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สมทัย สุวรรณค ำ : กำรศึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังในพื้นที่ต ำบลละลม อ ำเภอ    
ภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ (STUDY OF MITIGATION OF  FLOODINUNDATION 
PROBLEMS   IN LALOM SUB – DISTRICT, PHUSING DISTRICT , SISAKET 
PROVINCE) อำจำรย์ที่ปรึกษำ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยำงกูร 
 

 ในอดีตที่ผ่ำนมำ พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 1,10,11,12  ต ำบลละลม  อ ำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
เป็นพื้นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และมีควำมเหมำะสมเป็นอย่ำงมำกในกำรท ำนำ   ด้วยผลผลิต 550 
กิโลกรัม/ไร่ แต่ปัจจุบันพื้นที่ก ำลังประสบปัญหำน้ ำท่วมขัง สำมำรถท ำนำได้ตำมปกติแต่ได้ผลผลิต
ลดน้อยลง  ดังนั้น  ในกำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพปัญหำน้ ำท่วมขัง  ในพื้นที่ และ
หำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมที่เหมำะสมกับพื้นที่ศึกษำ  โดยใช้มำตรกำรสิ่งก่อสร้ำงทำง
วิศวกรรมเป็นรูปแบบกำรผันน้ ำและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ ำของคลองผันน้ ำไม่ให้น้ ำล้น
ตลิ่งเข้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และใช้หลักกำรไหลแบบสม่ ำเสมอ (Uniform Flow) สร้ำงกรำฟระดับน้ ำ – 
อัตรำกำรไหล  กำรศึกษำ พบว่ำ ปัญหำน้ ำท่วมขังเกิดขึ้นจำกน้ ำท่ำจำกพื้นที่น้ ำล้นตลิ่งจำกห้วย
ส ำรำญเข้ำท่วมต้นน้ ำมีปริมำณมำกกว่ำควำมจุห้วยส ำรำญท ำให้บริเวณหมู่ที่ 1,10,11,12 ต ำบลละลม 
ท ำให้มีระดับน้ ำท่วมชุมชนสูงสุดอยู่ที่ ระดับ 1.00 เมตร และระดับต่ ำสุดอยู่ที่ ระดับ 0.30 เมตร โดย
มีแนวทำงเพิ่มควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ ำในล ำน้ ำ  3 แนวทำงได้แก่ แนวทำงที่ 1 โครงกำรขุด
ลอกห้วยส ำรำญ ระยะทำง  4,500  เมตร ควำมสำมำรถระบำยน้ ำเพิ่มขึ้นที่อัตรำกำรไหลเพิ่มขึ้น 
145.63 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ใช้งบประมำณ 2,832,261 บำท  แนวทำงที่ 2 โครงกำรขุดลอกห้วย
ตำมอญ ระยะทำง 2,500 เมตร ควำมสำมำรถระบำยน้ ำรวมเพิ่มขึ้นที่อัตรำกำรไหล  121.32 ลูกบำศก์
เมตรต่อวินำที ใช้งบประมำณ 1,094,594 บำท แนวทำงที่ 3 โครงกำรขุดลอกห้วยตำมอญ ระยะทำง 
8,000 เมตร ควำมสำมำรถระบำยน้ ำเพิ่มขึ้นที่อัตรำกำรไหล 166.83 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ใช้
งบประมำณ  6,421,615 บำท ทั้ง 3 แนวทำงสำมำรถระบำยน้ ำมำกกว่ำอัตรำกำรไหลสูงสุด 120 
ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ที่คำบกำรเกิดซ้ ำ 20 ปี ระดับน้ ำสูงสุดที่ 182.699 เมตร แต่แนวทำงที่ 2 มี
ควำมเหมำะสมมำกที่สุด เพรำะมีกำรลงทุนต่ ำที่สุด มีระยะเวลำกำรคืนทุนค่ำก่อสร้ำงสั้นที่สุดคือ  
0.06  ปี  
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From the past, agricultural area, in Moo 1,10,11, and 12 of  Lalom sub-district, 

Phusing district Sisaket  province, contained fertile soil ,which is suitable for farming 

. The area gave rice yield about 550 kg /rai. At present, the area is affected by flood 

inundation causing less rice yield. The objection of this study is to investigate flood 

inundation problem in this area. and exploring an appropriate measure For  mitigation 

of flood inundation problem Structural measure is used in a form of inversion channel 

and the increase of drainage capacity of the channel to avoid over –bank flow in 

community area By using uniform flow concept, a rating curve is construction to give 

the relationship lettuces stag and discharge. It is fond that inundation water come from 

upstream runoff lick excess drainages capacity of Hui Samran causing maximum and 

minimum inundated depths in Moo 1,10,11, and 12 of Lalom sub-district are 1 and 

0.30 m. three alternation ways are proposed to improve drainage capacity of the 

channel. The First way is dredging Hui Samran  with distance 4,500 m. drainage 

capacity increase to 145.63  𝑚3/s and budget 2,832,261 baht. The second way is 

dredging Hui Tamon with distance 2,500 m. drainage capacity increase to 

121.32  𝑚3/s  and budget 1,094,594 baht. The third way is dredging  Hui Tamon  with  

distance  8,000 m. drainage capacity increase to 166.83  𝑚3/s and budget 6,421,615   

baht. All alternation way provide drainage capacity higher than targeted maximum 

rate at 120 𝑚3/s for return period of 20 year and maximum level at 182.699 m. 

However, the second way is the most feasible method with the lowest investment 

budget and the shortest payback period 0.06 year. 
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ฉัตรชัย  โชติษฐยำงกูร   อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนวิจัย ที่ให้ค ำแนะน ำพร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหำและ
ให้แนวทำงในกำรค้นคว้ำ  หำข้อมูล และให้ก ำลังใจแก่ผู้วิจัยมำโดยตลอด รวมทั้งช่วยตรวจทำน  
แก้ไขโครงงำนเล่มนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ และอำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนที่ได้ให้ค ำแนะน ำ และ
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ระยะเวลำกำรศึกษำ 

สุดท้ำยนี้ ขอขอบคุณ ครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง และเพื่อน ๆ ของผู้ศึกษำโครงงำนที่คอยให้
ก ำลังใจ ท ำให้ผู้ศึกษำมีก ำลังใจที่จะพัฒนำและท ำโครงงำนจนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
อุทกภัยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่หากเข้าใจ

สาเหตุความรุนแรงและความถี่ของการเกิดอุทกภัย  ตลอดจนพฤติกรรมการไหล   การระบายน ้าของ
ลุ่มน ้าและแม่น ้า  จะสามารถก้าหนดมาตรการลดความรุนแรงบรรเทา  ผลกระทบและลดความเสี่ยง
ของความสูญเสียต่อชีวิต  สุขภาพ  และเศรษฐกิจ ของประชาชนที่อาศัยในพื นที่น ้าท่วมขังได้  ปัจจุบัน
น ้าเป็นสิ่งส้าคัญในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  หากพื นที่ใดขาดแคลนน ้าก็ท้าให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง
ในพื นที่  หรือพื นที่ใดมีน ้ามากเกินไปก็ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังได้  ส้าหรับพื นที่หมู่ที่  1  10  11  12  
ต้าบลละลม   อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นพื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่กว่า 2,150 
ไร่  ตั งแต่ปี พ.ศ. 2543  ปัจจุบันประชาชนในพื นที่ยังใช้พื นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและท้านาทุกปี  
โดยน ้าท่วมขังในพื นที่  หมู่ที่  1  10  11  12   ต้าบลละลม เกิดขึ นหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลาย
วัน พร้อมกับมีการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยส้าราญลงห้วยส้าราญ ไหลลงสู่พื นที่  ต้าบลไพร
พัฒนา  ต้าบลห้วยตามอญ และต้าบลละลม  พื นที่ต้าบลละลมซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีการก่อสร้างที่พัก
อาศัยและถมดินให้สูงขึ นท้าให้กีดขวางทางน ้าและส่งผลกระทบให้ปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลลงสู่
พื นที่ต้าบลละลม    

