เป็นประจําแตํ
สํวนใหญํกุ๎งจะหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ  
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5.  การเลี้ยงกุ๎งฝอย หากสามารถปลํอยพํอแมํพันธุ์ได๎ทุกเดือนที่พบวํากุ๎งฝอยมีไขํแกํ 
บริเวณชํองท๎องและเมื่อกุ๎งวางไขํแล๎ว จะผสมพันธุ์ได๎ตํอไป เมื่อลูกกุ๎งเล็ก ๆ เลี้ยง 3-4 
เดือน จะได๎ลูกกุ๎งโตเต็มวัยสามารถช๎อนขายได๎  หรือจะช๎อนขายเมื่อเห็นวํากุ๎งในบํอ
เลี้ยงมีจํานวนมากหากกุ๎งมีจํานวนมากเกินไปจะทําให๎กุ๎งไมํโตและกินกันเองระหวําง
การลอกคราบนอกจากนี้  ระหวํางการเลี้ยงอาจมีการเพิ่มน้ําหาก พบวํา น้ําในบํอมี
ปริมาณลดลงไป หากน้ํามีจํานวนน๎อยหรือตื้นเขินกุ๎งจะโตช๎าและอํอนแอ 

 
แตํสิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ การปอองกันศัตรู ดังนั้น บริเวณบํอต๎องให๎โลํงเตียน เพื่อไมํให๎

เป็นที่อยูํอาศัยของ กบ เขียด งู ที่จะมาลงกินกุ๎งฝอยในบํอเลี้ยง นอกจากนี ้ในบํอเลี้ยงต๎องมีการกําจัด
ปลาที่เป็นศัตรูอยําง ปลาชํอน ปลาดุกด๎วย "พวกนี้จัดเป็นศัตรูของกุ๎งฝอยมาก สําคัญ จําเป็นอยํางยิ่ง
ที่ต๎องดําเนินการหาทางปอองกันไว๎  

ตลาดของกุ๎งฝอย กุ๎งฝอยสามารถจําหนํายได๎ดีในปัจจุบัน ซึ่งนิยมบริโภคกุ๎งฝอยกันมาก 
โดยซื้อไปประกอบอาหารได๎หลายอยําง เชํน พลํา แกงเลียง ทอดมัน ทอดใสํไขํ เป็นต๎น โดยกุ๎งฝอย
จะมีรสชาติอรํอย "นอกจากนี้ ยังมีการนํากุ๎งฝอยเป็น ๆ ไปใสํในตู๎ปลาตามร๎านอาหารหรือภัตตาคาร 
เพื่อจําหนํายสด ๆ อันเป็นที่นิยมของลูกค๎ามากในปัจจุบัน แตํหากเห็นวําปริมาณกุ๎งฝอยจากการ
เพาะเลี้ยงมีปริมาณมากเกินไป ก็สามารถนํามาแปรรูปได๎ โดยทําเป็นกุ๎งจํอม (กุ๎งหมัก) ซึ่งจําหนําย
ได๎ราคาดีมาก ดังนั้น จะเห็นวําการเลี้ยงกุ๎งฝอยจะจําหนํายได๎ตลอดเวลาและราคากุ๎งฝอยจะสูงมาก
ในชํวงฤดูหนาว 

ทางเลือกที่ 5 กรณีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินการเพื่อสํงเสริมการเลี้ยงกุ๎งฝอย
ในพื้นที่ 399 ไรํ 2 งาน 60 ตารางวา จํานวนประชาชน 53 ราย ที่มีพื้นที่รับประโยชน์  การเลือก
โครงการนี้จะต๎องสนับสนุนงบประมาณดังนี้ 

กรณีคําใช๎จํายตํอพื้นที่ 1 ไรํ คิดประมาณการลงทุนคร้ังแรกประมาณ 10,000 บาท (เป็นคํา
พันธุ์กุ๎งฝอย คําอาหารได๎แกํ ลําละเอียด คําเคร่ืองสูบน้ํา คําปุ๋ยคอกในการเตรียมบํอ) จะต๎องลงทุน
ตํอไรํ ประมาณ 10,000 บาท ข๎อมูลเป็นการประมาณราคาได๎จากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ซึ่ง
สามารถจับขายได๎วันละ 2-4 กิโลกรัม คิดจากพื้นที่ 1 ไรํ ราคากิโลกรัมละ 200 บาทในหนึ่งเดือนจะ
สามารถจับขายได๎ประมาณ 10-15 วัน 
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ดังนั้น   คิดจํานวนประชาชน x งบประมาณลงทุนครั้งแรก 
 = 53 x 10,000  
 = 530,000 บาท 
รวมด๎วยพื้นที่สํวนที่เหลือ คิดจากพื้นที่ 399.50 – 53 = 346.50 ไรํ 
พื้นที่สํวนที่เหลือให๎คิดเป็นคําพันธุ์กุ๎งฝอย ประมาณ 1,000 บาท คําอาหาร  1,500 บาท และ

