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ในช่วงฤดูฝนมีน้้าหลากจ้านวนมากมาตามแม่น้้าชีท้าให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดอยู่เสมอ พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากนี้รวมทั้งพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแสนชาต ิอ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วมนี้ด้วย ดังนั้น ใน
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเบื้องต้นระบบป้องกันน้้าท่วมในพื้นที่ดังกล่าว 
จากผลการศึกษา พบว่า ทั้งสองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทุ่งนา มีที่ดอนซึ่งเป็นที่สาธารณะ ป่า
ชุมชน และเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหย่อม ๆ มีแหล่งน้้าที่ส้าคัญในเขตเทศบาล เช่น แม่น้้าชี  บุ่งแสนชาติ  
ห้วยหนองฮู้  คลองส่งน้้าชลประทาน และหนองโน  เป็นต้น ด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาติดกับ
แม่น้้าชี  มีคันกั้นน้้าขนานกับริมแม่น้้าชีตลอดพื้นที่ศึกษา คันกั้นน้้า นี้ถูกสร้างขึ้นโดยกรม
ชลประทาน เป็นระบบป้องกันน้้าท่วมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นสองส่วน
คือ พื้นที่ในคันกั้นน้้า และพื้นที่นอกคันกั้นน้้า ท้าให้พื้นที่ในคันกั้นน้้าไม่เกิดปัญหาน้้าท่วม ส่วน
พื้นที่นอกเขตคันกั้นน้้าเกิดปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก และเน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน จึงท้าให้มีการ
ตั้งชุมชนในเขตนอกคันกั้นน้้ามากขึ้น มีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วมมากขึ้น จาก
ข้อมูลในอดีตพบว่ามีการเกิดน้้าท่วมขนาดใหญ่ ในปีพ.ศ.  2554 ได้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
ความสูงน้้าท่วมประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร นานมากกว่า 30 วัน โดยมีแนวทางแก้ปัญหา 2 แนวทาง 
ได้แก่ แนวทางที่ 1 เสริมคันกั้นน้้าเดิมให้สูงขึ้น เฉลี่ยประมาณ 6 เมตร เพื่อรองรับการวิเคราะห์
ระดับน้้าตามคาบอุบัติที่ 100 ปี ต้องใช้การลงทุนค่าก่อสร้างประมาณ 293.2 ล้านบาท และแนวทาง
ที่ 2 ออกแบบคันกั้นน้้าโดยยึดระดับถนนหลักที่เชื่อมต่อกับคันกั้นน้้า เนื่องจากในอดีตไม่เคยเกิด
ปัญหาน้้าท่วมล้นถนนสายหลัก หมายความว่าต้องเสริมคันกั้นน้้าสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1.35 
เมตร ต้องใช้การลงทุนค่าก่อสร้างประมาณ 22.1 ล้านบาท  ซึ่งแนวทางที่ 2 นี้เป็นแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนค่า
ก่อสร้างไม่ให้สูงเกินความจ้าเป็น  ด้าเนินการก่อสร้างได้ง่ายกว่า และไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่
ใกล้เคียงมาก 
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During the rainy season, many flood waves route along the Chi River caused 

flooding on floodplain of the river in Roi Et. This floodplain areas, including the 

municipal district of Dong Singha and Sean Chad, Junghan, Roi Et which has been 

affected by the flooding as well. Therefore, the objective of this research is to study 

and design the flood protection system to prevent flooding in these areas. The study 

results showed that the two areas are mostly flat fields and poddy field, public upland, 

community forest and human settlements. Major sources of water in the municipality 

are the Chi River, Sean Chad marsh, Nong Hood stream, irrigation canal and Nong 

Ho swamp etc. The north of the study area is adjacent to the Chi River. A dyke along 

the Chi River surrounding the study areas was built by the Royal Irrigation 

Department for flood protection system till today. The study areas are divided into 

two parts: inside and outside the dikes. The inside, face few floods area problem but 

the outside area still receive the impact of repeated flood. Due to the expansion of the 

Urbanization, the community area outside the dikes is enlarged, more people have 

been affected by current flooding. Based on historical data, there was huge extensive 

flood in 2004 with flood height of approximately 1.5 - 2.0 meters, longer than 30 

days. There are two approaches to solve the problem; the first alternative maximum is 

increasing the height of flood protection dike to about 6 meters for resisting the flood 

levels at 100 years return period. This alternative requires the construction investment 

of approximately 293.2 million baht. And the second alternative, Dyke elevation is 

designed based on the existing height of main road that connects to the dyke. In the 

past, flood never overflow the main street therefore rising the height of dyke about 

1.35 million baht equal to the main road level is adequate. This investment requires 

construction cost about 22.1 million baht. The second approach is the most 

appropriate approach for these study areas. Because the construction costs can be 

controlled not to have excessive. Construction process is not difficult and there are 

less impact to the neighbor area. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันปัญหาน้้าท่วมเป็นปัญหาส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่น้้าท่วม ส่งผลให้ทางภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณจ้านวนมากเพื่อเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบ  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาน้้าท่วมเป็นประจ้า ดังรูปที่ 1.1 
แสดงขอบเขตน้้าท่วม ปี พ.ศ.2554 ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะเป็นพื้นที่ท้ายน้้าของลุ่มน้้าชี จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีแม่น้้าและล้าน้้าสายส้าคัญ คือ แม่น้้าชี ล้าน้้ายัง และล้าเสียวใหญ่ ส่งผลในฤดูน้้าหลาก 
พื้นที่ริมแม่น้้า/ล้าน้้าเกิดน้้าท่วม เนื่องจากน้้าล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์ เป็น
พื้นที่ที่เกิดปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก จึงเลือกพื้นที่พื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแสนชาติ เป็นพื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นที่ราบทุ่งนา มีที่ดอนซึ่งเป็นที่สาธารณะ ป่าชุมชน และเป็นที่อยู่
อาศัยเป็นหย่อม ๆ มีแหล่งน้้าที่ส้าคัญในเขตเทศบาล เช่น แม่น้้าชี  บุ่งแสนชาติ  ห้วยหนองฮู้  คลอง
ส่งน้้าชลประทาน และหนองโน เป็นต้น ด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาติดกับแม่น้้าชี มีคันกั้นน้้า
ขนานกับริมแม่น้้าชีตลอดพื้นที่ศึกษา คันกั้นน้้านี้ถูกสร้างขึ้นโดยกรมชลประทาน เป็นระบบ
ป้องกันน้้าท่วมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นสองส่วนคือ พื้นที่ในคันกั้นน้้า 
และพื้นที่นอกคันกั้นน้้า ท้าให้พื้นที่ในคันกั้นน้้าไม่เกิดปัญหาน้้าท่วม ส่วนพื้นที่นอกเขตคันกั้นน้้า
จึงเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก และเน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน จึงท้าให้มีการตั้งชุมชน
ในเขตนอกคันกั้นน้้ามากขึ้น และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วมมากขึ้น จากข้อมูล
ในอดีตพบว่ามีการเกิดน้้าท่วมขนาดใหญ่ ในปีพ.ศ. 2554 ได้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง ความสูง
น้้าท่วมประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร นานมากกว่า 30 วัน ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน และการด้ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 

ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาสภาพปัญหาน้้าท่วม ผลกระทบจากการเกิดน้้าท่วม รวมถึง
ออกแบบระบบป้องกันน้้าท่วมของพื้นที่ศึกษา ให้มีความเหมาะสม สามารถบรรเทาและป้องกัน
ความเสียหายจากน้้าท่วมที่เกิดขึ้นได้ 
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รูปที่ 1.1  แผนที่ขอบเขตน้้าท่วม จังหวัดร้อยเอ็ดปี พ.ศ.2554 

(ที่มา : ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)) 
 



3 

 

 
รูปที่ 1.2  พื้นที่ศึกษาเทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุ และผลกระทบของการเกิดน้้าท่วมในพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์  

และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
1.2.2 เพื่อออกแบบระบบป้องกันน้้าท่วมในพื้นที่ เทศบาลต้าบลดงสิงห์  และองค์การ

บริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมที่ออกแบบในด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ  

อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ดังแสดงในรูปที่ 1.2 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 เข้าใจสภาพปัญหาของการเกิดน้้าท่วมในพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การ

บริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
1.4.2 ได้ระบบป้องกันน้้าท่วมในพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบล

แสนชาติ 

เทศบาลต าบลดงสิงห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล

แสนชาติ 
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1.4.3 สามารถลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จากปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่เทศบาล
ต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
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บทที ่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1   ผลการศึกษาและแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.1.1 รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วม อ าเภอเสลภูมิ 
รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาน้้าท่วมพื้นที่การเกษตรแบบยั่งยืน พื้นที่ในเขต 

อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (2547) ระบุว่า 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนางาน อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งหนังสือ ลงวันที่ 

15 กันยายน 2546 ถึงประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือการแก้ปัญหาน้้าท่วมแบบยั่งยืน ให้แก่พื้นที่ของ อบต.นางาน 
ขวาว นาเลิง และเมืองไพร ซึ่งมีพื้นที่เกษตรประมาณ 200 ,000 - 300,000 ไร่ ประสบภัยน้้าท่วมมา
โดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2546 แสดงในรูปที่ 2.1 

ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาน้้าท่วม โดยพิจารณาจากรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้้ายัง ของกรมชลประทาน จัดท้าโดย บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชีย
เทคโนโลยี จ้ากัด และ บริษัท เอ็นแคดคอนซัลแตนท์ จ้ากัด กันยายน 2546 รวมทั้งความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ สรุปว่า ควรแยกพื้นที่พิจารณาเป็น 2 ส่วนคือ (1) พื้นที่น้้ายังตอนบน 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันพอประมาณ น้้าท่วมเกิดจากปริมาณน้้าฝนที่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม ที่เปลี่ยนเป็นน้้าท่าไหลหลาก ล้นล้าน้้าจนเข้าท่วมพื้นที่เกษตร การแก้ปัญหาสามารถใช้
มาตรการที่เป็นสิ่งก่อสร้างได้ เช่น การขุดคลองลัดบริเวณบ้านฮ้านหญ้า การสร้างพนังกั้นน้้าบริเวณ
กุดปลาคูณไปบรรจบกับคันกั้นน้้าเดิม และการขุดลอกล้าน้้ายังในช่วงที่ก่อสร้างพนังเพื่อลดระดับ
น้้า (2) ส่วนพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่้า เกิดปัญหาน้้าท่วมช่วงปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม เป็นต้นไป และในช่วงที่ระดับน้้าในล้าน้้าชีเอ่อสูงขึ้นและไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตร 
การแก้ปัญหาหากใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นมากและไม่มี
ผลช่วยลดระดับน้้าท่วม ดังนั้นมาตรการที่เหมาะสมควรเป็นมาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง เช่น การ
ก้าหนดแนวทางการใช้ที่ดิน การก้าหนดต้าแหน่งการก่อสร้างถนน อาคารและสะพา น ให้กีด
ขวางทางน้้าให้น้อยที่สุด หรือมีช่องเปิดในการระบายน้้าให้มากพอ 

แนวทางที่โครงการชลประทานร้อยเอ็ดเสนอเพิ่มเติม 
1. การพัฒนาแหล่งน้้าโดยการขุดลอกล้าน้้าชีหลงตลอดแนวกุด หนอง และบึงต่าง 

ๆ เพื่อกักเก็บน้้าให้เต็มพื้นที่ พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้้า 
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2. ก่อสร้างประตูระบายน้้าบริเวณปากล้าน้้าที่ไหลลงล้าน้้ายัง เพื่อป้องกันและ
ควบคุม ปริมาณน้้าเข้า-ออก ในฤดูฝน 

3. การก่อสร้างสถานีสูบน้้าบ้านแห่ ต้าบลนาเลิง บริเวณฝั่งตรงข้ามกับบ้านนางาม 
ต้าบลบึงงาม อ้าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสูบน้้าจากล้าน้้าชีเข้ามาเติม
ในล้าชีหลงในช่วงฤดูแล้ง น้้าขาดแคลน 
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รูปที่ 2.1 ขอบเขตในพื้นที่ลุ่มน้้าที่ยังเกิดน้้าท่วมขึ้นเป็นประจ้า 
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2.1.2  การศึกษาความเสียหายและความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรจากภาวะน้ า
ท่วมในลุ่มน้ าชี: กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการศึกษาของวิเชียร เกิดสุข และวชิราพร เกิดสุข ( 2553) เสนอผลการศึกษาว่า 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความเสียหายของพื้นที่เกษตรจากน้้าท่วม ในช่วงปี พ.ศ.
2547 (487,434 ไร่) 2549 (83,950 ไร่) 2550 (194,380 ไร่) 2551 (106,725 ไร่) 2552 (59,366 ไร่) 
2553 (172,948 ไร่) ขณะที่ผลการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมในปี พ.ศ.2548 (83,099 ไร่) 2549 
(59,120 ไร่) 2550 (91,493 ไร่) 2553 (108,989 ไร่) ซึ่งพื้นที่จากดาวเทียมน้อยกว่าข้อมูลจาก
เกษตรกร ดังนั้นการประเมินผลพื้นที่น้้าท่วมควรน้าผลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมพิจารณา
ด้วย  