โครงการศึกษานี ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังดังกล่าว ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม ต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน
พื นที่ แต่ยังขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการแก้ไขปัญหา ส้าหรับการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม
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รูปที่ 1.1. แผนที่เขตการปกครองต้าบลละลม  อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศีรษะเกษ 

2 
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รูปที่ 1.2 แผนที่แสดงแสดงทิศทางการไหลของน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยส้าราญ 
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รูปที่ 1.3 เส้นทางคมนาคม  ห้วย  ล้าคลองในพื นที่ต้าบลละลม 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุทกภัยและสภาพการระบายน ้า พื นที่น ้าท่วมขังในพื นที่ศึกษา 
1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การยอมรับของประชาชนพื นที่ 
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1.2.3 เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ นกับชุมชน จากการเกิดอุทกภัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และในอนาคต หากไม่ด้าเนินมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม  

        
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.3.1 พื นที่ศึกษาทางอุทกวิทยา ครอบคลุมพื นที่ลุ่มน ้าที่มีน ้าไหลผ่านต้าบล หมู่ที่ 1  10 11  
12 ต้าบลละลม  อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนพื นที่น ้าท่วมที่ต้องศึกษาทาง
ชลศาสตร์ ครอบคลุมเฉพาะพื นที่ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 

1.3.2 ช่วงเวลาการศึกษาสภาพน ้าท่วม ตั งแต่ปี  2543  จนถึงปัจจุบัน 
1.3.3 ข้อมูลการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลไว้แล้วจากหน่วยงาน  

ต่างๆเป็นหลักเพื่อน้ามาวิเคราะห์ ส่วนการส้ารวจข้อมูลปฐมภูมิจะด้าเนินการตาม
ความจ้าเป็นโดยการเข้าไปส้ารวจและสอบถามจากประชาชนในพื นที่ศึกษา 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ท้าให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ และแนวทางส้าหรับการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่  
1.4.2 มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั งระยะสั นและระยะยาวที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างยั่งยืนประชาชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
1.4.3 ทราบผลกระทบของการเกิดอุทกภัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคตหากไม่

ด้าเนินการป้องกันปัญหา 
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บทที่ 2 

ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในอดีตกาลคนไทยตั งแต่บรรพบุรุษมีการท้าการเกษตรกรรมในที่ราบน ้าท่วมซึ่งดินมีความ
อุดมสมบูรณ์จากตะกอนที่พัดพามาสะสมจากแม่น ้า จึงมีการตั งชุมชนอยู่ในพื นที่ราบลุ่มน ้าท่วม
และใกล้แม่น ้า เพื่อใช้น ้าในการด้ารงชีวิตต่อมามีจ้านวนประชากรเพิ่มมากขึ นได้เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ตนเองเข้าไปในพื นที่ราบน ้าท่วมมากขึ น ท้าให้อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ของชุมชนเมืองกีด
ขวางทางน ้ามากขึ น ท้าให้การไหลของน ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงส่งผลให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขัง
ในพื นที่ราบน ้าท่วมมากเกิดขึ นพบห็นได้ทุกภาคของประเทศ อุทกภัยที่เกิดขึ นในประเทศไทยมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ นดังที่เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบัน   
 วิกฤติการณ์น ้าท่วมในประเทศไทย มีหลายแง่หลายมุมและหลากหลายอารมณ์ความรู้สึก
สะท้อนออกมาผ่านโลกาภิวัตน์ของสื่อมวลชนมากมาย มีทั งแง่มุม และความรู้สึกเชิงบวก และเชิง
ลบแต่แง่มุม ส้าหรับวิถียุติธรรมก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ ถือว่าเป็นธรรมชาติของ
สรรพสิ่งที่จะต้องมีแง่มุมของความยุติธรรมแทรกอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่เร่ืองของภัยพิบัติในรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งต้องมองให้ครอบคลุมทุกเร่ือง   ตั งแต่การบริหารจัดการน ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้ทุกคน
ได้มีกินมีใช้อย่างเต็มที่ หรือแม้แต่ การเตรียมการเพื่อป้องกันน ้ าท่วมเมื่อมีน ้ ามากเกินไป และ
สุดท้ายต้องรวมไปถึงการแก้ไขเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายขึ น   ชาวบ้านธรรมดา ๆ ที่ไม่มีความรู้
หรือไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเหล่านี ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ก็ย่อมเป็นธรรมชาติอีกเช่นกัน
ว่าจะต้องมองหาวิถียุติธรรมที่ไม่ต้องซับซ้อนหรือไม่มีพิธี รีตองอะไรมากมาย เพราะโดย
ชีวิตประจ้าวันของเขาก็คือการท้ามาหากินโดยปกติและอยู่กับน ้าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วการพูดถึงวิถี
ยุติธรรมเกี่ยวกับเร่ืองน ้าจึงเป็นวิถีที่ควรจะจับต้องได้ง่ายไม่ซับซ้อน  โดยมีหลักส้าคัญว่าชาวบ้าน   
ต้องเข้าใจได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแบ่งปันน ้า  การป้องกันน ้าท่วมหรือน ้าขาดแคลน และรวมไป
ถึงวิธีการช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อได้รับความเดือดร้อนเสียหาย วิถียุติธรรมส้าหรับชาวบ้านโดยทั่วไป
ที่ส้าคัญมากเร่ืองหนึ่งคือ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและทั่วถึง การมีโอกาสให้ชาวบ้านได้รับ
รู้เร่ืองราวเกี่ยวกับสถานการณ์น ้าทั งในระบบชลประทาน  เพื่อการเกษตร หรือเพื่อการอุปโภค
บริโภคในระดับชาวบ้าน รวมทั งสถานการณ์ของน ้าในเขื่อนและอ่างเก็บน ้าอย่างเป็นระบบและ
เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ เป็นสิทธิพื นฐาน ของชาวบ้านที่ควรได้รับการเหลียวมองและถือว่าเป็นวิถี
ยุติธรรมที่ต้องไม่มองข้าม เมื่อมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารแล้วจะส่งผลต่อวิถียุติธรรม  เร่ือง
ต่อไปคือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยความสามารถ และสติปัญญาของชาวบ้าน เร่ืองนี มี
ความส้าคัญเช่นกัน  เพราะการมีส่วนร่วมน้าไปสู่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐและชาวบ้าน 
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เพราะทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ืองน ้าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติจะมอบให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคน
หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพื่อให้เกิดวิถียุติธรรมนั น  เห็นว่า
จะต้องท้าให้เกิดขึ นในทุกเร่ือง  และการมีส่วนร่วมเป็นทั งสิทธิและหน้าที่ของชาวบ้านในการดูแล
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน  การท้างานร่วมกันของภาครัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่
ชาวบ้าน  ยังคงเป็นประเด็นส้าคัญมาโดยตลอด ต้องยอมรับเช่นกันว่าการออกแบบกลไกและวิธีการ
ให้หน่วยงานภาครัฐทั งในระดับหน่วยงานและตัวบุคคลให้ท้างานร่วมกันมีปัญหาอุปสรรคมากและ
พบว่าวิธีคิดและวิธีท้างานของคนเป็นประเด็นส้าคัญในเร่ืองนี  ด้วยถูกบ่มเพาะการคิดและการ
ท้างานแบบแยกส่วนมาโดยตลอด 