คําปุ๋ย 500 บาท ตํอพื้นที  1 ไรํ รวมเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท แล๎วรวมพื้นที่คงเหลือทั้งหมด 
 = 346.50 x 3,000 บาท 
 = 1,039,500 บาท 
คิดเป็นเงินสนับสนุนการเลี้ยงกุ๎งฝอยในพื้นที่ = 530,000 + 1,039,500 
          = 1,569,500  บาท 
คิดเป็นงบประมาณลงทุนตํอปีตํอไรํ = 1,569,500   
                                        399.260 

    = 3,931 ≈ 4,000 บาทตํอไรํตํอปี 
กําไรตํอปี  = กําไรตํอปี – งบลงทุนตํอปี 

= 48,000 – 4,000  
= 44,000   บาทตํอไรํตํอปี   

  
ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการเลี้ยงกุ๎งฝอยในพื้นที่ที่ถูกน้ําทํวมขังพื้นที่ 399 

ไรํ 2 งาน 60 ตารางวา จะต๎องลงทุนเป็นเงินประมาณ 1,569,500 บาท และข๎อมูลจากการลงทุนจะทํา
ให๎ประชาชนในพื้นที่มีผลกําไรจาการเลี้ยงกุ๎งฝอยคิดเป็นตํอไรํตํอปีเป็นเงินประมาณ 44,000 บาท 
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เสนอแนวคิดการตัดสินใจในการสนับสนุนงบประมาณแกํประชาชนในพื้นที่ 
เนื่องจากงบประมาณดําเนินการในการลงทุนน๎อยกวําทางเลือกที่ 4 แตํได๎ผลตอบแทนมากกวํา  ดัง
แสดงการเปรียบเทียบในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบการสนับสนุนลงทุนการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกุ๎งฝอย  

ประเภท พื้นที่ถูกน้ําทํวมขงั  
(ไร-ํงาน-ตารางวา) 

งบประมาณลงทุน 
(บาท/399-2-6ไรํ) 

งบประมาณ
ลงทุน 

(บาท/ไรํ/ปี) 

รายได๎ 
(บาท/ไรํ/

ปี) 

ผลกําไร
(บาท/ปี/

ไรํ) 
 

รวมผลกําไรใน
พื้นที่ 399-2-60 

(บาท/ป)ี 

แนวทางที่ 4 399-2-60 2,792,500 7,000 50,000 43,000 17,168,000 
แนวทางที ่5 399-2-60 1,569,500 4,000 48,000 44,000 17,578,000 
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จากตารางที่ 4.4 สรุปได๎วํา แนวทางที่ 4 การเลี้ยงปลานิล ให๎ผลกําไรคิดเป็นตํอไรํตํอปี 