ภูมิปัญญาในการจัดการและแก้ปัญหาน้้าท่วมของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยน้้าท่วมมี 3 
วิธี คือ การปิดกั้นทางน้้าเข้า ยกคันนาให้สูงขึ้น และระบายน้้าออกหรือสูบน้้าออกจากพื้นที่ ส่วนภูมิ
ปัญญาในการจัดการและแก้ปัญหาน้้าท่วมของชุมชนประกอบด้วย การสร้างผนังกั้นน้้า สร้างประตู
ปิดเปิดน้้า สร้างคลองระบายน้้า ติดตั้งเคร่ืองสูบน้้า สูบน้้าออกจากพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า 
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการแก้ปัญหาน้้าท่วมยังไม่มีประสิทธิภาพและเกิน
ความสามารถของชุมชนและเกษตรกร การแก้ปัญหาน้้าท่วมจ้าเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
ในระดับชุมชนและระดับลุ่มน้้าย่อย และต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล 

2.1.3  การศึกษาเพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีเสี่ยงภัยต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากของประเทศ 
ภาคผนวก เนื้อท่ีพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากของประเทศไทย 

 อุดม พนมเริงศึกดิ์ และสุธารา จันทรานิมิต (2547) ได้ก้าหนดพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดน้้า
ท่วมซ้้าซากในระบบ GIS ด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลคุณลักษณะ 
(Attribute) การน้าแผนที่มาซ้อนทับกันเพื่อรวมผลจากน้้าหนักตัวแปรที่ก้าหนดกับระดับถ่วง
น้้าหนักในแต่ละพื้นที่ และน้าผลลัพธ์ที่ได้มาจัดล้าดับพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซากสูง 
ปานกลาง ต่้า ไม่เสี่ยง ส้าหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซากที่ระดับความ
เสี่ยงสูง 820,687 ไร่ ระดับความเสี่ยงปานกลาง 2,718,900 ไร่ ระดับความเสี่ยงต่้า 1,281,271 ไร่ หาก
แยกตามระดับอ้าเภอ และต้าบล พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซากที่ระดับความเสี่ยงสูงมากกว่า 
10,000 ไร่ ปรากฏในต้าบลต่าง ๆ ดังนี้ อ.เชียงขวัญ (ต้าบลเชียงขวัญ พระธาตุ พลับพลา) อ.ทุ่งเขา
หลวง (ต้าบลทุ่งเขาหลวง บึงงาม มะบ้า) อ.หนองฮี (ต้าบลเด่นราษฎร์) อ.เกษตรวิสัย (ต้าบลกู่กา
สิงห์ เกษตรวิสัย ดงคร่ังน้อย โนนสว่าง หนองแวง เหล่าหลวง) อ.จตุรพักตรพิมาน (ต้าบลศรีโคตร 
อีง่อง) อ.ธวัชบุรี (ต้าบลบึงนคร) อ.พนมไพร (ต้าบลโพธิ์ใหญ่) อ.โพธิ์ชัย (ต้าบลสะอาด) อ.โพน
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ทราย (ต้าบลท่าหาดทราย ศรีสว่าง) อ.สุวรรณภูมิ (ต้าบลจ้าปาขัน ทุ่งกุลา ทุ่งศรีเมืองทุ่งหลวง สระคู 
หินกอง) อ.เสลภูมิ (ต้าบลขวาว นางาม นาเมือง นาเลิง บึงเกลือ อ.อาจสามารถ (ต้าบลหน่อม) 
 
2.2   การทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 ร่องน้ าเปิด (Open Channels) 
หมายถึง ร่องน้้าที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่ถูกล้อมรอบด้วยผิวเปลือกแข็งทั้งหน้าตัดแต่จะมี

บางส่วนของผิวเป็นผิวอิสระที่เปิดสู่ความดันของบรรยากาศ การไหลของของเหลวในร่องน้้า เปิดนี้
ไม่ได้เกิดจากเฮดภายนอกแต่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกที่อยู่ในแนวเอียงของล้าน้้านั้น ร่องน้้าเปิดนี้
ได้แก่ ล้าน้้าตามธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แม่น้า ลา คลอง หนอง บึง ท่อระบายน้า  

อุโมงค์ส่งน้้า และท่อระบายน้้าที่มีน้้าไหลไม่เต็มท่อของเหลวที่ไหลในร่องน้้าเปิดนี้
นอกจากน้้าแล้วก็ยังมีของเหลวอื่น ๆ อีกมากมายแต่ข้อมูลจากการทดลองและค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ 
ที่ให้ไว้นี้มีไว้ส้าหรับใช้กับน้้าที่มีอุณหภูมิปกติเท่านั้น (สุนันท์, 2542 )  

การไหลในร่องน้้าเปิดนั้น มักจะเป็นการไหลแบบ Fully Rough นั่นคือ การไหลที่มีค่า เรย์
โนลด์นัมเบอร์สูง ในกรณีของการไหลในร่องน้้า เปิดนั้น สามารถหาค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ได้จาก
สูตร 

h
R

R V
N

v
     (2.1) 

 
เมื่อ : Rh = รัศมีทางชลศาสตร์ 
เนื่องจาก Rh = D/4 ดังนั้นค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์วิกฤติที่จะท้าให้การไหลในร่องน้้าเปิด

เปลี่ยนการไหลจากลามินาร์เป็นเทอร์บิวเลนท์จะมีค่าเท่ากับ 500 
2.2.2  ความลาดชันทางชลศาสตร์ (Hydraulic Slope) 
ในกรณีร่องน้้าเปิด (รูปที่ 2.3) นั้นจะมีความลาดชัน So ของก้นล้าน้้า ความลาดชัน Sw ของ

ผิวน้้า และความลาดชัน S ของเส้นบอกพลังงานรวม (Energy Grade Line) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะ
เห็นได้ว่าเส้น Hydraulic Grade Line จะซ้อนอยู่กับผิวน้้า ดังนั้น จึงไม่มีส่วนโค้งที่ผิดปกติอยู่ในเส้น
สตีมไลน์ หรือ สตรีมทิวบ์ (Stream Tube) นั้น 
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รูปที่ 2.2  รูปแสดงความลาดชันของร่องน้้าเปิด 

 
ส้าหรับระดับความลึกของน้้านั้นจะวัดกันในแนวดิ่ง ส่วนระยะห่างระหว่างหน้าตัดของล้า

น้้าก็จะวัดกันตามแนวนอน ความลาดชันต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นมีนิยามดังนี้ 
 

 1 2 / /oS z z x z x            (2.2) 
   1 1 2 2 /wS z y z y x          

 
         /z y x           (2.3) 

 
   2 2

1 1 1 2 2 2/ 2 / 2 /S z y V g z y V g L       
     /Lh L        (2.4) 
 

เมื่อ : , ,z y x  = ระยะต่างๆ ที่อยู่ในรูป 

Lh       =  เฮดที่สูญเสียในระหว่างหน้าตัด 1 และ 2 
L        =  ระยะห่างตามแนวเอียงระหว่างหน้าตัด 1 และ 2 ของก้นล้าน้้า  
 
จะเห็นได้ว่าความลาดชันของพลังงาน S นี้เป็นเฮดที่สูญเสียไปในหน่ึงหน่วยความยาวของ 

เส้นทางการไหล  ข้อสมมตินี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อน้้ามีระดับความลึกน้อยกว่าความกว้างของล้าน้้า 
ในกรณีของการใช้งานทั่ว ๆ ไปนั้น มุม θ ระหว่างก้นล้าน้้ากับแนวนอนจะมีค่าน้อยมากดังนั้น ค่า L 
ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างหน้าตัดทั้งสองที่วัดตามแนวเอียงของก้นล้าน้้าจะมีค่าเกือบจะเท่ากับ ∆x ที่
วัดตามแนวนอน 
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 2.2.3  ความลาดชันของร่องน้ า และระดับความลึกของการไหล (Channel Slope and 
Alternate Depths of Slope) 

การไหลที่สม่้าเสมอนั้นจะเกิดที่ระดับความลึกซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการไหล รูปร่าง และความ
ขรุขระของพื้นที่หน้าตัดกับความลาดชันของก้นล้าน้้านั้นเท่านั้น ในกรณีที่ก้าหนดความขรุขระและ
รูปร่างของพื้นที่ที่หน้าตัดมาให้ ร่องน้้าที่จะให้การไหลที่สม่้าเสมอใต้จุดวิกฤตได้ก็จะต้องมีความ
ลาดชันน้อย (Mild)  แต่ถ้าให้การไหลที่สม่้าเสมอเหนือจุดวิกฤต ความลาดชันก็จะมาก (Steep) 
ดังนั้น จึงควรหาความลาดชันไฮโดรลิคของความลาดชันร่องน้้าที่มีผิวหยาบแต่มีความลาดชันมาก
อาจจะมีอัตราการไหลเท่ากับร่องน้้าที่มีผิวหยาบแต่มีความลาดชันน้อยก็ได้ แม้แต่ร่องน้้าเดียวกันก็
ตามความลาดชันก็อาจจะน้อย ส้าหรับในกรณีที่มีอัตราการไหลต่้า และมากเมื่อมีอัตรา 
การไหลสูง (สุนันท์, 2542) 
 
 2.2.4  สูตรของแมนนิ่ง (Manning Formula) 

การไหลในรางเปิด ( open channel ) เป็นการไหลในลักษณะที่ผิวน้้าสัมผัสกับอากาศโดย
ตลอด ได้แก่ การไหลในแม่น้้าล้าคลอง , รางระบายน้้าแบบเปิด ( U – Ditch ,side Ditch ) และการ
ไหลในท่อเหลี่ยมหรือท่อกลมที่ระดับน้้าไม่เต็ม ระดับน้้าด้านเหนือน้้าและท้ายน้้าต่้ากว่าระดับผิว 
บนของท่อ  สมมุติฐานที่ใช้ในการออกแบบอาคารระบายน้้าในงานทางที่เป็นการไหลในรางเปิดถือ
ว่าเป็นการไหลแบบคงที่และสม่้าเสมอ ( Steady Uniform Flow ) คืออัตราการไหล และความเร็ว
คงที่ตลอดหน้าตัดของอาคารระบายน้้าที่พิจารณาออกแบบด้วยเงื่อนไขดังกล่าวจึงสามารถ  ใช้
สมการแมนนิ่ง ( Manning’s Equation ) ในการค้านวณขนาดความจุอัตราการไหล ของหน้าตัด
อาคารระบายน้้าได้ดังสมการต่อไปนี้ 

 
2/3 1/ 2Q AR S

n


     (2.5) 

 

 โดย          =       1(ระบบเมตริก) และ 1.486(ระบบอังกฤษ) 
  Q          =       อัตราการไหล(ลบ.ม. / วินาที) 
  R          =       รัศมีชลศาสตร์ 
  n          =       สัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิวคลอง หรือล้าน้้า 
  A         =       พื้นที่หน้าตัดที่พิจารณา (ตารางเมตร) 
  S          =       ความลาดเอียงของผิวน้้า 
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ตารางที่ 2.1  สัมประสิทธิ์ความขรุขระของ  Manning 
ผิวทางน้ าเปิด n 

(1) ทางน้้าเปิดธรรมชาติ (natural channels)  
เรียบและตรง 0.030 
ไหลช้าเนื่องจากมีสระลึกเป็นช่วงๆ 0.040 
แม่น้้าสายหลัก 0.035 

(2) ลุ่มแม่น้้าที่มีน้้าท่วมถึง (flood plains)  
ทุ่งหญ้า 0.035 
ไม้พันธุ์เตี้ยบางๆ 0.050 
ไม้พันธุ์เตี้ยมาก 0.075 
ต้นไม้ 0.150 

(3) ทางน้้าเปิดดินขุด (excavated earth channels)  
เรียบ 0.022 
มีกรวดบ้าง 0.025 
เต็มไปด้วยหญ้า 0.030 
ก้อนหิน 0.035 