 
2.1 พื้นที่ศึกษำ  

2.1.1  ลักษณะท่ัวไปและประวัติควำมเป็นมำของพื้นท่ีศึกษำ   
 ต้าบลละลมเป็นต้าบลที่เก่าแก่ของอ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  จากเดิมขึ นอยู่กับต้าบล
โสน  อ้าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ  ได้แยก  ออกมาเป็นต้าบลละลม เมื่อปี พ .ศ. 2517 และขึ นอยู่
กับอ้าเภอภูสิงห์  เมื่อปี พ .ศ.2534   พื นที่ต้าบลละลมเป็นที่ราบลุ่ม มีห้วยส้าราญไหลผ่านกลาง
หมู่บ้าน ซึ่งเป็นล้าห้วยที่รองรับน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยส้าราญ   แยกสาขาออกเป็นห้วยตามอญ  ห้วย
ละลม คลองอีแซว และยังมีหนอง คลอง บึง หลายแห่ง (รูปที่ 2.1) ในพื นที่ พื นดินมีความอุดม
สมบูรณ์  เน่ืองจากเป็นพื นที่ใกล้ แหล่งน ้าและมีหนองน ้าขนาดใหญ่เป็นแหล่งที่นกเป็ดน ้าและสัตว์
อ่ืนๆมาอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก   ต่อมามีการตั งชุมชนในพื นที่ซึ่งประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน
พื นที่นี   ย้ายถิ่นฐานมาจากอ้าเภอในพื นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง  มาจับจองที่ดินท้า
กินซึ่งเป็นพื นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะในการท้าเกษตรกรรม 
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รูปที่ 2.1 แผนที่แสดงลักษณะที่ตั งล้าน ้า ห้วย ในพื นที่ต้าบลละลม 
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 2.1.2  กำรตั้งถิ่นฐำนและวิวัฒนำกำร 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม  มีพื นที่ในเขตต้าบลละลม มีพื นที่ประมาณ   22,500 ไร่  
หรือประมาณ   36  ตารางกิโลเมตร   เดิมนั นชุมชนในต้าบลละลมเป็นชุมชนเก่าแก่ตั งแต่ดั งเดิม 
โดยมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจ้า ต้าบล   มีการอพยพย้ายเข้ามาท้าการอาศัยอยู่จาก
ต้าบลและอ้าเภอใกล้เคียง   โดยการชักชวนจากญาติที่มาอาศัยอยู่แต่เดิมแล้ว  เน่ืองจากมีห้วยส้าราญ
ไหลผ่านกลางต้าบลและมีแหล่งน ้าอยู่หลายแห่ง  แบ่งออกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ ใน พื นที่ปัจจุบันมีเขต 
การปกครองแบ่งออกเป็น    13  หมู่บ้าน   ดังนี                                                                                  
 หมู่ที่ 1  บ้านละลมใต้  หมู่ที่ 8  บ้านธาตุทอง   

หมู่ที่ 2  บ้านละลมเหนือ  หมู่ที่ 9  บ้านตาเนียม        
หมู่ที่ 3  บ้านธาต ุ  หมู่ที่ 10  บ้านละลมกลาง    
หมู่ที่ 4   บ้านโกแดง  หมู่ที่ 11  บ้านตาไกรพัฒนา   
หมู่ที่ 5  บ้านพรหมทอง  หมู่ที่ 12  บ้านประเสริฐพัฒนา  
หมู่ที่ 6  บ้านโคกแก้ว  หมู่ที่ 13  บ้านละลมหนองหาร       
หมู่ที่ 7  บ้านโพธิ์เงิน 
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รูปที่ 2.2 ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม 
 

 ต้าบลละลม เป็นต้าบลหนึ่งใน  7  ต้าบลของอ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  (รูปที่ 2.3)   
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นต้าบลละลม  มีผลเมื่อวันที่  
15  ตุลาคม  2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง ตั งและเปลี่ยนแปลงเขตต้าบลในท้องที่
อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2540   มีทั งหมด 13 หมู่บ้าน  และได้ยกฐานะ
จากสภาต้าบลละลมเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม เมื่อปี พ.ศ. 2540 
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รูปที่ 2.3  แผนที่แสดงที่ตั งของต้าบลละลมในอ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

2.1.3 ควำมส ำคัญของชุมชน  
พื นที่ต้าบลละลมเป็นพื นที่ชนบทเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร ปัจจุบันประชาชนใน

พื นที่ท้านา  ปลูกมันส้าปะหลัง  สวนยางพารา ฯลฯ   พื นที่ส่วนใหญ่ประชาชนท้านา  ท้าไร่ ปลูก
ยางพารา เป็นอาชีพที่ท้ารายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดี  เส้นทางคมนาคมขนส่งมีส่วนที่ส้าคัญใน
การสร้างความเจริญเติบโตของชุมชน มีเส้นทางหลักที่ส้าคัญถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 
ศก.4001 ซึ่งเป็นถนนไปด่านผ่อนปรนชายแดนถาวรช่องสะง้า   และขนย้ายผลผลิตสินค้าต่างๆ ไป
จ้าหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นการค้าระหว่างประเทศ    

ปัจจุบันการปกครองในท้องถิ่นจะเน้นสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผลิตภัณฑ์จาก
โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลเป็นการสร้างงานให้เกิดกลุ่มอาชีพของต้าบล ในต้าบลละลมมี
สินค้าจากกลุ่มต่างๆ  มากมาย เช่น  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพดอกล้าดวน  กลุ่มวิสาหกิจผลิตน ้าดื่ม เป็น
กลุ่มที่ผลิตและจ้าหน่ายสินค้าได้อย่างดี  มีกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
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บริหารส่วนต้าบลละลม  เพื่อใช้ในการบริหารงานเบื องต้น  ได้แก่ กลุ่ มปลูกผัก  กลุ่มเลี ยงสุกร  
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ เมื่อครบก้าหนดสัญญาที่ท้าไว้กับองค์การบริหารส่วนต้าบล จะมีการคืนทุน 
หรือก้าไรก็จะส่งงบประมาณคืนให้แก่ทางราชการ โดยผ่านการพิจารณาจากการประชาคมของ
หมู่บ้าน 

2.1.4 สภำพทำงด้ำนกำยภำพ   
 สภาพภูมิประเทศทั่วไปของต้าบลละลม มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

อ้าเภอภูสิงห์ สภาพพื นที่เป็นที่ลุ่มบางส่วนเป็นที่ดอน บางแห่งเป็นที่ต่้ามากมีหนองระหารเป็น
แหล่งน ้าเก็บกักน ้าไว้ผลิตน ้าประปาเพื่ออุปโภคบริโภค มีห้วยส้าราญไหลผ่านต้าบลโดยแยกเป็น
ห้วยละลม  ห้วยตามอญ  ห้วยตาโสม และคลองอีแซว มีคลองส่งน ้าชลประทานจากอ่างเก็บน ้า
ห้วยตึ๊กชูไหลผ่านในพื นที่ต้าบลละลม เพื่อใช้น ้าในการปลูกข้าวนาปรัง ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลละลม  ตั งอยู่เลขที่  142  หมู่ที่  10  บ้านละลมกลาง  ต้าบลละลม อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ้าเภอภูสิงห์ ห่างจากอ้าเภอภูสิงห์ ระยะทางประมาณ 13  
กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด  ศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ  79  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี   
(รูปที่ 2.4) 