เทํากับ 43,000 บาท เมื่องบลงทุนตํอไรํตํอปีเทํากับ 7,000 บาท ในขณะที่ แนวทางที่ 5 การเลี้ยงกุ๎ง
ฝอยให๎ผลกําไรคิดเป็นตํอไรํตํอปี เทํากับ 44,000 บาท เมื่องบลงทุนตํอไรํตํอปีเทํากับ 4,000 บาท 
ดังนั้น แนวทางที่ 5 เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมมากกวําแนวทางที่ 4 ที่จะสนับสนุนงบประมาณ
ให๎ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตํอไป 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ พบวํา ปริมาณน้ําทํวมขังอยูํในพื้นที่หมูํที่ 7 
บ๎านมาบมะคํา ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีมากและเกินตํอ
สถานที่เก็บกักน้ํา โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝนที่เกิดปัญหาน้ําหลาก ซึ่งในทุก ๆ พื้นที่กําลังประสบ
ปัญหาน้ําทํวมขังอยูํหลายแหํง และในพื้นที่ตําบลหนองระเวียงบริเวณประสบปัญหาน้ําทํวมขังมี
ปริมาณน้ําเกินความต๎องการถึง 1,085,840 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงต๎องหาวิธีการเก็บกักน้ําและ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่ตามความต๎องการของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําทํวมขัง และเนื่องจาก
พื้นที่ที่ถูกน้ําทํวมขังนั้นอยูํในพื้นที่ต่ํา และไมํมีที่สาธารณะประโยชน์ในการขุดคลองทําแก๎มลิงเก็บ
น้ําได๎ จึงต๎องอาศัยพื้นที่รับน้ําเดิมที่มีอยูํในพื้นที่มาเป็นตัววิเคราะห์ในการแก๎ไขปัญหา ซึ่งนําจะ
สามารถดําเนินการ และแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ได๎ โดยการเสนอทางเลือกตําง ๆ ทั้งที่เป็นสิ่งกํอสร๎าง
ตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนให๎ความร๎ูในโครงการที่ไมํใช๎สิ่งกํอสร๎าง เป็นตัวชํวยและเป็น
ข๎อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ ที่จะดําเนินการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ให๎ทั้งประชาชนในพื้นที่มีชีวิต
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น และมีระบบการผลิตน้ําประปาได๎อยํางเพียงพอ และพื้นที่สามารถกลับมาทํา
การเกษตรและทํานาได๎ดังเดิม 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

การเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง ตามแนวทางที่ได๎เสนอไป
จํานวน 5 แนวทาง สามารถนํามาวิเคราะห์ข๎อดีและข๎อเสียของโครงการตําง ๆ ได๎ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม งบประมาณดําเนินการ  8,824,112 บาท เมื่อ
ดําเนินการขุดลอกพื้นที่ 80 ไรํแล๎ว จะสามารถกักเก็บน้ําได๎ประมาณ 896,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร๎อยละในการจัดการน้ําเทํากับ 24 และมีจุดคุ๎มทุนเทํากับ 2.5 ปี นอกจากนี้ ในพื้นที่บึงชะอม
สามารถเก็บกักน้ําดิบเพื่อรองรับการผลิตน้ําประปาไว๎ใช๎ในพื้นที่หมูํบ๎านได๎อีก 5 หมูํบ๎าน  

ข๎อดี คือ พื้นที่มีแหลํงเก็บกักน้ําเพิ่มขึ้น มีน้ําใช๎อยํางเพียงพอแกํความต๎องการในพื้นที่ เป็น
การปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ําในพื้นที่อยํางดี และเป็นแหลํงพักผํอนในพื้นที่อีกด๎วย  

ข๎อเสีย คือ การขุดลอกพื้นที่ลึกจากเดิมอีก 2.00 เมตร ไมํสามารถทราบได๎วําชั้นดินเป็นชั้น
ดินอะไร เพราะระดับความลึกเพิ่มขึ้นนั้นหากเจอดินทรายก็ไมํสามารถเก็บกักน้ําได๎ และในระดับ
ความลึกมากก็จะทําให๎ประชาชนที่ใช๎ประโยชน์ในการหาปลาในพื้นที่เป็นอันตรายได๎ อีกทั้งใช๎
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งบประมาณในการกํอสร๎างคํอนข๎างสูงต๎องเสนอขอรับงบประมาณจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการ
พัฒนาพื้นที่  

แนวทางท่ี 2 จากการศึกษาพื้นที่การระบายน้ําสามารถดําเนินการกํอสร๎างแบํงเป็น 2 ชํวง
ดังนี ้ 

ชํวงที่ 1 โครงการกํอสร๎างปากประตูระบายน้ําและวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมบํอพัก 
งบประมาณดําเนินการ 1,960,348 บาท  

ข๎อดี คือ สามารถควบคุมการไหลของนํ้าได๎อยํางตรงจุด ต๎องการระบายน้ําออกจากพื้นที่ได๎
ตามกําหนดขึ้นอยูํกับการเปิดหรือปิดปากประตูระบายน้ํา  

ข๎อเสีย คือ พื้นที่ปลายน้ําหากดําเนินปลํอยน้ําออกมากเกินไปจะทําให๎เกิดปัญหาในพื้นที่
ชํวงปลายน้ําได๎อาจทําให๎พื้นที่ทําการเกษตรของประชาชนในพื้นที่เกิดปัญหาน้ําทํวมขังแตํในชํวง
ระยะเวลาสั้นๆ จะเกิดชํวงฤดูน้ําหลากในพื้นที่ ที่เกิดจากการระบายน้ําออกจากบึงชะอมด๎วย  