(4) ทางน้้าเปิดดาดผิว (artificially lined channels)  
แก้ว 0.010 
ทองเหลือง 0.011 
เหล็กเรียบ 0.012 
เหล็กทาสี 0.014 
เหล็กมีหมุดย้้า 0.015 
เหล็กหล่อ 0.013 
คอนกรีตขัดผิว 0.012 
คอนกรีจผิวหยาบ 0.014 
ไม้ไสเรียบ 0.012 
ไม้ไม่ได้ไส 0.013 
ดินเหนียว 0.014 
ก่ออิฐ 0.015 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
ผิวทางน้ าเปิด n 

แอสฟัลต ์ 0.016 
โลหะลูกฟูก 0.022 
หินเรียง 0.025 

 
 2.2.5  การวิเคราะห์การไหลของล าน้ า 

จากพฤติกรรมการไหลของล้าน้้านั้น สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ซึ่งสามารถแบ่งโดย
เปรียบเทียบค่า Froude Number ดังนี ้

1.  Critical Flow  การไหลแบบวิกฤต  ;  Froude Number =  1 
2.  Subcritical Flow  การไหลแบบต่้ากว่าวิกฤต  ;  Froude Number <  1 
3.  Supercritical Flow  การไหลแบบเหนือวิกฤต  ;  Froude Number >  1 

 
2.3  การสร้างแบบจ าลองการไหลโดยใช้โปรแกรม HEC-RAS 
 HEC-RAS เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบัน U.S. Army Crops of Engineers  
ซึ่งสามารถใช้งานได้กับการหา Water Surface Elevation, Flood Plain, Floodway และข้อมูลด้าน 
อุทกศาสตร์อ่ืน ๆ ของทางน้้าธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

โปรแกรม HEC-RAS เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้กว้างขวาง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง 

1.  การค้านวณหาระดับผิวน้้า ของล้าน้้าธรรมชาติหรือทางน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
2.  การหาขอบเขตแนวน้้าท่วม 
3.  การวิเคราะห์หาผลกระทบทางไฮโดรลิคของอาคารเดิม และ อาคารที่จะสร้างเพิ่มเติม

แนวตัดถนน เช่น สะพาน และ ท่อลอด 
4.  การวิเคราะห์ทางไฮโดรลิคของการปรับปรุงทางน้้า 
ดังนั้นโครงงานฯนี้ จ้าเป็นต้องใช้โปรแกรม HEC-RAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

แบบจ้าลองการไหลของแม่น้้าชีและท้านายเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน 
สถานการณ์น้้า เร่ิมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโครงงานฯนี้จึงใช้แบบจ้าลอง HEC-RAS มา
วิเคราะห์แม่น้้าชี เพื่อหาผลกระทบ หรือ จุดวิกฤตของสถานการณ์น้้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิด
วิกฤติอย่างเหมาะสม 
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ขัน้ตอนการใช้งานโปรแกรม HEC-RAS 
1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ต้องมาใช้ใน HEC – RAS ซึ่งต้องมีข้อมูลที่

ใช้ในการสร้างแบบจ้าลองดังนี้ 
-  แผนที่และช่วงขอบเขตการศึกษาของแม่น้้าชี 
-  ข้อมูลหน้าตัดของแม่น้้าชีในช่วงต่าง ๆ 
-  พิกัดและช่วงระยะห่างของหน้าตัดในช่วงต่าง ๆ ของแม่น้้าชี 

2.  ศึกษาข้อมูลระดับน้้าของสถานีวัดน้้า ณ จุดหลักๆที่ส้าคัญ คือ สถานีวัดน้้า E.66A บ้าน
ม่วงลาด อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และ สถานีวัดน้้า E.18 บ้านท่าสะแบง กิ่งอ้าเภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบจ้าลอง HEC - RAS 

3.  ศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลอันเนื่องมาจากจากระดับน้้าของ
แม่น้้าชี 

4.  การสอบเทียบผลกับข้อมูลน้้าท่า ปีพ.ศ. 2554 
5.  ศึกษาผลที่เกิดขึ้นของแม่น้้าชีโดยใช้แบบจ้าลอง HEC – RAS จ้าลองการไหล ณ อัตรา

การไหลที่คาบอุบัติ 5 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี เพื่อสามารถประเมินแนวทางการ
ป้องกันน้้าท่วมได้ 

 
2.4   การออกแบบคันกั้นน้ า 

ในการออกแบบคันกั้นน้้าจะต้องค้านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
1) ความสูงของคันป้องกันน้้าท่วม (level of service) 
การก้าหนดความสูงของคันกั้นน้้าริมแม่น้้า/คลองให้สามารถป้องกันน้้าไหลล้นตลิ่งที่คาบ

อุบัติ (return period) 100 ปี หรือก้าหนดความสูงของคันกั้นน้้าริมแม่น้้า/คลอง ให้สามารถป้องกัน
น้้าหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้อย่างปลอดภัย และหากมีน้้าท่วมที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่
ก้าหนดเกิดขึ้นก็จะยอมให้เกิดภาวะน้้าท่วมพื้นที่ได้ 

2) การก้าหนดแนวของคันป้องกันน้้าท่วม 
ก้าหนดแนวคันป้องกันน้้าท่วมไว้ที่แนวเขตแม่น้้า /คลอง หรืออาจยึดแนวคันป้องกันน้้า

ท่วมปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประนีประนอมระหว่างพื้นที่ที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างและก้าแพง
ริมน้้ากับพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างและก้าแพงริมน้้าแล้วท้าให้มีความสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติมาก 

3) รูปลักษณ์ของคันป้องกันน้้าท่วม 
ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เกิดปัญหา โดยมีรูปแบบต่างๆดังนี้ 
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- ปรับปรุง/ก่อสร้างคันดินริมแม่น้้า/คลองเหมาะส้าหรับบริเวณที่มีพื้นที่กว้างและไม่
มีเขื่อนริมน้้ามีลักษณะเป็นคันดินบดอัดแน่นทึบน้้า 

- ปรับปรุง/ก่อสร้างยกระดับถนน เหมาะส้าหรับกรณีใช้ถนนเดิมเป็นคันกั้นน้้าแต่
ระดับหลังถนนต่้ากว่าระดับป้องกันน้้าท่วมที่ออกแบบไว้และกรณีก่อสร้างถนน
ใหม่เพื่อใช้เป็นคันกั้นน้้าและเป็นทางคมนาคม 

- อาคารประกอบระบบป้องกันน้้าท่วม นอกจากคันป้องกันน้้าท่วมแล้วจะต้องมี
อาคารประกอบควบคุมเพื่อป้องกันน้้าไหลย้อนกลับเข้าคลองและท่อระบายน้้า
และ/หรือถ้าคลองระบายน้้าเหล่านั้นต้องท้าหน้าที่ระบายน้้าออกจากพื้นที่  (ลุ่ม) 
จ้าเป็นจะต้องสร้างอาคารสถานีสูบน้้าถาวรหรือชั่วคราวควบคู่ไปด้วย 

 
2.5  เกณฑ์และปัจจัยท่ีพิจารณาในการประเมินราคา 
 1)  ท้าสัญญาจ้างเหมากับผู้รับเหมาทั่วไปโดยการยื่นประมูลท้องถิ่น 
 2)  การก้าหนดราคางานต่อหน่วย (unit cost) โดยใช้ราคาฐานที่ปี พ.ศ.2556  
 3)  องค์ประกอบของราคาค่าลงทุนประกอบด้วย 
 3.1)  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุน 
 3.2)  ค่าจ้างบุคลากร-ค่าจ้างแรงงาน 
 3.3)  ค่าด้าเนินการค่าก้าไรและค่าภาษี 
 3.4)  ค่างานวิศวกรรม 
 3.5)  ค่าจัดซื้อที่ดิน 
 3.6)  ค่าไฟฟ้า 
 4)  การประเมินราคา มีเงื่อนไขดังนี้ 
 4.1)  ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด     25% 
 4.2)  ค่าด้าเนินการก้าไรภาษี     12% 
 4.3)  ค่างานทางวิศวกรรม (ค่าออกแบบและควบคุมงาน)  3% 
 5)  การค้านวณปริมาณงานก่อสร้างหรือปรับปรุงคันกั้นน้้าคิดปริมาณงานตามความยาว
เป็นเมตร 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินโครงงาน 

 

โครงงานนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกันน้้าท่วมส้าหรับเทศบาลต้าบลดง

สิงห์ และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ  วิธีการด้าเนินการศึกษาแสดง ดังรูปที่  3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1  ขั้นตอนการด้าเนินการศึกษา 

 

ออกแบบ ระบบป้องกันน้้าท่วม 

ศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกันน้้าท่วม 

วิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม  

HEC-RAS 

วิเคราะห์แนวทางในการป้องกันน้้าท่วม 

ศึกษาปัญหาในพื้นที่ศึกษา 

รวบรวมข้อมูล 

ส้ารวจข้อมูลภาคสนาม 

- ขอบเขตพื้นที่น้้าท่วม 

- ผลกระทบของการเกิดน้้าท่วม 

รวบรวมข้อมูล 

- ข้อมูลทาง อุตุ – อุทกวิทยา 

- ข้อมูลกายภาพของพื้นที่ศึกษา 

องค์ประกอบของระบบป้องกันน้้าท่วม 
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3.1   ศึกษาปัญหาในพื้นท่ีศึกษา 
พื้นที่ชุมชนที่น้ามาศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมคือ พื้นที่เทศบาลต้าบลดง

สิงห์เป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 27.3 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบทุ่งนา มีที่ดอนซึ่งเป็นที่สาธารณะ ป่าชุมชนเป็นหย่อม และเป็นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยเป็น
หย่อม ๆ มีแหล่งน้้าที่ส้าคัญในเขตเทศบาล เช่น ห้วยหนองฮู้ แม่น้้าชี คลองส่งน้้าชลประทาน และ
หนองโน เป็นต้น ทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่ผ่านชุมชน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2020 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เป็นต้น 

และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมมีพื้นที่ประมาณ  
16.80 ตร.กม. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 140 เมตร พื้นที่ส่วน
ใหญ่ลาดลงสู่แม่น้้าชีซึ่งอยู่ทิศเหนือ และเป็นทุ่งนา มีที่ดอนซึ่งเป็นที่สาธารณะมีป่าชุมชนเป็นหย่อม 
ๆ และมีการปลูกบ้านส้าหรับเป็นที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

ส้าหรับการก้าหนดขอบเขตของการป้องกันน้้าท่วมและการระบายน้้าของชุมชนของพื้นที่
เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ ได้พิจารณาก้าหนดให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่มีแนวโน้มต่อการรองรับการขยายตัวของชุมชนใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะ
ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ชุมชนของเทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 

 
3.2   การด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่น้ามาใช้ในการศึกษาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของชุมชนได้จาก
การส้ารวจและการรวบรวมข้อมูลเป็นการส้ารวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง  2 ส่วนได้แก่การ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ โดยข้อมูลทุติยภูมิจะประกอบด้วยข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ ข้อมูล/การบันทึกอุทกภัยซึ่งมีรายละเอียดในระดับที่สามารถน้ามาประเมินเหตุการณ์อุทกภัย
เป็นต้นส่วนข้อมูลปฐมภูมิประกอบด้วยการสัมภาษณ์สอบถามผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนเช่น
เทศมนตรี ข้าราชการและประชาชนเป็นต้นโดยจะสอบถามถึงความเห็นและทัศนคติความ
เดือดร้อนที่ประสบจากภัยน้้าท่วมตลอดจนแผนงานพัฒนาท้องถิ่นแผนงานการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ทั้งแบบชั่วคราวและถาวรข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศข้อมูลอุทกวิทยาเป็นต้น 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้เคยมีการจัดเก็บหรือศึกษามาก่อนแล้ว
จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น 

 แผนผังแนวเขตเทศบาล (จากเทศบาล) 
 แผนผังระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้าในปัจจุบัน (จากเทศบาล) 
 ข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศ (จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา) 
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 ข้อมูลปฐพีกลศาสตร์ (จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา) 
 ข้อมูลอุทกวิทยาและชลศาสตร์รวมทั้งโครงการชลประทานในจังหวัดและในลุ่ม

น้้าชี (จากกรมชลประทาน) 
 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (จากกรมอุตุนิยมวิทยา) 
 รายงานการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการที่ได้มีการศึกษาไว้ 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆในพื้นที่โครงการเช่น 
 ข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศ (จากการส้ารวจค่าระดับถนนและพื้นที่ข้างเคียงในพื้นที่) 
 ข้อมูลอุทกวิทยาและชลศาสตร์ (จากการส้ารวจสนามในพื้นที่) 
 ข้อมูลระดับน้้าท่วมความเสียหายจากน้้าท่วมและแนวทางป้องกันน้้าท่วม/ระบาย