 ทิศเหนือ ติดเขต  อบต.โสน   อ้าเภอขุขันธ์    จังหวัดศรีสะเกษ   
ทิศใต้  ติดเขต อบต.ห้วยตามอญ  อ้าเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ       

 ทิศตะวันออก  ติดเขต  อบต.ห้วยตึ๊กชู   อ้าเภอภูสิงห์    จังหวัดศรีสะเกษ     
ทิศตะวันตก     ติดเขต  อบต.ตาวัง   อ้าเภอบัวเชด     จังหวัดสุรินทร์          

 ลักษณะประชากรในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม มีประชากรรวมทั งหมด  
7,658 คน จ้านวนครัวเรือนทั งหมด  1,792 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 3,814 คน หญิง 3,884  คน (ข้อมูล
ประชากรจากฝ่ายทะเบียนอ้าเภอภูสิงห์  ณ เดือน กรกฎาคม 2556) ความหนาแน่นเฉลี่ย  212.72 คน/
ตารางกิโลเมตร   

ลักษณะดินของต้าบลละลมสภาพทั่วไปคือ ลักษณะดินเป็นดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพา
และทับถมโดยการพัดพาของน ้าในแต่ละปี บริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าท่วม ถึง ริมแม่น ้า ล้าห้วยต่าง ๆ 
ชั นดินประกอบด้วยดินหลายชนิดอยู่ปะปนกัน ลักษณะดินเป็นลักษณะไม่แน่นอน มีตั งแต่ดินร่วน
ปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt) ถึงดินเหนียวปนกรวด การระบายน ้าดีถึงเลวส่วนใหญ่มีความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ปลูกพืชให้ผลผลิตค่อนข้างมากใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก พืชไร่ เช่น 
ยาสูบ ข้าวโพด หรือไม้ผล แต่มักมีปัญหาน ้าท่วมอยู่เสมอ     
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รูปที่ 2.4  แผนที่แสดงอาณาเขตปกครองในพื นที่ต้าบลละลม 
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แหล่งน ้า ต้าบลละลมมีแหล่งน ้าสาธารณะหลายแห่ง และมีล้าน ้าสายหลักผ่านอีก   3  สาย  
คือ ห้วยส้าราญ  ห้วยตามอญ  และคลองชลประทานจากอ่างเก็บน ้าห้วยตึ๊กชูผ่านพื นที่ต้าบล  เพื่อให้
ประชาชนใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร (ดังรูปที่ 2.5 ) แหล่งน ้าในต้าบลละลม มีดังนี        

ระบบประปาหมู่บ้าน   13 แห่ง  
สระน ้าและบ่อน ้าตื น   65 แห่ง                            
บ่อบาดาล    32 แห่ง                       
ฝายน ้าล้น    11 แห่ง                    
ห้วย/หนอง/คลอง/บึง   21 แห่ง  
คลองส่งน ้าชลประทาน   1 แห่ง 
                                                   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5  แหล่งน ้าสาธารณะในพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม 

 2.1.5  สภำพภูมิอำกำศและปริมำณน้ ำฝน                                                                    
 ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปในต้าบลละลม แบ่งเป็น 3 ฤดู ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกปานกลางถึง
ตกมาก จะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน    ในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง   ในช่วงฤดู
ร้อนอากาศจะค่อนข้างร้อนมากมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั งปี ประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส    
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 สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต้าบลละลม จะเห็นได้ว่ามีสภาพอากาศหนาวเย็น
ช่วงต้นปีอุณหภูมิ เฉลี่ยในเดือนมกราคม 31.20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยลดลงถึง  
17.43   องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยเร่ิมขยับสูงขึ นเร่ือย ๆ จากเดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 33.60  องศาเซลเซียส   ถึงเดือนเมษายน 36.20 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูร้อน 
อุณหภูมิในตอนกลางวันร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยในรอบ 30 ปีอุณหภูมิสูงสุด 37.60  
องศาเซลเซียส และ 38.20  องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคมและเมษายน ตามล้าดับ หลังจากนั น
อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และอุณหภูมิลดลงเร่ือย ๆ  เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว  
อุณหภูมิลดลงถึงต่้ าสุดช่วงปลายปี ใน เดือนธันวาคมมี อุณหภูมิต่้ าสุด เฉลี่ ย  17.80  องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 23.90  องศาเซลเซียส  จากสถิติข้อมูลสภาพภูมิอากาศในรอบ 30 ปี   
(พ.ศ. 2527– พ.ศ.2556) กรมอุตุนิยมวิทยา  ดังแสดงในตารางที่ 2.1   

สภาพอุทกวิทยาขององค์การบริหารส่วนต้าบลละลม โดยปกติจะเร่ิมมีฝนตกราวเดือน
เมษายน โดยมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 78.58  มิลลิเมตรต่อเดือน ปริมาณน ้าฝนเพิ่มมากขึ นเป็น 222.44 
มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคม และปริมาณน ้าฝนสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายน 278.25 มิลลิเมตร   
ก่อนที่ปริมาณจะลดลงในเดือนตุลาคม และฤดูฝนสิ นสุดในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน ้าฝนสะสม
เฉลี่ยรายเดือน พบว่า มีปริมาณน ้าฝนทั งปี  1446.41  มิลลิเมตร  จากสถิติข้อมูลปริมาณฝนในรอบ    
30  ปี (พ.ศ. 2527  –  พ.ศ.2556)  กรมอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.1 สภาพภูมิอากาศจังหวัดศรีสะเกษ 
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ตารางที่ 2.2 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในลุ่มน ้ามูล 
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2.1.6 โครงสร้ำงชุมชน 
1. รูปร่างชุมชน (Urban Form) การกระจายตัวของชุมชนในเขตพื นที่ มีลักษณะ 

รวมตัวหนาแน่นเป็นกระจุกตรงกลางบริเวณพื นที่ของหมู่บ้านต่าง ๆ โดยอาศัย 
เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้าน
หนึ่ง โดยเฉพาะจุดศูนย์รวมของหมู่บ้านจะมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น 

2. โครงของชุมชน (Urban Frame) โครงของชุมชนมีการขยายเส้นทางคมนาคม    
โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านจะมีการกันแนวเขตทางไว้เผื่อการ    
เจริญเติบโตเมืองในอนาคต ส่วนบริเวณแม่น ้าล้าคลองนั นประชาชนดั งเดิมก็  
ยังคงอาศัยอยู่ เช่นเดิมแต่การขยายชุมชนในปัจจุบันจะขยายตามโครงสร้าง
พื นฐานของต้าบล   

3. ศูนย์กลางชุมชน (Urban Center) ศูนย์กลางหลักที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนาได้แก่ วัดบ้านละลม หมู่ที่ 10 และวัดป่าอัมพวันธาราราม    ใช้ส้าหรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี  มีการค้าขายสินค้าตลาดนัดในพื นที่หมู่บ้าน
เน่ืองจากเป็นแหล่งชุมนุมคน        