ชํวงที่ 2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณดําเนินการ 
2,338,924 บาท  

ข๎อดี คือ สามารถแก๎ปัญหารางระบายน้ําเดิมชํารุดเสียหายแตกร่ัว ในพื้นที่ทําการเกษตร 
ของประชาชนในพื้นที่ ให๎มีรางระบายน้ําที่ดีใช๎ พื้นที่หมูํบ๎านที่รับประโยชน์ในพื้นที่  3 หมูํบ๎าน 
ได๎แกํ บ๎านหนองมํวง หมูํ 9 บ๎านชะอม หมูํที่ 11 บ๎านโตนด และหมูํที่ 14 บ๎านโนนมะกอก มีน้ําใช๎
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และน้ําก็จะกระจายสูํพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชน และ
ไหลลงสูํลําน้ําลําชํองโคตํอไป  

การดําเนินการทางเลือกนี้ทั้ง 2 ชํวง รวมงบประมาณได๎ทั้งสิ้น 4,299,727  บาท มีจุดคุ๎มทุน
เทํากับ 1.5 ปี คิดเป็นร๎อยละในการจัดการนํ้าเทํากับ 100   
  แนวทางท่ี 3 โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด งบประมาณดําเนินการ 
572,878 บาท บึงโตนดเป็นบึงขนาดใหญํมี จํานวน 2  บึง ขนาดพื้นที่รับน้ํารวม 158  ไรํ สามารถเก็บ
กักน้ําได๎ประมาณ 1,011,200  ลูกบาศก์เมตร มีจุดคุ๎มทุนเทํากับ 0.5 ปี คิดเป็นร๎อยละในการจัดการน้ํา
เทํากับ 93 เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และตรงกับความต๎องการของประชาชนที่ต๎องการระบาย
น้ําออกจากพื้นที่เพื่อพื้นที่ที่ถูกน้ําทํวมขังสามารถทํานาได๎ดังเดิม  เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณใน
การดําเนินการองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียงที่สามารถดําเนินการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ได๎
ในทันที  

ข๎อดี คือ ทําให๎พื้นที่บริเวณทางผํานของคลองสํงน้ําได๎รับผลประโยชน์จากน้ําที่ไหลผําน 
เพิ่มความชุํมชื้นในพื้นที่ ชาวบ๎านโตนดมีนํ้าใช๎อยํางพอเพียงและผลิตนํ้าประปาใช๎ในพื้นที่ตํอไป 
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แนวทางท่ี 4 การเลี้ยงปลานิล เป็นโครงการที่จะต๎องใช๎งบประมาณสําหรับดําเนินการ
                    2,792,500   ท และสามารถสร๎างรายได๎ให๎ประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นตํอไรํ
ตํอปีเป็นเงินประมาณ 43,000 บาท ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่นําสนใจสําหรับการป รับเปลี่ยน
แนวความคิดในการทํานามาทําอาชีพการเลี้ยงปลาในพื้นที่แทน จะเห็นได๎วําคําตอบแทนสามารถ
คืนกําไรให๎แกํเกษตรกรได๎เป็นจํานวนมาก หากเรามีพื้นที่ดําเนินการมากผลตอบแทนก็จะเพิ่มมาก
ขึ้นตามจํานวน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได๎  

แนวทางท่ี 5 การเลี้ยงกุ๎งฝอย เป็นโครงการที่จะต๎องใช๎งบประมาณสําหรับดําเนินการ
                     ,569,500   ท และสามารถสร๎างรายได๎ให๎ประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นตํอไรํ
ตํอปี เป็นเงินประมาณ 44,000 บาท เทียบกับงบประมาณที่ลงทุนจะน๎อยกวําแนวทางที่ 4 แตํได๎
ผลตอบแทนสูงกวํา ดังนั้น แนวทางที่ 5 มีความเหมาะสมสําหรับการใช๎งบประมาณดําเนินการ
มากกวําแนวทางที่ 4 
 ข๎อเสีย                         จะให๎ได๎ผลดี          อที่มีข   พื้นที่ไมํเกิน 1     ถ๎าบํอ
มีข               ท               ท       