น้้า (จากหน่วยงานท้องถิ่น กรมชลประทาน การส้ารวจสนามและการสอบถาม
ประชาชนในพื้นที่) 

ในขั้นตอนการศึกษาจัดท้าโครงงาน จะต้องรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวมาตรวจสอบ
และน้ามาประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิและการส้ารวจในสนามน้ามาตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น การน้าข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศปฐพีกลศาสตร์อุทกวิทยาและชลศาสตร์
ระดับน้้าท่วมความเสียหายจากน้้าท่วมแนวทางป้องกันน้้าท่วม/ระบายน้้ามาตรวจสอบกับเหตุการณ์
จริงที่เกิดขึ้นในสนามเพื่อวิเคราะห์หาระดับป้องกันน้้าท่วมก้าหนดแนว /รูปแบบ/ความสูงของคัน
ป้องกันน้้าท่วมและก้าหนดแนวทาง/ขนาด/รูปแบบของระบบระบายน้้าภายในพื้นที่ป้องกันน้้าท่วม
ที่เหมาะสมต่อไป 

 
3.3   วิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3.1 การวิเคราะห์น้ าฝน 
 ปริมาณฝนและลักษณะของฝนที่ตกในพื้นที่ศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส้าคัญอย่างมาก
ต่อการเกิดสภาวะน้้าท่วมขังภายในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณา
ก้าหนดแผนหลัก และรูปแบบของการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพฝนที่ตกภายในพื้นที่ จึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าฝนที่ตกภายในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ข้อมูล
จากการตรวจวัดปริมาณน้้าฝนของสถานีวัดน้้าฝนต่าง ๆ ที่กระจายตัวครอบคลุมภายในพื้นที่และ
พื้นที่โดยรอบจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนที่ตกในเขตพื้นที่และพื้นที่
โดยรอบจังหวัดร้อยเอด็ 



19 

 

 
 

รูปที่ 3.2  ต้าแหน่งของสถานีวัดน้้าท่า และสถานีวัดน้้าฝน ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 3.3.2  วิเคราะห์ระดับน้ าด้วยโปรแกรม HEC-RAS 
 น้าข้อมูลที่รวบรวมมา มาวิเคราะห์ระดับน้้าด้วยโปรแกรม HEC-RAS โดยเงื่อนไขในการ
วิเคราะห์จะต้องใช้ระดับน้้าที่คาบอุบัติที่ 5 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี เพื่อน้าค่าระดับน้้าที่วิเคราะห์
ได้มาหาแนวทางในการป้องกันน้้าท่วมต่อไป 
 การด าเนินการวิเคราะห์ระดับน้ าด้วยโปรแกรม HEC-RAS 

1)  การเร่ิมโปรแกรม โดยการเลือกที่ไอคอน                   โดยการ Double Clicks  
หรือ Right Click แล้วเลือก Open 

2)  เมื่อเปิดโปรแกรมส้าเร็จ เพื่อเป็นการตั้งค่าหน่วยที่จะใช้ในการวิเคราะห์โดย  
การเลือกที่ Options แล้วไปที่ Units system (US Customary/SI) …. เพื่อเลือก
หน่วยที่ต้องการจะใช้ในการสร้างแบบจ้าลอง 

 
รูปที่ 3.3  หน้าต่างแสดงการตั้งหน่วยเร่ิมต้นของโปรแกรม HEC-RAS 

 

3)  เลือก File เพือ่ไปที่ New Project… เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลของงานที่วิเคราะห์ 
 

 
 

รูปที่ 3.4  หน้าต่างแสดงการสร้างแผนงานเร่ิมต้นของแม่น้้าชี 
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4)  การสร้างลักษณะแนวล้าน้้าในการวิเคราะห์โดยการไปที่ Edit เลือก Geometric 
Data หรือเลือกที่ไอคอน                         เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป ไปที่ File 
เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลที่ New Geometric Data 
 

 
 

รูปที่ 3.5  หน้าต่างแสดงการเร่ิมสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
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5)  เลือก                   เพื่อวาดแนวล้าน้้า เร่ิมจากทางต้นน้้า (upstream)ไปทาง ปลาย
น้้า(downstream) เสร็จแล้ว Double – Click เพื่อก้าหนดชื่อของล้าน้้า 

 

 
 

รูปที่ 3.6  หน้าต่างแสดงการสร้างแนวล้าน้้าของแม่น้้าชี 
 

6)  สร้าง Cross Section โดยเลือกไอคอน                    เมื่อปรากฏหน้าต่างไปที่  
Option เลือก Add a new Cross Section… 

 
รูปที่ 3.7  หน้าต่างแสดงการเร่ิมสร้างรูปตัดขวางล้าน้้า 
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7)  กรอกข้อมูลของหน้าตัดตามขวาง ณ จุดต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบจ้าลองทางชลศาสตร์ 
 

 
 

รูปที่ 3.8  หน้าต่างแสดงการใส่ข้อมูลรูปตัดขวางล้าน้้า 
 

8)  กรอกข้อมูลเงื่อนไขในการประมวลผล Steady Flow Data.. 
 

 
 

รูปที่ 3.9  หน้าต่างแสดงการเลือกวิธีการเร่ิมเลือกการประมวลผล การไหลแบบสม่้าเสมอ 
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9)  เร่ิมด้าเนินการวิเคราะห์การไหลแบบสม่้าเสมอ(Steady Flow Analysis)  กด 
Compute 

 
รูปที่ 3.10  หน้าต่างแสดงการวิเคราะห์การไหลแบบสม่้าเสมอ 
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10) ดูผลการประมวลการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

 แสดงผลการประมวลของรูปตัด ณ หน้าตัดต่างๆ 

 แสดงผลการประมวลของรูปตัดด้านข้างของล้าน้้าทั้งหมด 

 แสดงผลการประมวลของพิกัดของรูปตัดด้านข้างของล้าน้้าทั้งหมด 

 แสดงผลการประมวลใยรูปของกราฟเส้นโค้งบ่งบอกค่าข้อมูล 

 แสดงการประมวลในรูป 3 มิติของหน้าตัดขวางล้าน้้าหลายหน้าตัด และ รูปตัด
ด้านข้าง 

  แสดงการประมวลในรูประดับน้้า และ การไหลของน้้าในล้าน้้า 

  แสดงผลการประมวลในรูปพฤติกรรมของการไหลของน้้า 

  แสดงการประมวล ณ ต้าแหน่งรูปตัดขวางที่มีอาคารชลประทานเพิ่มขึ้นมา 

  แสดงผลการประมวลค่าทั้งหมดของล้าน้้า 

  แสดงผลการเตือนข้อผิดพลาดในการประมวลผล 
 

รูปที่ 3.11  แบบการประมวลผลแบบต่างๆ 
  

3.3.3  วิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันน้ าท่วม 
 จากที่ส้ารวจสภาพพื้นที่และสอบถามจากประชาชนที่ประสบปัญหาน้้าท่วมนั้น การ
ด้าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้้าเพื่อกั้นน้้าล้นตลิ่งจากแม่น้้าชีใกล้แนวบริเวณเขตชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง 
 
3.4   ออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วม 

จากการส้ารวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลระดับน้้าสูงสุดของพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และ
องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ  พบว่าสภาพพื้นที่ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ปัญหาริมแม่น้้าชีนั้น มี
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การก่อสร้างคันกั้นน้้าโดยกรมชลประทานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากคันกั้นน้้าดังกล่าวยังมีระดับไม่สูง
เพียงพอ จึงท้าให้เกิดปัญหาน้้าจากแม่น้้าชีล้นตลิ่ง ล้นคันกั้นน้้าที่มีอยู่เดิม สร้างความเสียหายต่อ
พื้นที่ชุมชน 

การเสริมคันกั้นน้้าเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ซึ่งสามารถออกแบบได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้้า ปริมาณน้้าจากสถานีวัดน้้า เพื่อค้านวณหาระดับน้้าที่คาบอุบัติ 100 ปี  และ
หาข้อมูลระดับน้้าสูงสุดที่เคยเกิดปัญหาน้้าท่วม ล้นตลิ่งมาใช้ในการออกแบบ  และพิจารณา
ทางเลือกในการออกแบบคันกั้นน้้า ซึ่งจากการวิเคราะห์และค้านวณระดับน้้าดังกล่าว สามารถ
ออกแบบคันกันนั้นได้ 2 แนวทาง คือ การออกแบบคันกั้นน้้าจากระดับน้้า ที่คาบอุบัติ 100 ปี และ
การออกแบบคันกั้นน้้าโดยยึดระดับถนนหลักที่เชื่อมต่อกับคันกั้นน้้า 

ทางเลือกที่ 1 การออกแบบคันกั้นน้้าจากระดับน้้า ที่คาบอุบัติ 100 ปี  พบว่าระดับคันกั้นน้้า
ที่ออกแบบนั้นมีระดับสูงกว่าระดับคันกั้นน้้าเดิมของกรมชลประทานฯ และระดับถนนหลักใน
ปัจจุบันมาก และแม้ว่าจะด้าเนินการก่อสร้างได้จริง แต่ถนนหลักที่เชื่อมกับคันกั้นน้้านั้นมีระดับที่
ต่้ากว่าคันกั้นน้้า หากน้้าในแม่น้้าชีมีปริมาณมาก จนสูงกว่าระดับถนนหลักดังกล่าว ก็ไม่สามารถจะ
ป้องกันปัญหาน้้าท่วมได้    

จากปัญหาดังกล่าว ท้าให้มีการออกแบบคันกั้นน้้าทางเลือกที่ 2 ขึ้นมา 
ทางเลือกที่  2 การออกแบบคันกั้นน้้าโดยยึดระดับถนนหลักที่ เชื่อมต่อกับคันกั้นน้้า 

เนื่องจากในอดีตไม่เคยเกิดปัญหาน้้าท่วมล้นถนนสายหลัก หมายความว่าระดับของถนนสายหลัก
สามารถกั้นน้้าแม่น้้าชีที่ล้นตลิ่งได้ ดังนั้นการออกแบบคันกั้นน้้าในทางเลือกที่ 2 นี้ จึงออกแบบ
ยกระดับคันกั้นน้้าให้ได้ระดับที่เท่ากับถนนหลัก ซึ่งสามารถประหยัดการลงทุนการก่อสร้าง เวลา
การก่อสร้างได้อีกด้วย 

และเพิ่มเติมในส่วนของคันกั้นน้้าที่อยู่ชิดกับริมแม่น้้ามาก จะต้องด้าเนินการก่อสร้างระบบ
ป้องกันตลิ่งแบบหินเรียงเพื่อป้องกันน้้าในแม่น้้ากัดเซาะคันกั้นน้้าเสียหาย ช้ารุดได้  

 
3.5   การประเมินมูลค่าการลงทุน 
 การประเมินมูลค่าการลงทุนโครงการในการจัดท้าโครงงานการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่
ชุมชน เป็นการจัดท้าประมาณราคาในการก่อสร้างองค์ประกอบของระบบที่มีการก้าหนดรูปแบบ
เบื้องต้นของการป้องกันน้้าท่วมและการระบายน้้าซึ่งต้องประเมินค่าลงทุนในแต่ละทาง เลือกเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลด้านราคาค่าก่อสร้างโดยมีล้าดับขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 
 1)   การจัดเตรียมข้อมูลราคา 
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 ในการประเมินราคางานได้จัดเตรียมราคางานต่อหน่วย  (Unit Cost) ของงานทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานระบบป้องกันน้้าท่วมและ
ระบบระบายน้้าปฐมภูมิของพื้นที่ชุมชนด้วยการใช้เกณฑ์การก้าหนดราคาของทางราชการโดยใช้
ราคาต่อหน่วยของราคาวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานที่รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูลที่ได้จากทั้ง
ส่วนกลางและในพื้นที่โครงการ 
 2)   เกณฑ์และปัจจัยท่ีพิจารณาในการประเมินราคา 
 การประเมินราคาค่าลงทุนของงานโครงการในการจัดท้าโครงงานการป้องกันน้้าท่วมพื้นที่
ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีสมมุติฐานดังต่อไปนี้ 
 (1)  ท้าสัญญาจ้างเหมาส้าหรับงานก่อสร้างทั้งหมดกับผู้รับเหมาทั่วไปโดยการยื่น