4. ศูนย์ราชการ (Civil Center)  ในพื นที่ต้าบลละลมมีแหล่งราชการรวมอยู่  คือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอภูสิงห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต้าบลละลม  
ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม ซึ่งเป็นศูนย์ราชการที่   ประชาชน
เดินทางมาติดราชการได้สะดวกรวดเร็ว 

5. ศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Cultural Center)  สถานศึกษา    
ประถมศึกษา  4  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส)  1 แห่ง สถาบันทาง
ศาสนา  วัด/ส้านักสงฆ์   8 แห่ง 

 6. เส้นทางสัญจร (Movement Route) เส้นทางสัญจรที่ส้าคัญในต้าบลละลม คือ 
ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2201   จากสี่แยกอ้าเภอขุขันธ์ถึงสี่แยก
บ้านละลม   ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางนี ส้าหรับเป็นทางลัดเข้าจังหวัดศรี
สะเกษ  (ดังรูปที่ 2.6 )  ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข ศก. 4001  จากสี่
แยกบ้านละลมถึงบ้านแซร์ไปร  ต้าบลไพรพัฒนา  เป็นเส้นทางผ่านไปสู่ด่าน
ชายแดนช่องสะง้าการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน   (ดังรูปที่ 2.7 )   
ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข ศก .4035  ประชาชน จะใช้เส้นทางนี 
ส้าหรับเข้าไปในตัวอ้าเภอภูสิงห์  ถนนสายหลักในพื นที่จะเชื่อมโยงเข้ากับถนน
สายรองในต้าบลได้สะดวก (ดังรูปที่ 2.8 ) รูปแบบการเดินทางของประชาชนใน
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พื นที่ต้าบลละลมประชาชนในพื นที่ส่วนใหญ่จะมียานพาหนะเป็นของตัวเอง  
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เป็นต้น   และมีรถประจ้าทางส้าหรับรับส่งนักเรียน
นักศึกษา  และ พ่อค้าแม่ค้าที่น้าผลผลิตทางการเกษตรไปขายในตัวอ้าเภอภูสิงห์    
ส่วนเส้นทางรถประจ้าทางจะมีรถประจ้าทางสายบ้านละลม – แซร์ไปร   เป็นรถ
ประจ้าทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางเข้าอ้าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2201 

 

  รูปที่ 2.7  ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.4001 
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รูปที่ 2.8  ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.4035 

 2.1.7 กำรใช้ท่ีดิน  
  ในพื นที่ต้าบลละลมมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินร้อยละ 60  (จากพื นที่ทั งหมด 36   ตร.
กม.)  ของพื นที่เป็นพื นที่ใช้ประกอบการทางการเกษตร และรองลงมาได้แก่พื นที่ป่าสาธารณะ  
พื นที่พักอาศัย  พื นที่ป่าสงวนพื นที่สิ่งปลูกสร้าง  พื นที่แหล่งน ้า และอื่น (ดังรูปที่ 2.9)  มาตามล้าดับ
ดังนี    
 

 
 

รูปที่ 2.9  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ต้าบลละลม 
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2.1.8  อำคำรและสิ่งก่อสร้ำง  
อาคารและสิ่งก่อสร้างในพื นที่ต้าบลละลม  มีการใช้อาคารที่ใกล้เคียงกันทั งทางด้านรูปร่าง

และลักษณะของอาคารบ้านพักอาศัยชั นเดียว   ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยสองชั นคร่ึงปูนคร่ึงไม้ 
ลักษณะโดยรวมของอาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย  ซึ่งพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลละลมยัง
ไม่ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

2.1.9 สวนสำธำรณะ สนำมกีฬำ และศูนย์เยำวชน    
ในพื นที่ต้าบล  สวนสาธารณะที่ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ ขณะนี ทางต้าบลละลม

ก้าลังด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองระหารให้เป็นที่พักผ่อนและออกก้าลังกายประจ้า  เป็น
พื นที่อนุรักษ์นกเป็ดน ้าตามธรรมชาติในต้าบลละลม  และสนามกีฬาในพื นที่มีการสร้างลานกีฬาไว้
เกือบทุกหมู่บ้าน  ส้าหรับให้ประชาชนเล่นกีฬากันในช่วงเวลาว่าง  เช่น  ตะกร้อ วอลเลย์บอล         
เปตอง    ส่วนฟุตบอลบางหมู่บ้านมีสนามกีฬาประจ้าหมู่บ้านแล้ว บางหมู่บ้านนั นจะใช้พื นที่สนาม
ของโรงเรียนประจ้าหมู่บ้าน  

2.1.10 สถำนพยำบำล ศูนย์บริกำรสำธำรณะสุข และอื่น ๆ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต้าบลละลม/หมู่บ้าน 1 แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน      2 แห่ง  
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน ้า  ร้อยละ 100 

 2.1.11 สถำนีต ำรวจและดับเพลิง     
สถานีต้ารวจ (ตู้ยามต้ารวจชุมชน)     1           แห่ง 

 2.1.12 ไฟฟ้ำ   
ต้าบลละลมมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 1,792   ครัวเรือน  และทุกหมู่บ้านในเขตพื นที่จ้านวน 

13  หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต้าบลละลมจะดูแลในด้านแสงสว่างในเวลากลางคืนโดย
จัดสรรงบประมาณในการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและ
ทรัพย์สินในเวลากลางคืน   

2.1.13 ประปำ                                                                                                                                  
 ปัจจุบันประปาในพื นที่จะมีใช้ทุกหมู่บ้านไม่มีปัญหาการขาดแคลนน ้า ได้แก่                  
  1.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านละลมเหนือ หมู่ที่  1   

2.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรน ้า)  บ้านละลมใต้           หมู่ที่  2         
3.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านธาตุ           หมู่ที่  3           
4.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (การประปานครหลวง) บ้านโกแดง         หมู่ที่  4
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5.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรน ้า) บ้านพรหมทอง   หมู่ที่  5                       
6.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านโคกแก้ว      หมู่ที่  6                                
7.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านโพธิ์เงิน     หมู่ที่  7                              
8.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (การประปานครหลวง)  บ้านธาตุทอง    หมู่ที่  8                              
9.  ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านตาเนียม    หมู่ที่  9                        
10. ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านละลมกลาง   หมู่ที่  10       
11. ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล(กรมทรัพยากรธรณี)บ้านตาไกรพัฒนา  หมู่ที่  11    
12. ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านประเสริฐพัฒนา  หมู่ที่  12   
13. ประปาหมู่บ้านระบบบาดาล (กรมทรัพยากรธรณี) บ้านละลมหนองหาร หมู่ที่  13       

2.1.14 โทรศัพท์          
ส้าหรับการให้บริการทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่จะมีเกือบทุกครัวเรือน และในพื นที่ไม่มีตู้

โทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทบทุกครัวเรือน             
2.1.15  สิ่งแวดล้อม       

1.  การระบายน ้าภายในพื นที่การระบายน ้าในเขตต้าบลละลม  มีการระบายน ้าไป   
ตามสภาพของพื นที่ น ้าจะซึมลงสู่ผิวดินไปตามธรรมชาติ และมีการระบายน ้าไป   
ตามคลองและไหลลงสู่ที่ต่้ากว่า การใช้น ้ าของประชาชนส่วนใหญ่จะใช้
น ้าประปา  และบ่อน ้าตื นเน่ืองจากสะดวกและใช้ได้ตลอดเวลา ส่วนน ้าจากห้วย 
หนอง  บึง นั น   จะใช้ส้าหรับปลูกพืชผักสวนครัว 