ดังนั้น จากแนวทางที่ 4 และแนวทางที่ 5 ถึงแม๎จะได๎คําตอบแทนในการพัฒนาตามรูปแบบ
ที่เสนอไปแล๎วนั้นสูงกวําการทํานา แตํความต๎องการของประชาชนสํวนใหญํในพื้นที่มีความ
ต๎องการที่จะทํานาในพื้นที่ให๎ได๎ดังเดิม การเปลี่ยนพื้นที่ที่วิกฤติที่ถูกน้ําทํวมขังให๎เป็นโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพใหมํจึงเป็นเพียงทางเลือกให๎ผู๎ที่สนใจต๎องการเปลี่ยนการใช๎ประโยชน์ที่แทนอาชีพเดิม
ที่เคยทํามาในอดีต  

หนํวยงานองค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียงเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สําหรับการ
ดําเนินการตามความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ที่จะสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให๎เบาบางลง 
และประสานให๎ความร๎ูแกํประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทุกความประสงค์  และความต๎องการจะต๎อง
นําเสนอสูํแผนการพัฒนาตําบลในหนํวยงาน เพื่อให๎เกิดการนําผลการเสนอแผนพัฒนา 3 ปี มา
พิจารณาเป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ โดยคํานึงถึงความคุ๎มคําในการดําเนินการเพื่อ
ความเป็นอยูํที่ดีของประชาชนในพื้นที่ตํอไป  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

การแก๎ไขปัญหาในพื้นที่  ไมํใชํปัญหาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะต๎องแก๎ปัญหาอยํางเพียง
ลําพัง แตํจะต๎องประสานความรํวมมือระหวํางภาคประชาชนจะต๎องมีสํวนรํวมในการเสนอแนะ
แนวทางแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณางบประมาณ สําหรับการดําเนินการ
แก๎ไขปัญหาในพื้นที่เทําที่จะสามารถดําเนินการได๎ หรือหากเป็นโครงการที่ใหญํเกินกวํากําลัง ฝ่าย
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บริหารในองค์กรต๎องสามารถมองเห็นถึงหนํวยงานที่พอจะสามารถดําเนินการได๎ให๎เข๎ามา
ดําเนินการหาแนวทางแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งหนํวยงานภาครัฐและภาคประชาชนต๎องประสาน
และรํวมมือในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให๎พื้นที่ เกิดความยั่ งยืนและมีความสุข การแก๎ปัญหาความ
เป็นอยูํโดยเฉพาะเร่ืองการประกอบอาชีพก็มีความสําคัญยิ่งในชุมชน การพัฒนาพื้นที่องค์กรต๎อง
พัฒนาทั้งความเป็นอยูํควบคูํกับการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความเหมาะสมและสมดุลกัน 
จึงจะทําให๎ชีวิตของประชาชนอยูํอยํางรํมเย็นและเป็นสุขตํอไป 

ข๎อเสนอแนวทางเลือกในการแก๎ปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง ตํอผู๎บริหาร
องค์การบริหารสํวนตําบลหนองระเวียง โดยมีทางเลือก 4 ทางเลือกให๎พิจารณา เพื่อแก๎ปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชนในพื้นที่ หมูํที่ 7 บ๎านมาบมะคํา การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การกํอสร๎างโครงการใด ๆ นั้น จะต๎องศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการ และงบประมาณที่เสีย
ไป วํามีความคุ๎มคําหรือไมํ พื้นที่ได๎รับประโยชน์มากน๎อยเพียงใด และผลตอบแทนในการลงทุนมี
ความคุ๎มคําเพียงใด หวังเป็นอยํางยิ่งวําโครงการตามที่เสนอแนะจะเป็นแนวทางในการพิจารณา
ตัดสินในการแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน แนวทางการแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่
เป็นโครงการที่ได๎สํารวจ และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได๎ในพื้นที่แล๎ว สามารถพิจารณาเพื่อ
แก๎ปัญหาในพื้นที่ได๎ ทําให๎พื้นที่ที่กําลังประสบปัญหาน้ําทํวมขังในพื้นที่กวํา 10 ปี อาจจะสามารถ
กลับมาทํานาและทําการเกษตรในพื้นที่ได๎ดังเดิมตามที่ประชาชนต๎องการ ผู๎ศึกษาหวังเป็นอยํางยิ่ง
วําโครงการตามที่เสนอแนะจะเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินในการแก๎ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนในพื้นที่ให๎ประชาชนกลับมามีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้นตามลําดับ    
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