ประมูลท้องถิ่น 
 (2)  การก้าหนดราคางานต่อหน่วย (unit cost) มีเกณฑ์ในการจัดท้าดังได้กล่าวแล้ว

ข้างต้นโดยราคาค่างานต่อหน่วยใช้ราคาฐานที่ปี พ .ศ.2556 (เดือนกุมภาพันธ์ 
2556) 

 (3)  องค์ประกอบของราคาค่าลงทุนประกอบด้วย 
 (3.1)  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุน 
 (3.2)  ค่าจ้างบุคลากร-ค่าจ้างแรงงาน 
 (3.3)  ค่าด้าเนินการค่าก้าไรและค่าภาษี 
 (3.4)  ค่างานวิศวกรรม 
 (3.5)  ค่าจัดซื้อที่ดิน 
 (3.6)  ค่าไฟฟ้า 
 (4)  การประเมินราคาเป็นการประมาณราคาค่างานก่อสร้างโครงการเป็นราคาโดย

ตรงที่มีเงื่อนไขดังนี้ 
 (4.1)  ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด     25% 
 (4.2)  ค่าด้าเนินการก้าไรภาษี     12% 
 (4.3)  ค่างานทางวิศวกรรม (ค่าออกแบบและควบคุมงาน)   3% 
 (5)  การค้านวณปริมาณงานในการประเมินราคาประกอบด้วย 
 (5.1) งานก่อสร้าง หรือปรับปรุงคูคลองระบายน้้าและท่อระบายน้้าหลักคิด

ปริมาณงานตามความยาวเป็นเมตร 
 (5.2)  งานก่อสร้างประตูระบายน้้า หรือประตูท่อระบายน้้าในแต่ล ะแห่งคิด

ปริมาณงานตามขนาดของบานระบายและเส้นผ่าศูนย์กลางท่อเป็นเมตร 
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3.6   ศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกันน้ าท่วม 
 จากการส้ารวจสภาพพื้นที่และรวบรวมข้อมูลที่จ้าเป็นในการวิเคราะห์ปัญหานั้น พบว่าแต่
เดิมนั้น บริเวณชุมชนที่ประสบปัญหาน้้าท่วม(เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบล
แสนชาติ ได้มีการก่อสร้างคันกั้นน้้าแต่เดิมอยู่แล้ว 
 แนวทางในการป้องกันน้้าท่วมนี้ อาจจะแก้ปัญหาโดยการก่อสร้างคันกั้นน้้าเดิมให้สูงขึ้น
จนสามารถป้องกันปัญหาน้้าท่วมได้ หรือก่อสร้างแนวคันกั้นน้้าแนวใหม่ที่เจาะจงให้ป้องกันพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่เปิดปัญหาโดยตรง โดยพิจารณาความเป็นได้ในการก่อสร้างคันกั้นน้้าจากสภาพ
พื้นที่และต้นทุนการก่อสร้างคันกั้นน้้าในแต่ละแนวทางเลือก 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
 จากการศึกษาปัญหาน้้าท่วมเทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าสาเหตุในการเกิดน้้าท่วมมาจากน้้าล้นตลิ่งแม่น้้าชีและพื้นที่ที่
เกิดน้้าท่วมเป็นพื้นที่ริมแม่น้้าที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้้าหลักของกรมชลประทาน ซึ่งสามารถอธิบายผล
การศึกษาได้ดังนี้ 
 
4.1   ลักษณะภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ 

 
รูปที่ 4.1  ลักษณะที่ตั้งพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
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4.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 27.3 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนต้าบลและท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดกับ อ้าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีล้าน้้าชีเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศใต ้  ติดกับ   ต้าบลสีแก้ว  อ้าเภอเมือง  และ  ต้าบลจังหาร  อ้าเภอจังหาร 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต้าบลปาฝา  และ  ต้าบลแสนชาติ 
ทิศตะวันตก   ติดกับ   ต้าบลผักแว่น  และ  ต้าบลม่วงลาด 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบทุ่งนา มีที่ดอนซึ่งเป็นที่สาธารณะ ป่าชุมชนเป็น

หย่อม และเป็นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหย่อม ๆ มีแหล่งน้้าที่ส้าคัญในเขตเทศบาลเช่นห้วยหนองฮู้ 

แม่น้้าชี คลองส่งน้้าชลประทาน และหนองโนเป็นต้นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่ผ่านชุมชนได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2020 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 แสดงในรูป 4.2 

 
รูปที่ 4.2  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต้าบลดงสิงห์ 

 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ  มีพื้นที่ 24.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนต้าบลและท้องถิ่นอื่นๆดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับต้าบลเจ้าท่าอ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต้าบลปาฝา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต้าบลดินด้า 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลต้าบลดงสิงห์  

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 140 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่
ลาดลงสู่แม่น้้าชีซึ่งอยู่ทิศเหนือ และเป็นทุ่งนา  มีที่ดอนซึ่งเป็นที่สาธารณะมีป่าชุมชนเป็นหย่อมๆ 
และมีการปลูกบ้านส้าหรับเป็นที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม  แสดงในรูปที่ 
4.3 

 
 

รูปที่ 4.3  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 

 

4.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวในฤดูหนาว 
ในปี 2544  ฤดูฝนมีฝนตกประมาณ 118 วัน ปริมาณน้้าฝนที่วัดได้ 1 ,830.2 ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
อุณหภูมิ เฉลี่ยสูงสุด  40.0 องศาเซลเซียส  ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่้าสุด  11.7 องศา
เซลเซียส ในเดือนธันวาคม โดยสภาพอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
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ฤดูฝน    เร่ิมตั้งแต่เดือน  พ.ค.  -  ต.ค. 
ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือน  พ.ย.  -  ม.ค. 
ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือน  ก.พ.  -  เม.ย. 

4.1.3  สภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา 
1)   การคมนาคม 

 -   ถนนสายยาว  2  สาย อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  1  สาย   
คือสายหัวดง - โสกเชือก  และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  1  สาย  คือ  สายเหล่างิ้ว – บ้านอนามัย 

 -   ถนนลูกรัง สายเชื่อมหมู่บ้าน   จ้านวน   11 สาย 
2)   การโทรคมนาคม 

 -   ที่ท้าการไปรษณีย์เอกชน      จ้านวน        1     แห่ง 
 -   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จ้านวน    27  แห่ง 

3)   การไฟฟ้า จ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  2,311 ครัวเรือนซึ่งมีครบทุกครัวเรือน 
4)   การประปา จ้านวนครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช้ 2,311 ครัวเรือน เป็นระบบประปา

ผิวดินแหล่งน้้าดิบที่ใช้ผลิตน้้าประปาเป็นน้้าใต้ผิวดิน 
5)   แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -  ล้าน้้า / ล้าห้วย    จ้านวน      2   สาย 
  -  หนองน้้า    จ้านวน    12   แห่ง 

6)   แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  -  ฝายประปาขนาดเล็ก    12 แห่ง 
  -  ฝายกรมชลประทาน      2 แห่ง 
  -  บ่อน้้าตื้น     14 แห่ง 
  -  ประปาหมู่บ้าน / ประปาชนบท   15 แห่ง 

-  คลองชลประทาน      3 แห่ง 
-  บ่อบาดาลมือโยก (สร้างโดยหน่วยงานของรัฐ) 18 แห่ง 

4.1.4  ด้านทางเศรษฐกิจ 
1)  การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมี

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท้านาเป็นหลัก  2,311 ครัวเรือน มีพื้นที่ ปลูกข้าว
ทั้งสิ้น  14,884 ไร ่ มีผลผลิต 500  กก./ไร ่รายได้เฉลี่ย ครัวเรือนละ 45,000  ต่อปี 



33 

 

2)   หน่วยธุรกิจในต าบล 
 -   ปั้มน้้ามัน แบบหัวจ่าย   2  ปั้ม  และปั้มหลอด  5   แห่ง 

 -   โรงสีขนาดเล็ก      25 แห่ง 

 -   โรงงานปั้นอิฐมอญ      22   แห่ง 

 -   ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก       93 แห่ง 

 -   โรงงานเย็บผ้า/กระเป๋า        3   แห่ง 

 -   โรงสูบน้้าประปา       3 แห่ง 

 -   โรงงานท้าขนมปัง     4 แห่ง 

 -   โรงเชื่อมโลหะขนาดเล็ก      1  แห่ง 

 -  เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่     1 แห่ง 

 -   ท่าทราย        1 แห่ง 

4.1.5  ด้านสังคม 

1) หมู่บ้าน/ประชากร   ต้าบลดงสิงห์ขึ้นการปกครองกับอ้าเภอจังหารมีจ้านวน  18

หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน  1  แห่ง คือ เทศบาลต้าบลดง

สิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 

 -   จ้านวนประชากรทั้งสิ้น 9,292 คน แยกเป็นชาย 4,619 คน และหญิง4,673 คน 

 -   จ้านวนครัวเรือน 2,311 ครัวเรือน 
2)   การศึกษา 

 -   ระดับก่อนประถมศึกษา  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง  จ้านวนเด็กเล็กที่เข้า
รับการเลี้ยงดู 143 คน จ้านวนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 8 คน 

 -   ระดับประถมศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส  2  
แห่ง โดยมีจ้านวนนักเรียน 900 คน และจ้านวนครู 58  คน 

 -   มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้านจ้านวน 18  แห่งครบทุกหมู่บ้าน 
3)   ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจ้านวน

วัดทั้งสิ้น  14  วัด วัดที่มีโบสถ์  จ้านวน  5  แห่ง 
4)   ด้านสาธารณสุข 

 -  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 1 แห่ง และสถานีอนามัย   
จ้านวน  1  แห่ง  มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ้านวน 8 คน 
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 -  อัตราการใช้ส้วม  ร้อยละ 100 
 -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ้านวน 284  คน  ซึ่งครบทุกหมู่บ้าน  

4.1.6   สถานการณ์คลัง 

1) รายได้ของเทศบาล 
 ปีงบประมาณ  2553  รวมทั้งสิ้น    24,712,002.00    บาท  แยกเป็น 

- รายได้ที่เทศบาลต้าบลจัดเก็บเอง  จ้านวน          89,404.00   บาท 
- รายได้ที่หน่วยงานราชการอ่ืนจัดเก็บให้ จ้านวน 10,851,124.00 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป      จ้านวน 14,059,474.00 บาท 

2)   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

1)   ด้านประชากรและแรงงาน  ซึ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม  จ้านวน  
5,365  คน 

2)   ด้านพื้นที่ของเทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ  
มีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร จ้านวน 14,884 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 

3)   การชลประทานในเขตเทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบล
แสนชาติ  มีคลองชลประทาน  3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า  
2  แห่ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จ้านวน 6,242  ไร ่

4)   การรวมกลุ่ม  กลุ่มอาชีพจ้านวน  55  กลุ่ม 
4.1.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

โดยสภาพการใช้ที่ดิน เศรษฐกิจสังคมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลต้าบลดง
สิงห์และพื้นที่ต่อเน่ือง  สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี ้

1.  การใช้ที่ดินเพื่อพักอาศัย  การใช้ที่ดินเพื่อพักอาศัยมีการกระจายตัวอยู่ในเขต
เทศบาลต้าบลดงสิงห์ และถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่ 18 
หมู่บ้าน  

2.  การใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม/การบริการ 
 -  ปั๊มน้้ามัน 5 แห่ง  
 -  โรงสี 17 แห่ง  
 -  โรงงานปั้นอิฐมอญ  22 แห่ง  
 - ร้านค้า 93 แห่ง  
 -  ร้านเสริมสวย 9 แห่ง  
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 -  ร้านอินเทอร์เน็ต 1 แห่ง  
 -  ร้านวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง  
 -  โรงงานเย็บผ้า/กระเป๋า 1 แห่ง  
 -  โรงสูบน้้าประปา 3 แห่ง  
 -  โรงงานท้าขนมปัง 4 แห่ง  
 -  โรงเชื่อมโลหะขนาดเล็ก 1 แห่ง  
 -  เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 แห่ง  
 -  ท่าทราย 1 แห่ง  
 -  อ่ืนๆ (ร้านซ่อมรถ  ค้าของเก่า) 11 แห่ง 

3.  การใช้ที่ดินเพื่อการศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  
 -  โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง  
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง  
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน 18 แห่ง 

4. การใช้ที่ดินเพื่อศาสนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 14 แห่ง วัดที่มีโบสถ์ 
 5 แห่ง 
5. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท้านาเป็นหลัก  2 ,406 ครัวเรือน มีพื้นที่ ปลูก
ข้าวทั้งสิ้น  13,732  ไร ่