2. แหล่งน ้าเสียและปริมาณน ้าเสียในพื นที่ ตามบ้านพักอาศัยจะมีการใช้บ่อเกรอะ
บ่อซึม 

3. ปัญหาน ้าเสียในปัจจุบันยังไม่เกิดปัญหาที่รุนแรงระหว่างนี องค์การบริหารส่วน
ต้าบลละลมมีแผนพัฒนาต้าบลเตรียมในด้านการดูแลปัญหาที่จะเกิดขึ น มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ต่อไป 

4. การจัดการมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย   ระหว่างนี องค์การบริหารส่วน  ต้าบล
ละลมมีแผนพัฒนาต้าบลเตรียมในด้านการดูแลปัญหาที่จะเกิดขึ น มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป     

2.1.16 ภูมิทัศน์  
 ลักษณะทางภูมิทัศน์ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท เน่ืองจากพื นที่ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  ท้ านา ท้าไร่และสวนยางพารา  (ดังรูปที่  2.10) บริเวณที่ขยายตัวทางด้านติด
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ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข  ศก .4001  จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วในอนาคต  
เน่ืองจากเป็นเส้นทางคมนาคมผ่านไปชายแดนช่องสะง้า          

                                                               

   

 รูปที่ 2.10  การท้าการเกษตรในพื นที่ต้าบลละลม 

 2.1.17 สภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจ      
1.  ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร    

ส่วนประชากรวัยแรงงานจะประกอบอาชีพ ท้าอาชีพรับจ้างในกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีการท้านา ปลูกข้าวปี นาปรัง ท้า 
สวนยางพาราปลูกพืชผักผลไม้ในช่วงฤดูต่าง ๆ  ตามสภาพพื นที่ มีการเลี ยงสัตว์   
เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และเลี ยงปลาในบ่อปลาในพื นที่ของตนเอง
ปัจจุบัน  รายได้ของประชาชนในพื นที่ มีรายได้ที่เพียงพอ    

2. แรงงานและการจ้างงาน ในพื นที่ต้าบลมีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    
จึงใช้แรงงานกันเองภายในครอบครัว จะมีการจ้างแรงงานกันในช่วงเก็บเกี่ยว    
ผลผลิต เช่น ช่วงเกี่ยวข้าว หรือ เก็บหัวมันส้าปะหลัง  

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว  ต้าบลละลม อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ห่างจากตัว   
อ้าเภอภูสิงห์  13  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  79  กิโลเมตร  พื นที่โดยส่วนใหญ่
ประชาชนยังประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท้าไร่มัน  ส้าปะหลัง ไร่อ้อย ท้าสวนยางพารา   และ
ท้านาปี นาปรัง   ประชาชนในพื นที่ยังมีความเป็นอยู่แบบชนบท มีการอยู่อาศัยกันแบบครอบครัว
ใหญ่ และอนุลักษณ์ไว้  ซึ่งวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ ที่ส้าคัญ
ประเพณีแซนโฎณตา   ฮาวปริงจองได   เป็นประเพณีที่สืบสานมาแต่โบราณ โดยผู้น้าในพื นที่จะมี
การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป ปัจจุบันในพื นที่ต้าบลละลม
ก้าลังได้รับผลกระทบจากพัฒนาเกิดจาการขยายพื นที่พักอาศัยมีการขุดดิน ถมดินรุกล ้าพื นที่ทาง
ระบายน ้า สร้าง  สิ่งก่อสร้างขวางทางน ้า  ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ (ดังรูปที่ 2.10)  ซึ่งเป็น
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ปัญหาที่เกิดมานานหลายปีตั งแต่ปี พ.ศ. 2543   ปัจจุบัน พ.ศ. 2556  มีพื นที่น ้าท่วมประมาณ  2,150 
ไร่     ประชาชนในพื นที่ถูกน ้าท่วมขัง น ้าระบายออกจากพื นที่ไม่ทัน  ท้าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต  
สุขภาพ และเศรษฐกิจ ของประชาชนที่อาศัยในพื นที่น ้าท่วมขัง    จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้อง กับปัญหาที่เกิดขึ น และต้องค้านึงถึงงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาในพื นที่เพื่อประกอบการพิจารณาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด  

ข้อจ้ากัดในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่หมู่ที่ 1  10  11  12  เป็นพื นที่รับน ้าที่ไหลมา
จากห้วยส้าราญจึงต้องระบายน ้าออกจากหมู่บ้าน  ที่มีห้วยส้าราญ   ห้วยตามอญ  คลองอีแซว ไหล
ผ่านหมู่บ้าน (ดังรูปที่  2.12)  เป็นล้าห้วยที่ต้องระบายน ้าออกจากพื นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังพื นที่ต้าบลละลมอย่างถาวร 

 

 

 

 

         

รูปที่ 2.11  น ้าท่วมภายในพื นที่หมู่ที่ 1  10  11 12 
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รูปที่ 2.12   แผนที่แสดงพื นที่น ้าท่วมขังต้าบลละลม  พ.ศ.2556 

   

รูปที่ 2.13  ล้าห้วยที่ผ่านพื นที่ต้าบลละลม 
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 2.1.18  ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลละลม ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2553 – 2557) เป็นการก้าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ละลมจะเป็นไปในทิศทางใด   และเป็นเคร่ืองมือก้าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต้าบล  3 
หรือ  5  ปี ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล  โดยมี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลละลมดังนี   “ ละลมเป็นต้าบลน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
เส ริมส ร้าง เศรษฐกิ จชุ มชนพึ งตน เอง ภ ายใต้ภู มิ ปั ญญ าท้ องถิ่ น  มี ก ารบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ส่งเสริมการศึกษา   
ศาสนา   วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ” ดังนั นหลักในการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ประชาชนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาในทุกด้าน 
ได้แก่  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานเพื่อก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง
โครงสร้างพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่ อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน อ่ืน ๆ ให้ประสบความส้ าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบ
สุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ  โดยเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน
ทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ
รวดเร็วขึ น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ก่อสร้างและ
ปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้าให้เป็นไปด้วยความ
สะดวก   ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  ก่อสร้างและขยายเขตการ
บริการประปา  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า  เพื่อให้ราษฎรมีน ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอ  
และใช้ในการเกษตรให้พอเพียงตลอดทั งปี  ท้าให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ น  
และช่วยให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ นด้วยเป้าหมายการพัฒนา  ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งน ้าเพื่ออุปโภค  บริโภค และใช้ในการเกษตรส้าหรับทุกหมู่บ้านให้
เพียงพอ แนวทางการด้าเนินงาน ปรับปรุงและจัดหาแหล่งน ้าเพื่ออุปโภค  
บริโภค  เช่น ขุดลอกแหล่งน ้า สร้างฝาย สร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล 
สระน ้า ฯลฯ  ให้เพียงพอและทั่วถึงปรับปรุงแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร  จัดระบบ
ระบายน ้า และวางท่อระบายน ้าให้เป็นระบบเพื่อป้องกันน ้าท่วมพื นที่เกษตร     
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยให้
ประชนชนมีส่วนร่วม    ส่งเสริมให้ทุกส่วนร่วมกันปกป้องคุ้มครองควบคุมดูแล
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท้องถิ่น   แนวทางการพัฒนา  คือ    
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ศาสนา   พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนการเข้ารับการศึกษาขั นพื นฐาน    
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     การบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาชาติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม การส่งเสริมกีฬา  นันทนาการและ
กิจกรรมเด็ก  และเยาวชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม    เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนใน
การจัดการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น  แนวทางการ
พัฒนา คือส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสบุตรผู้ป่วยโรค
เอดส์ ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด  การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ทางเศรษฐกิจ ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยาย
การตลาดไปสู่ตลาดกลาง แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเสริมสร้างและเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน    
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
และท่องเที่ยว  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายใน
ชุมชนทั งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและ
สังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ แนวทางการพัฒนา คื อ 
ส่งเสริมและพัฒนาให้แก่ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
และการป้องกันรักษาโรคต่าง ๆ   พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย การ
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พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน     พัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการ
นันทนาการ     