6.   ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  โทรศัพท์สาธารณะมากกว่า 1เคร่ือง 
7.   ด้านการไฟฟ้า  ไฟฟ้าใช้  2,406 ครัวเรือน ซึ่งมีไฟฟ้าใช้ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) 300 จุด ครอบคลุมถนน 88 สาย 
8.   การใช้ที่ดินในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 -  ล้าห้วย 2 สาย  
 -  หนองน้้า 12 แห่ง 

4.1.8 ประชากร 
จากข้อมูลส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 พบว่า 
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เทศบาลต้าบลดงสิงห์ มีประชากรในทะเบียนรวม 9,363 คน แยกเป็น ชาย 4,660 คน หญิง 
4,703 คน โดยมีจ้านวนครัวเรือน 2,406 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.9 คนต่อครัวเรือน 
และมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 342.97 คนต่อตารางกิโลเมตร 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ มีประชากรในทะเบียนรวม  6,849 คน แยกเป็นชาย 
3,393 คน หญิง 3,456 คน โดยมีจ้านวนครัวเรือน 2,093 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.3 คน
ต่อครัวเรือนและมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 279.55 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 4.1.9   สภาพการเกิดน้ าท่วมและระบบป้องกันปัจจุบัน 
 1) สาเหตุน้ าท่วม 

จากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
ซึ่งในปัจจุบันนี้ก้าลังประสบปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากในพื้นที่ โดยสามารถสรุปสาเหตุที่ท้าให้เกิดน้้า
ท่วม ได้ดังนี้ 

- น้้าจากแม่น้้าชีล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และท่วมเข้าพื้นที่หมู่บ้าน  
- ส่วนใหญ่น้้าจะท่วมพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้้าหลักของกรมชลประทาน 
- น้้าสามารถเข้าท่วมพื้นที่ในเขตคันกั้นน้้าหลักของกรมชลประทานได้ ในบาง

ช่วงที่คันกั้นน้้าเกิดช้ารุด โดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้้ากุดจับในเขต 
อบต.ม่วงลาด น้้าจะไหลเข้าสู่พื้นที่ได้ง่าย เพราะปัจจุบันประตูน้้าที่ช้ารุดใช้
การไม่ได้ 

 

 2)   สภาพน้ าท่วมและความเสียหายน้ าท่วม 
จากการรวบรวมข้อมูลสภาพน้้าท่วมและความเสียหายน้้าท่วมเบื้องต้นของชุมชนเทศบาล

ต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาตินั้น จะประสบปัญหาน้้าท่วมทุกๆ 1-2 ปี และ
ในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ เป็นบริเวณกว้าง ความสูงน้้าท่วมประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร 
นานมากกว่า 30 วัน มีพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้้าท่วมในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ  20 ของพื้นที่
น้้าท่วมทั้งหมด พื้นที่เสี่ยงกับน้้าท่วม แสดงในรูปที่ 4.4 , 4.5 
 4.1.10   ระบบป้องกันน้ าท่วมจากภายนอก 

พื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติมีระบบป้องกันน้้าท่วม
จากภายนอก คือ คันกั้นน้้าริมแม่น้้า ซึ่งคือ ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลย 2028 ใช้ป้องกันน้้าล้น
เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร และมีประตูระบายน้้าที่ฝายน้้าล้นเปลือยตาล ส่วนในพื้นที่ 
อบต. ม่วงลาดมีคันป้องกันน้้าท่วมแต่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และมีประตูระบายน้้าบริเวณกุด
จับ เพื่อควบคุมน้้าแต่ไม่สามารถใช้การได้ 
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 4.1.11   สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์น้้าท่วมที่ผ่านมา พบว่า เทศบาลต้าบลดงสิงห์และ

องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ มีระบบป้องกันน้้าท่วมคือมีคันกั้นน้้าแม่น้้าชี ซึ่งมีพื้นที่ชุมชน
นอกแนวคันกั้นน้้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากระดับน้้าในแม่น้้าชีที่ล้นตลิ่งเข้ าท่วมพื้นที่ชุมชน  
ดังนั้นในการออกแบบระบบป้องกันน้้าท่วมจึงต้องพิจารณาระดับการเกิดน้้าท่วมสูงสุดเพื่อ
ออกแบบคันกั้นน้้าเพื่อปิดล้อมพื้นที่ชุมชนนอกคันน้้า 
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รูปที่  4.4 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 
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รูปที่  4.5  แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
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4.2   การวิเคราะห์น้ าฝน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนที่ตกในเขตพื้นที่และพื้นที่โดยรอบจังหวัดร้อยเอ็ด

จากการตรวจวัดปริมาณน้้าฝนของสถานีวัดน้้าฝนต่าง ๆ ที่กระจายตัวครอบคลุมภายในพื้นที่และ
พื้นที่โดยรอบจังหวัดร้อยเอ็ด  แสดงในรูปที่ 4.6 , 4.7 , 4.8 , 4.9 , 4.10 , 4.11 
 

 

   
      รูปท่ี 4.6  ปริมาณน้้าฝนรายปี พ.ศ. 2550         รูปที่ 4.7  ปริมาณน้้าฝนรายปี พ.ศ. 2551 

  
      รูปที ่4.8  ปริมาณน้้าฝนรายปี พ.ศ. 2552            รูปที่ 4.9  ปริมาณน้้าฝนรายปี พ.ศ. 2553 



41 

 

  
      รูปที่ 4.10  ปริมาณน้้าฝนรายปี พ.ศ. 2554         รูปที่ 4.11  ปริมาณน้้าฝนรายปี พ.ศ. 2555 
 

4.3   ผลการวิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม HEC-RAS 

 4.3.1 ผลการสอบเทียบ และค่าพารามิเตอร์ท่ีสอบเทียบได้ 
ในการวิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม HEC RAS นั้น จะต้องสอบเทียบโดยการใช้อัตรา

การไหลจากข้อมูลน้้าท่า ปี 2554 จากกรมชลประทาน มาวิเคราะห์การไหลของแม่น้้าชี และ
เปรียบเทียบกับข้อมูลน้้าท่าจริง ปี 2554 (ระดับน้้า) จากกรมชลประทาน ได้ผลการสอบเทียบ ดังรูป
ที่ 4.12 และตารางที่ 4.1  ส่วนค่าพารามิเตอร์ที่สอบเทียบได้ค่าดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.1  ผลการสอบเทียบโปรแกรมวิเคราะห์การไหล HEC-RAS 
ระดับน้้าที่สถานีวัดน้้าท่า (ม.รทก.) \ Q (ลบ.ม.ต่อวินาที) 1541.00 1610.00 1680.00 1760.00 

E.66A (แบบจ้าลอง) 139.83 140.02 140.20 140.41 

E.66A (ข้อมูลจริง) 140.30 140.40 140.50 140.60 

 

ตารางที่ 4.2  ค่าพารามิเตอร์ที่สอบเทียบได้ 
Manning’s n values 0.005 

Boundary Conditions (Downstream) Normal Depth S = 1 

อัตราการไหล Q (ลบ.ม.ต่อวินาที) PF1 1,541.00 

อัตราการไหล Q (ลบ.ม.ต่อวินาที) PF2 1.610.00 

อัตราการไหล Q (ลบ.ม.ต่อวินาที) PF3 1,680.00 

อัตราการไหล Q (ลบ.ม.ต่อวินาที) PF4 1,760.00 
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4.3.2  ผ
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม HEC-RAS ท่ีคาบอุบัติ 100 ปี 

 
รูปที่ 4.13 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์การไหลแต่ละหน้าตัดล้าน้้าด้วยโปรแกรม HEC-RAS (T=100) 

 

 สรุปผลการวิเคราะห์การไหลแต่ละหน้าตัดล้าน้้าด้วยโปรแกรม HEC-RAS ที่คาบอุบัติ
เท่ากับ 100 ปี ไดต้ามตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์การไหลแต่ละหน้าตัดล้าน้้าด้วยโปรแกรม HEC-RAS คาบอุบัติ 100 ปี 
 หน้าตัด 1 สูงกว่า

ตลิ่ง(ม.) 

หน้า

ตัด 2 

สูงกว่า

ตลิ่ง(ม.) 

หน้าตัด 

3 

สูงกว่า

ตลิ่ง(ม.) 

สถานีวัดน้้า E.66A 140.99 - 2.21 - - - - 

เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 138.72 0.32 137.71 - 0.69 - - 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 136.52 - 1.48 135.39 - 1.91 132.29 - 5.81 

 

 

  

E.66A 

 
เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 

 

องค์การบริหารส่วนต้าบล

แสนชาติ 
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4.3.3  ผลการวิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม HEC-RAS ท่ีคาบอุบัติ 50 ปี 

 
รูปที่ 4.14  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์การไหลแต่ละหน้าตัดล้าน้้าด้วยโปรแกรม HEC-RAS (T=50) 

 

 สรุปผลการวิเคราะห์การไหลแต่ละหน้าตัดล้าน้้าด้วยโปรแกรม HEC-RAS ที่คาบอุบัติ

เท่ากับ 50 ปี ไดต้ามตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์การไหลแต่ละหน้าตัดล้าน้้าด้วยโปรแกรม HEC-RAS คาบอุบัติ 50 ปี 

 หน้าตัด 

1 

สูงกว่า

ตลิ่ง(ม.) 

หน้าตัด 

2 

สูงกว่า

ตลิ่ง(ม.) 

หน้าตัด 

3 

สูงกว่า

ตลิ่ง (ม.) 

สถานีวัดน้้า E.66A 140.48 - 2.72 - - - - 

เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 138.17 - 0.23 137.14 - 1.26 - - 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 135.96 - 2.04 134.87 - 3.13 131.83 - 6.17 

E.66A 

 เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 

 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแสน

ชาติ 
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รูปที่ 4.15  รูปตัดตามยาวล้าน้้า ผลการวิเคราะห์การไหลด้วยโปรแกรม HEC-RAS 

 

4.4   การวิเคราะห์ออกแบบ มาตรฐานคันป้องกันน้ าท่วม 

การวิเคราะห์ออกแบบ แบบมาตรฐานคันป้องกันน้้าท่วม มีหลักการพิจารณาโดยสังเขปดังนี้ 

1) คันดิน (dike or earth embankment)  เป็นคันดินชนิดน้้าไหลผ่านไม่ได้ (impervious 
embankment) เหมาะส้าหรับแนวป้องกันน้้าท่วมที่ผ่านพื้นที่ที่เป็นที่ว่าง ไม่มีการปลูก
สร้างอาคารหรือเป็นพื้นที่นอกเขตชุมชนและที่ดินมีราคาถูก มีเกณฑ์การออกแบบดังนี้ 
1. ระดับของคันดินจะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้้านองสูงสุดในฤดูน้้าหลาก ระดับที่ใช้ใน

การพิจารณาออกแบบจะใช้ระดับสูงสุดในรอบ 100 ปี เป็นเกณฑ์ 
2. การก้าหนดระยะพ้นน้้า (freeboard) ของคันดิน จะต้องป้องกันน้้าล้นจากการ

กระเพื่อมของน้้าหรือการเกิดคลื่นของน้้าหลาก ซึ่งมีค่าประมาณ 5 -10 เปอร์เซ็นต์
ของความสูง และถ้ามีการทรุดตัวของคันดินจะต้องเผื่อระยะดังกล่าวไว้ด้วย 

3. ความลาดชันด้านข้างของคันดินจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของดินเดิมและมั่นคง
ปลอดภัยต่อการกัดเซาะของกระแสน้้า ความลาดชันโดยประมาณที่เหมาะสมคือ 
1:2 ในแนวดิ่งต่อแนวราบ ซึ่งได้ท้าการวิเคราะห์ความมั่นคงของความลาดชัน เพื่อ
ความปลอดภัยต่อการเลื่อนตัวของมวลดินในสภาวะต่างๆ ดังนี้ 
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- กรณีระหว่างการก่อสร้าง (Construction Stage) 
- กรณีระดับน้้าขึ้นสูง (Operation Stage) 
- กรณีระดับน้้าลดลงอย่างรวดเร็ว (Rapid Drawdown) 

4. การซึมผ่านของน้้าผ่านคันดิน ในกรณีที่คันดินมีแกนเป็นดินเหนียวจะท้าการ
ค้านวณหาอัตราการซึมผ่านของน้้าโดยใช้โครงข่ายการไหล (flow net) 

5. การก้าหนดขนาดหินทิ้ง-หินเรียง (riprap) ซึ่งจะต้องมีขนาดและความหนามาก
พอที่จะป้องกันการกัดเซาะจากแรงปะทะของน้้าหลากหรือคลื่น โดยส่วนใหญ่จะ
ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.30-0.50 ม. 

 

4.5   แนวคิดในการแก้ปัญหา 
 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลนั้น พบว่าค่าระดับน้้าในแม่น้้าชี ที่คาบอุบัติ 100 ปี 50 ปี 
และ 20 ปี มีค่าระดับน้้าต่้ากว่าระดับตลิ่งขวาของแม่น้้าชี ซึ่งหมายถึงในปัจจุบันและในอนาคตคัน
กั้นน้้าที่มีอยู่เดิม สามารถป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าล้นตลิ่งได้ 
 ส่วนปัญหาน้้าท่วมที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้น เกิดจากคันกั้นน้้าที่ก่อสร้างขึ้นมาไม่สมบูรณ์ 
เป็นคันกั้นน้้าที่ประชาชนช่วยกันท้ากระสอบทรายมาใช้กันน้้าท่วมชั่วคราว แสดงในรูปที่ 4.16 , 4.17 

 
 รูปที่ 4.16 แนวคันกั้นเดิมที่มีอยู่เดิม และแนวคันกั้นน้้าที่ด้าเนินการก่อสร้างใหม่ 

  เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 
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 รูปที่ 4.17  แนวคันกั้นเดิมที่มีอยู่เดิม และแนวคันกั้นน้้าที่ด้าเนินการก่อสร้างใหม่ 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
 

 ดังนั้น เพื่อให้คันกั้นน้้าสามารถป้องกันน้้าในแม่น้้าชีล้นตลิ่งได้อย่างสมบูรณ์นั้น  จะต้อง
เสริมสร้างคันกั้นน้้าใหม่ ซึ่งเป็นคันกั้นน้้าที่กั้นแนวเขตชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา
น้้าในแม่น้้าชีล้นตลิ่ง 
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4.6   ผลการออกแบบคันป้องกันน้ าท่วม 
 4.6.1  เทศบาลต าบลดงสิงห์ 
 ผลการออกแบบแนวคันดินป้องกันน้้าท่วมส้าหรับเทศบาลต้าบลดงสิงห์ได้ก้าหนดพื้นที่
บริหารจัดการน้้า ดังแสดงในรูปที่ 4.18 
 แนวคันป้องกันน้้าท่วม ออกแบบส้าหรับเทศบาลต้าบลดงสิงห์ตามทางเลือกที่ 1 แสดงใน
รูปที่ 4.19  ทางเลือกที่ 2 แสดงในรูปที่ 4.20 
 ลักษณะทั่วไปของรูปตัดขวางคันดินป้องกันน้้าท่วม  แสดงในรูปที่ 4.21 
 รายละเอียดลักษณะของคันป้องกันน้้าท่วม เทศบาลต้าบลดงสิงห์ ทางเลือกที่ 1 แสดงใน
ตารางที่ 4.5  ทางเลือกที่ 2 แสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้า ทางเลือกที่ 1 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้าที่คาบอุบัติ 
 100 ปี เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 
ทางเลือกท่ี 1 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้ าท่ีคาบ

อุบัติ 100  ปี 

ช่วงที่ 1 (1-2) ช่วงที่ 2 (3-4) ช่วงที่ 3 (5-6) 

ความยาวคันกั้นน้้า 3390 เมตร 84 เมตร 630.94 เมตร 

ระดับคันกั้นน้้าเท่ากับ (T=100 ) 144.4 เมตร 144.4 เมตร 144.4 เมตร 

เผื่อระยะ freeboard 0.1 เมตร 0.1 เมตร 0.1 เมตร 

และการทรุดตัว 5% 0.295 เมตร 0.395 เมตร 0.295 เมตร 

ระดับคันกันน้้าเท่ากับ T=100 144.8 เมตร 144.9 เมตร 144.8 เมตร 

ยกระดับสูงจากคันดินเดิม 6.3 เมตร 8.4 เมตร 6.8 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ a - a   

(หมู่บ้านดงสิงห์) 

890 เมตร 0 เมตร 0 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ b - b   

(หมู่บ้านดงสิงห์) 

450 เมตร 0 เมตร 0 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ c - c   

(หมู่บ้านดินแดง) 

0 เมตร 0 เมตร 146 เมตร 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้า ทางเลือกที่ 2 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้าจากระดับ
ถนนที่จะเชื่อมกับคันกั้นน้้า เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 

ทางเลือกท่ี 2 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้ าจาก

ระดับถนนท่ีจะเชื่อมกับคันกั้นน้ า 

ช่วงที่ 1 (1-2) ช่วงที่ 2 (3-4) ช่วงที่ 3 (5-6) 

ความยาวคันกั้นน้้า 3390 เมตร 84 เมตร 630.94 เมตร 

ระดับคันกั้นน้้าเท่ากับ (T=100 ) 139.2 เมตร 139.2 เมตร 139.2 เมตร 

เผื่อระยะ freeboard 0.1 เมตร 0.1 เมตร 0.1 เมตร 

และการทรุดตัว 5% 0.035 เมตร 0.135 เมตร 0.035 เมตร 

ระดับคันกั้นน้้าเท่ากับระดับถนน 139.3 เมตร 139.4 เมตร 139.3 เมตร 

ยกระดับสูงจากคันดินเดิม 0.8 เมตร 2.9 เมตร 1.3 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ a - a  

 (หมู่บ้านดงสิงห์) 

890 เมตร 0 เมตร 0 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ b - b  

(หมู่บ้านดงสิงห์) 

450 เมตร 0 เมตร 0 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ c - c   

(หมู่บ้านดินแดง) 

0 เมตร 0 เมตร 146 เมตร 
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4.18  แผนที่การแบ่งพื้นที่การบริหารน้้า เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 
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4.19  แนวคันกั้นน้้า แนวทางที่ 1 เทศบาลต้าบลดงสิงห์ 
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รูปที่ 4.20 แนวทางกั้นน้้าแนวทางที่ 2 เทศบาลต้าบล

ดงสิงห ์
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รูปที่ 4.21  ลักษณะทั่วไปของรูปตัดขวางคันดินป้องกันน้้าท่วม 
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 4.6.2   องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ4.6 
 ผลการออกแบบแนวคันดินป้องกันน้้าท่วมส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติได้
ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการน้้า ดังแสดงในรูปที่ 4.22 
 แนวคันป้องกันน้้าท่วม ออกแบบส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติตามทางเลือก
ที่ 1 แสดงในรูปที่ 4.23  ทางเลือกที่ 2 แสดงในรูปที่ 4.24 
 ลักษณะทั่วไปของรูปตัดขวางคันดินป้องกันน้้าท่วม แสดงในรูปที่ 4.21 
 รายละเอียดลักษณะของคันป้องกันน้้าท่วม องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ ทางเลือกที่ 
1 แสดงในตารางที่ 4.7  ทางเลือกที่ 2 แสดงในตารางที่ 4.8 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้า ทางเลือกที่ 1 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้าที่คาบอุบัติ 
 100 ปี อบต.แสนชาติ 

ทางเลือกท่ี 1 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้ าท่ีคาบอุบัติ 100  ปี  

ความยาวคันกั้นน้้า 1895 เมตร 

ระดับคันกั้นน้้าเท่ากับ (T=100 ) 143.3 เมตร 

เผื่อระยะ freeboard 0.1 เมตร 

และการทรุดตัว 5% 0.24 เมตร 

ระดับคันกันน้้าเท่ากับ T=100 143.6 เมตร 

ยกระดับสูงจากคันดินเดิม 5.14 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ a - a  (หมู่บ้านดงสิงห์) 200 เมตร 

 

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้า ทางเลือกที่ 2 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้้าจากระดับ
 ถนนที่จะเชื่อมกับคันกั้นน้้า อบต.แสนชาติ 
ทางเลือกท่ี 2 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้ าจากระดับถนนท่ีจะเชื่อมกับ

คันกั้นน้ า 

 

ความยาวคันกั้นน้้า 1895 เมตร 

ระดับคันกั้นน้้าเท่ากับ (T=100 ) 139 เมตร 

เผื่อระยะ freeboard 0.1 เมตร 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
ทางเลือกท่ี 2 วิเคราะห์ความสูงคันกั้นน้ าจากระดับถนนท่ีจะเชื่อมกับ

คันกั้นน้ า 

 

และการทรุดตัว 5% 0.03 เมตร 

ระดับคันกั้นน้้าเท่ากับระดับถนน 139 เมตร 

ยกระดับสูงจากคันดินเดิม 1 เมตร 

ป้องกันการกัดเซาะ 1 ช่วง ช่วงที่ a - a   
(หมู่บ้านดงสิงห์) 

200 เมตร 
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4.22  แผนที่การแบ่งพื้นที่บริหารน้้า  องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
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รูปที่ 4.23  แนวคันน้้า แนวทางที่ 1 องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
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4.24 แนวคันกั้นน้้า แนวทางที่ 2 องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ 
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4.7  ผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่าก่อสร้างคันกั้นน้ า 

 เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ระดับคันกั้นน้้า จะต้องน้าผลที่ไดมาวิเคราะห์ต้นทุนค่าก่อสร้างคัน
กั้นน้้า เพื่อน้าใช้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมต่อไป 
 
ตารางที่ 4.9  สรุปต้นทุนค่าก่อสร้างคันกั้นน้้า เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (ทางเลือกที่ 1) 

  ปริมาณ 
 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท ต่อ 
หน่วย) 

ราคารวม 
(บาท) 

ช่วงที่ 1  ความสูง 
6.3 m. 

ระยะทาง 3,390 m. 

ดินทึบน้้าถมอัดแน่น 
90% SPDT (ลบ.ม.) 

416,461.50 415 172,831,522.50 

 หินเรียงหนา 0.50 ม. 
 (ลบ.ม.) 

18,645 350 6,525,750 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 27,120 20 542,400 
ช่วงที่ 2  ความสูง 

8.4 m. 
ระยะทาง 84 m. 

ดินทึบน้้าถมอัดแน่น 
90% SPDT (ลบ.ม.) 

10,319 415 4,282,385 

 หินเรียงหนา 0.50 ม. 
 (ลบ.ม.) 

426 350 161,700 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 672 20 13,440 
ช่วงที่ 2  ความสูง 

6.8 m. 
ระยะทาง 630.92 m. 

ดินทึบน้้าถมอัดแน่น 
90% SPDT (ลบ.ม.) 

77,508.52 415 32,166,035.80 

 หินเรียงหนา 0.50 ม.  
(ลบ.ม.) 

3,470.06 350 1,214,521 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 5,047.36 20 100,947.20 
ค่างานต้นทุน 217,838,701.50 
ค่า Factor F 1.1941 

ค่างานรวมค่า Factor F 260,121,193.46 
ค่างานรวมค่า Factor F (บาท) ต่อ หน่วย (เมตร) 63,368.15 
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ตารางที่ 4.10 สรุปต้นทุนค่าก่อสร้างคันกั้นน้้า เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (ทางเลือกที่ 2) 

  ปริมาณ 
 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท ต่อ หน่วย) 

ราคารวม 
(บาท) 

ช่วงที่ 1  ความสูง 
0.8 m. 

ระยะทาง 3,390 m. 

ดินทึบน้้าถมอัดแน่น 
90% SPDT (ลบ.ม.) 

21,153.6 415 8,778,744 

 หินเรียงหนา 0.50 ม. 
 (ลบ.ม.) 

7,627.50 350 2,669,625 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 5,085 20 101,700 
ช่วงที่ 2  ความสูง 

2.9 m. 
ระยะทาง 84 m. 

ดินทึบน้้าถมอัดแน่น 
90% SPDT (ลบ.ม.) 

524.2 415 217,543 

 หินเรียงหนา 0.50 ม. 
 (ลบ.ม.) 

189 350 66,150 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 126 20 2,520 
ช่วงที่ 2  ความสูง 

1.3 m. 
ระยะทาง 630.92 m. 

ดินทึบน้้าถมอัดแน่น 
90% SPDT (ลบ.ม.) 

39,36.94 415 1,633,830.10 

 หินเรียงหนา 0.50 ม.  
(ลบ.ม.) 

1,419 350 496,650 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 946.38 20 18,927.60 
ค่างานต้นทุน 13,985,689.70 
ค่า Factor F 1.2309 

ค่างานรวมค่า Factor F 17,214,985.45 
ค่างานรวมค่า Factor F (บาท) ต่อ หน่วย (เมตร) 4,193.74 
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ตารางที่ 4.11  สรุปต้นทุนค่าก่อสร้างคันกั้นน้้า องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ (ทางเลือกที่ 1) 

  ปริมาณ 
 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท ต่อ 
หน่วย) 

ราคารวม 
(บาท) 

ความสูง 5.14 m. 
ระยะทาง 1,895 m. 