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   แนว
ทางการพัฒนา คื อ   ส่ ง เส ริมให้ ประชาชนมีส่ วน ร่วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั งการคุ้มครองดูแลและบ้ารุงรักษา   จัดให้มีการบ้าบัด
น ้าเสียและขยะ   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันที่สาธารณะ
ประโยชน์และที่รกร้างว่างเปล่า สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการจัดการและการเมือง  เพื่อปฏิบัติงานหรือ
ด้าเนินการตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนาคือ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่ วน ร่วมและเข้ าใจในการบริหารจัดการองค์กร   พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร     
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร อบต. โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประชาชนมีส่วน
ร่วม  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลละลม เพื่อเป็นการเตรียมการส้าหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ด้าเนินการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
5  ปี  แผนพัฒนาอ้าเภอ  5  ปี  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ  เพื่อให้การด้าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ส้าเร็จ ลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  

 
2.2 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ           

2.2.1 แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (ฉบับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง)   
1. การบริหารทรัพยากรน ้า จะต้องอาศัยแนวทางแก้ไขที่มีความสอดคล้องกับ

ธรรมชาติ ซึ่งพื นที่แต่ละแห่งจะมีลักษณะของปัญหาทรัพยากรน ้าที่แตกต่างถือ    
เป็นการแก้ปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน รวมถึงลักษณะภูมิประเทศของพื นที่นั น    
เพื่อเป็นข้อมูลในการก้าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง    
ส้าหรับการบรรเทาปัญหาอุทกภัยเพื่อความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรการว่าจะ    
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ตั งรับหรือหลบภัย เป็นต้น แนวทางการแก้ปัญหานั น นอกเหนือจากมาตรการ    
ต่าง ๆ ที่จะต้องด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ภาครัฐยังต้องอาศัยความรวม    
มือกับภาคประชาชนในท้องถิ่น อาจเป็นเร่ืองการจัดการงบประมาณเพื่อบรรเทา     
ปัญหาที่เกิดขึ นในแต่ละพื นที่ ซึ่งถือเป็นอีกกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น    
โดยเฉพาะปัจจุบันในแต่ละพื นที่จะมีองค์การบริหารส่วนต้าบล  หรือ อบต. ท้า     
หน้าที่ประสานและบริหารพื นที่อย่างเต็มรูปแบบ โดยอาศัยหลักการทางทฤษฏี     
และเทคโนโลยีร่วมกัน ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ     
ก้าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับพื นที่อย่างแท้จริงปัญหา     
ด้านทรัพยากรน ้ามีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและส่งผลเสียหายเพิ่มมากขึ น      
ทุก ๆ ปี  จ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบและมี  
เอกภาพในการบริหารจัดการ     

2.  การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานในการแก้ไขปัญหา เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงยึดถือมาโดยตลอดการแก้ไขปัญหาต้องข้าใจถึงสภาพ
ปัญหา สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนต้องมี    
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นและพื นที่ เพื่อให้สามารถด้าเนินการ    
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง หลักการที่สอง คือเข้าถึง เนื่องจากการแก้ไขปัญหา    
ต่างๆ จะต้องสามารถเข้าถึงปัญหาและชุมชนได้อย่างแท้จริง จึงจะสามารถแก้ไข    
และปรับปรุงได้การแก้ไขปัญหาจะต้องเข้าถึงแบบจริงใจ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อ    
การพัฒนาเพื่อก้าหนดรูปแบบและแผนด้าเนินการต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับสภาพ    
ความเป็นจริง และสังคม เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และหลักสุดท้าย คือ    
การพัฒนา ซึ่งถือเป็นกระบวนการและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต้องด้าเนิน    
อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยมาตรการที่ถูกต้อง    
ตามหลักวิชาการและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลของการพัฒนาที่    
นั นเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับให้ราษฎรอยู่ได้อย่างพอมีพอกินให้ทั่วถึง   
ปรัชญาส้าคัญในการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในประเทศไทย    
ตามแนวพระราชด้าริ  คือการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยความมีเหตุและผล   
ความพอดีและความพอประมาณ ซึ่งหลักการพัฒนาบนแนวคิดนี ทรงมุ่งเน้นการ    
เลือกใช้เทคโนโลยีขั นพื นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคม เพื่อให้ง่าย   
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ต่อการน้าไปประยุกต์ใช้เป็นการพัฒนาและยกระดับให้ราษฎรพอมีพอกิน ซึ่ง    
เป็นปัจจัยส้าคัญของการด้ารงชีวิตอยู่คือมีทรัพยากรน ้าพอเพียง เพื่อด้าเนินการ    
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงประทานแก่ปวงชนชาวไทย  
(ปราโมทย์  ไม้กลัด  2549) 

 
2.2.2 ปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดน้ ำท่วม  
ฝนตก  น ้าหลาก  น ้าท่วม  ปรากฏการณ์นี เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานและนับวัน 

ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ นเร่ือย ๆ  แม้จะไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงเหมือน
แผ่นดินไหวหรือไฟไหม้ แต่ก็ท้าให้มีการสูญเสียทั งชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ้านวนมากในหลาย ๆ
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ นในอดีต ในพื นที่หลายจังหวัดทุกภาคของประเทศไทย  หากวิเคราะห์ปัญหาที่
ท้าให้เกิดน ้าท่วมในบ้านเราที่ประสบกันอยู่เกือบทุกปีมากบ้างน้อยบ้างดังที่กล่าวมาพบว่าน ้าจะมา
จากปัจจัยหลัก 2 อย่าง คือ ธรรมชาติ และมนุษย์ อันเป็นที่มาของสาเหตุต่าง ๆ ดังนี   

1. ธรรมชาติก่อให้เกิดปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในช่วงฤดูฝน จาก
การที่ประเทศไทยของเราตั งอยู่ในเขตมรสุม (Monsoon) มีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสลับกันพัดผ่านเกือบตลอดปีนอกจาก
ฝนที่เกิดจากลมมรสุมทั งสองแล้ว ยังมีอิทธิพลอ่ืนๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่อิทธิพลของ
ร่องความกดอากาศ (Through) อิทธิพลของพายุหมุนหรือหย่อมความกดอากาศ
ต่้า (Depression)  ซึ่งมักเกิดขึ นในช่วงฤดูฝน เมื่อผสมรวมกันจึงท้าให้ฝนตก
ต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณ 1500 มิลลิเมตรต่อปี และหากบางปีมี ปรากฏการณ์ลา
นิญ่าเข้ามาด้วยก็จะเป็นสาเหตุให้ฝนตกหนักมากขึ น อันเป็นที่มาของการเกิดน ้า
หลาก น ้าท่วมอย่างรุนแรง 