ดินทึบน้้าถมอัด
แน่น 90% SPDT 

(ลบ.ม.) 

170,947.95 415 70,943,399.25 

 หินเรียงหนา 0.50 ม. 
 (ลบ.ม.) 

11,654.25 350 4,078,987.50 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 17,623.50 20 352,470 
ค่างานต้นทุน 75,374,856.75 
ค่า Factor F 1.1978 

ค่างานรวมค่า Factor F 90,284,003.42 
ค่างานรวมค่า Factor F (บาท) ต่อ หน่วย (เมตร) 47,643.27 

 
ตารางที่ 4.12  สรุปต้นทุนค่าก่อสร้างคันกั้นน้้า องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ (ทางเลือกที่ 2) 

  ปริมาณ 
 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท ต่อ 
หน่วย) 

ราคารวม 
(บาท) 

ความสูง 1 m. 
ระยะทาง 1,895 m. 

ดินทึบน้้าถมอัด
แน่น 90% SPDT 

(ลบ.ม.) 

15,633.75 415 6,488,006.25 

 หินเรียงหนา 0.50 ม. 
 (ลบ.ม.) 

4,548 350 1,591,800 

 ปลูกหญ้า (ตร.ม.) 3,411 20 68,220 
ค่างานต้นทุน 8,148,026.25 
ค่า Factor F 1.2644 

ค่างานรวมค่า Factor F 10,302,364.39 
ค่างานรวมค่า Factor F (บาท) ต่อ หน่วย (เมตร) 5,436.6 



62 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   สรุปผลการศึกษา 

จากการส้ารวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลระดับน้้าสูงสุดของพื้นที่เทศบาลต้าบลดงสิงห์และ
องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ พบว่าสภาพพื้นที่ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ปัญหาริมแม่น้้าชีนั้น มี
การก่อสร้างคันกั้นน้้าโดยกรมชลประทานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากคันกั้นน้้าดังกล่าวยังมีระดับไม่สูง
เพียงพอ จึงท้าให้เกิดปัญหาน้้าจากแม่น้้าชีล้นตลิ่ง  ล้นคันกั้นน้้าที่มีอยู่เดิม สร้างความเสียหายต่อ
พื้นที่ชุมชน 

การเสริมคันกั้นน้้าเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ซึ่งสามารถออกแบบได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้้า ปริมาณน้้าจากสถานีวัดน้้า เพื่อค้านวณหาระดับน้้าที่คาบอุบัติ 100 ปี และ
หาข้อมูลระดับน้้าสูงสุดที่เคยเกิดปัญหาน้้าท่วมล้นตลิ่งมาใช้ในการออกแบบ และพิจารณาทางเลือก
ในการออกแบบคันกั้นน้้า ซึ่งจากการวิเคราะห์และค้านวณระดับน้้าดังกล่าว สามารถออกแบบคัน
กันนั้นได้ 2 แนวทาง คือ การออกแบบคันกั้นน้้าจากระดับน้้า ที่คาบอุบัติ 100 ปี และการออกแบบ
คันกั้นน้้าโดยยึดระดับถนนหลักที่เชื่อมต่อกับคันกั้นน้้า 

ทางเลือกท่ี 1 การออกแบบคันกั้นน้้าจากระดับน้้า ที่คาบอุบัติ 100 ปี ของเทศบาลต้าบลดง
สิงห์และองค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ ระดับคันกั้นน้้าที่ออกแบบนั้นมีระดับสูงกว่าระดับคัน
กั้นน้้าเดิมของกรมชลประทาน และระดับถนนหลักในปัจจุบันมาก ต้องใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง
ทั้งหมด ดังนี ้

เทศบาลต าบลดงสิงห์ 
ความยาว 4,104.92 เมตร  ค่าก่อสร้าง   260,121,193.46 บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ 
ความยาว 1,895 เมตร  ค่าก่อสร้าง   90,284,003.42 บาท 
ถึงแม้ว่าจะด้าเนินการก่อสร้างได้จริง แต่ถนนหลักที่เชื่อมกับคันกั้นน้้านั้นมีระดับที่ต่้ากว่า

คันกั้นน้้า หากน้้าในแม่น้้าชีมีปริมาณมาก จนสูงกว่าระดับถนนหลักดังกล่าว ก็ไม่สามารถจะ
ป้องกันปัญหาน้้าท่วมได้    

จากปัญหาดังกล่าว ท้าให้มีการออกแบบคันกั้นน้้าทางเลือกที่ 2 ขึ้นมา 
ทางเลือกท่ี 2  การออกแบบคันกั้นน้้าโดยยึดระดับถนนหลักที่ เชื่อมต่อกับคันกั้นน้้า 

เนื่องจากในอดีตไม่เคยเกิดปัญหาน้้าท่วมล้นถนนสายหลัก หมายความว่าระดับของถนนสายหลัก



63 

 

สามารถกั้นน้้าแม่น้้าชีที่ล้นตลิ่งได้ ดังนั้นการออกแบบคันกั้นน้้าในทางเลือกที่ 2 นี้ จึงออกแบบ
ยกระดับคันกั้นน้้าให้ได้ระดับที่เท่ากับถนนหลัก ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งหมด ดังนี ้

เทศบาลต าบลดงสิงห์ 
ความยาว 4,104.92 เมตร  ค่าก่อสร้าง   17,214,985.45 บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ 
ความยาว 1,895 เมตร  ค่าก่อสร้าง   10,302,364.39 บาท 
ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง เวลาการก่อสร้างได้อีกด้วย 
ในส่วนของคันกั้นน้้าที่อยู่ชิดกับริมแม่น้้ามาก จะต้องด้าเนินการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่ง

แบบหินเรียงเพื่อป้องกันน้้าในแม่น้้ากัดเซาะคันกั้นน้้าเสียหาย ช้ารุดได้ 
 

5.2   ข้อเสนอแนะ 
 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะต้องแก้ไขปัญหาเพียงล้าพัง 
แต่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน จะต้องมีส่วนร วมในการ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ประสานและร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เกิด
ความยั่งยืนและมีความสุข การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่โดยเฉพาะเร่ืองการประกอบอาชีพ ก็มี
ความส้าคัญยิ่งในชุมชน การพัฒนาพื้นที่องค์กรต้องพัฒนาทั้งความเป็นอยู่ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมและสมดุลกัน จึงจะท้าให้ชีวิตของประชาชนอยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุขต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กีรติ  ลีวัจนกุล : วิศวกรรมชลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 รังสิต 2539 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (2547) : รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทาง

แก้ปัญหาน้้าท่วมพื้นที่การเกษตรแบบยั่งยืน พื้นที่ในเขต อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ : กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์ เล่ม 1 2540 
วิเชียร เกิดสุข วชิราพร เกิดสุข : การศึกษาความเสียหายและความสามารถในการปรับตัวของ

เกษตรกรจากภาวะน้้าท่วมในลุ่มน้้าชี กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 
วีระพล แต้สมบัติ : หลักอุทกวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533 
วีระพล แต้สมบัติ : อุทกวิทยาประยุกต์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2531 
สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ : วิศวกรรมอุทกวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2546 
สุนันท์ ศรัณยนิตย์  : กลศาสตร์ของไหล สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 2542  
อุดม พนมเริงศักดิ์ สุธารา จันทรานิมิต ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2547 

โครงการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบรวบรวม และ
 บ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 
โชติไกร ไชยวิจารณ์ : วิศวกรรมชลศาสตร์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 2546 
HEC-RAS River Analysis System User’s Manual Version 4.1 : US Army Corps of Engineers 

Hydrologic Engineer Center 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูล Rating Curve รวม ของสถานีวัดน้้า E.66A 
จากเว็บไซท์  :  http://www.hydro-

3.com/PHPHYDRO3/admintranfer/water/rating_table/rating_curve/image/e66a.png 
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รูปที่ ก.1  ข้อมูล Rating Curve รวมของสถานีวัดน้้า E.66A 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลหน้าตัดล้าน้้าชี ตั้งแต่สถานีวัดน้า้ E.66A ถึง สถานีวัดน้้า E.18  
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รูปที่ ข.1  หน้าตัดล้าน้้าชี สถานีวัดน้้า E.66A 

 

 
 

รูปที่ ข.2  หน้าตัดล้าน้้าชี เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (STA. 0+057.601) 
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รูปที่ ข.3  หน้าตัดล้าน้้าชี เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (STA. 0+100.000) 

 

 
 

รูปที่ ข.4  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+016.857) 
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รูปที่ ข.5  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+057.264) 

 

 
 

รูปที่ ข.6  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+100.000) 
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รูปที่ ข.7  หน้าตัดล้าน้้าชี สถานีวัดน้้า E.18 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์หน้าตัดล้าน้้าชี ตั้งแต่สถานีวัดน้า้ E.66A ถึง  
องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ  

(คาบอุบัติ 100 ปี , อัตราการไหล 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
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รูปที่ ค.1  หน้าตัดล้าน้้าชี สถานีวัดน้้า E.66A (T=100 , Q=2,000) 

 

 

 
รูปที่ ค.2  หน้าตัดล้าน้้าชี เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (STA. 0+057.601) (T=100 , Q=2,000) 
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รูปที่ ค.3  หน้าตัดล้าน้้าชี เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (STA. 0+100.000) (T=100 , Q=2,000) 

 

 
รูปที่ ค.4  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+016.857) (T=100 , Q=2,000) 

 



75 

 

 

 

รูปที่ ค.5  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+057.264) (T=100 , Q=2,000) 

 

 
รูปที่ ค.6  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+100.000) (T=100 , Q=2,000) 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์หน้าตัดล้าน้้าชี ตั้งแต่สถานีวัดน้า้ E.66A ถึง  
องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนชาติ  

 (คาบอุบัติ 50 ปี , อัตราการไหล 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
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รูปที่ ง.1  หน้าตัดล้าน้้าชี สถานีวัดน้้า E.66A (T=50 , Q=1,800) 

 
 

 
รูปที่ ง.2  หน้าตัดล้าน้้าชี เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (STA. 0+057.601) (T=50 , Q=1,800) 
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รูปที่ ง.3  หน้าตัดล้าน้้าชี เทศบาลต้าบลดงสิงห์ (STA. 0+100.000) (T=50 , Q=1,800) 

 
 

 
รูปที่ ง.4  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+016.857) (T=50 , Q=1,800) 
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รูปที่ ง.5  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+057.264) (T=50 , Q=1,800) 

 

 

 
รูปที่ ง.6  หน้าตัดล้าน้้าชี อบต.แสนชาติ (STA. 0+100.000) (T=50 , Q=1,800) 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์รูปตัดตามยาวล้าน้้าชี ตั้งแต่สถานวีัดน้้า E.66A ถึง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแสนาติ  
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รูปที่ จ.1  รูปตัดตามยาวล้าน้้าชี จากสถานีวัดน้้า E.66A ถึง E.18 (T=100, Q=2,000) 

 

 
 

รูปที่ จ.2  รูปตัดตามยาวล้าน้้าชี จากสถานีวัดน้้า E.66A ถึง E.18 (T=50, Q=1,800) 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางรายละเอียดผลการวิเคราะห์ล้าน้้าชี  
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รูปที่ ฉ.1 ตารางแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ล้าน้้าชี จากสถานีวัดน้้า E.66A ถึง E.18 (T=100 , 

 Q=2,000) 

 

 
รูปที่ ฉ.2  รายละเอียดผลการวิเคราะห์ล้าน้้าชี จากสถานีวัดน้้า E.66A ถึง E.18 (T=50 , Q=1,800) 
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ภาคผนวก ช 

ค่าระดับถนนสายหลักท่ีจะเช่ือมต่อกับคันกั้นน้้า จากการส้ารวจ 
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ภาคผนวก ซ 

รูปตัดตามยาวของคันก้ันน้้า จากการส้ารวจ
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ประวัติผู้เขียน 
 

 นายชนสรณ์ โภคาทรัพย์ เกิดเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2526 สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 9/17 
ถนนอินใจมี ต้าบลท่าอิฐ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน 
วิศวกรโยธา  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดวันลายน์  1195/54  ถนนมิตรภาพ ต้าบลในมือง อ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านการศึกษาจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  ต้าบลท่าอิฐ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์  ต้าบลท่าอิฐ  อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และระดับปริญญา
ตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