2. การขยายตัวของเมืองอย่างขาดการวางแผนของชุมชนในพื นที่ต่าง ๆ  ทั งใน    
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในอดีตมักมีการตั งบ้านเรือนหรือชุมชนต่าง ๆ ตาม    
ริมแม่น ้า เพราะน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต แต่ด้วยภูมิปัญญาของคนยุค    
ก่อนที่เฝ้าสังเกตและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ดังนั น การสร้างบ้านเรือนริมน ้า    
จึงมักมีการยกใต้ถุนสูงให้ตัวบ้านพ้นระดับน ้าหลากสูงสุดที่เคยท่วมเพื่อหนี    
ปัญหา และแม่น ้าจะท่วมใต้ถุนเรือนก็ไม่เดือดร้อน เพราะมีเรือพาย หรือเรือแจว    
ช่วยในการสัญจรไปไหนมาไหนได้ อีกทั งยังมีการจัดงานร่ืนเริง เช่น การเผา    
เทียนเล่นไฟเป็นที่สนุกสนานไม่ทุกข์ร้อน เวลาผ่านไปชุมชนดังกล่าวมีการ     
ขยายตัวขึ นเร่ือย ๆ ตามจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ น แต่มาระยะหลังผู้คนใส่ใจ    
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และเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติน้อยลง และหันไปใส่ใจกับเศรษฐกิจและความ    
มั่งคั่งตามวิถีตะวันตกมากขึ น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปสภาพ    
บ้านเรือนเปลี่ยนจากวิถีไทยแบบบ้านมีใต้ถุนสูงไม่เดือดร้อนแม่ถูกน ้าท่วมมา    
เป็นสไตล์ยุโรป หรือตะวันตก เน้นความสวยงามของรูปทรงที่แปลกตาทั งบ้าน    
ชั นเดียว บ้านสองชั นที่เห็นกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันโดยทุกคนมิได้ตระหนักถึง    
ปัญหาที่จะตามมาในอนาคต 

3. การถมที่สร้างบ้านพักอาศัยหรือขยายเมืองไปในทิศทางที่เป็นที่ต่้าหรือที่ลุ่มมี    
การสร้างบ้านพักอาศัยพื นที่ข้างเคียงหรือรอบ ๆ ยังมีแหล่งรองรับน ้าฝนเอาไว้   
ได้ อย่างพอเพียง    การขยายเขตเมืองลุกล ้าเข้าไปในพื นที่ราบน ้าท่วม (Flood 
plain)  ริมสองฝั่งของล้าน ้า  ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน ้าธรรมชาติท้าให้ไม่มีที่ รับน ้า   
ดังนั นเมื่อน ้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไป    ท่วมบริเวณที่เป็นพื นที่ราบน ้าท่วมซึ่งเป็นเขต
เมืองที่ขยายใหม่   การก่อสร้าง  โครงสร้างขวางทางน ้ าธรรมชาติท้ าให้มี
ผลกระทบต่อการระบายน ้าและ     ก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วม  การออกแบบถนน
ขวางทางน ้าและมีท่อลอดระบายน ้าของถนนไม่เพียงพอ ท้าให้น ้าระบายผ่านตัว
เมืองไม่สะดวกเกิดการล้นเอ่อในเขตเมือง  เกิดความเสียหายให้แก่ชุมชนเมือง 
เน่ืองจากการไม่สามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว   

4.  การใช้มาตรการในการควบคุมทางด้านกฎหมาย  เช่น กฎหมายผังเมืองรวมของ
แต่ละจังหวัด  อ้าเภอ หรือเทศบาล ไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะทาง      
กายภาพ เป็นต้น เช่น การก้าหนดให้มีพื นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา      
หรือปทุมธานี ท้าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนตามมาทั งบ้านจัดสรร คอนโด  
อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ  ทั งที่พื นที่ดังกล่าวเป็นที่ต่้าที่น ้าหลากท่วมได้ง่าย ท้าให้จัดการ      
กับปัญหาน ้าท่วมได้ค่อนข้างยากนอกจากนั นยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย  เช่น       
การตัดไม้ท้าลายป่าท้าให้เกิดการหลากเร็วขึ น การเปลี่ยนแปลงสภาพพื นที่แก้ม
ลิง  ตาม    ธรรมชาติไปท้าประโยชน์อย่างอื่นเน่ืองจากจ้านวนประชากรเพิ่มมาก
ขึ นการที่    ไม่มีการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน ้าเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เป็นต้น   (โชติไกร 
ไชยวิจารณ์, 2549) 

2.2.3  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำแบบยั่งยืน 
ปัญหาต่าง ๆ หากปล่อยให้ด้ารงอยู่และด้าเนินเช่นนี ต่อไปเร่ือย ๆ แน่นอนว่าความรุนแรง

และความเสียหายก็จะทับทวี และมีความซับซ้อนของปัญหามากยิ่งขึ นอย่างไม่ต้องสงสัย หรือหาก
จะปล่อยให้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน เช่น อบต. หรือเทศบาลที่ประสบปัญหาต่างไปด้าเนินการก็
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คงไม่ส้าเร็จ และอาจท้าให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินอย่างไม่คุ้มค่า หรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบ ต่อพื นที่อ่ืน ๆ ตามมาอย่างคาดไม่ถึง ทั งนี  เพราะปัญหาเร่ืองน ้าแตกต่างจากปัญหาอ่ืน
โดยสิ นเชิงตรงที่ไม่สามารถแก้ไขเฉพาะแห่งหรือเฉพาะจุดได้ เพราะล้าน ้ามีความยาวและมีการไหล
ผ่านพื นที่หรือชุมชนต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป ดังนั น การแก้ปัญหาเร่ืองน ้าท่วมหรืออุทกภัยจะต้อง
อาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองน ้าโดยเฉพาะโดยจะต้องศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบทั งลุ่มน ้าเลยทีเดียว   ถ้าเป็นไปได้ควรจะด้าเนินการเร่ืองนี เป็นวาระแห่งชาติโดยเร่งด่วนที่สุด 

ปัญหาที่ท้าให้เกิดน ้าท่วมในบ้านเรามาจากปัจจัยหลัก 2 อย่าง คือ ธรรมชาติ  มนุษย์ และ
ต้องยอมรับว่าไม่สามารถไปแก้ไข หรือควบคุมปัจจัยข้อแรกได้  จึงจ้าเป็นต้องหาวิธีการ และ
บริหารจัดการให้ปัจจัยที่สองอยู่ร่วมกับปัจจัยแรกให้ได้  ท้าให้ปัญหาที่หนักกลายเป็นเบา ห รือมี
ผลกระทบน้อยที่สุด ในเบื องต้นขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือจัดการกับปัญหา ซึ่ง ณ ขณะนี มี 2 
อย่าง คือ ปัญหาที่เกิดขึ นแล้ว และด้ารงอยู่ในปัจจุบัน กับปัญหาที่ยังไม่เกิดแต่ก้าลังจะเกิดขึ นใน
อนาคตหากไม่มีมาตรการป้องกัน โดยต้องท้าคู่ขนานกันไปทั งมาตรการใช้สิ่งปลูกสร้างและ
มาตรการที่ไม่ต้องใช้สิ่งปลูกสร้าง ดังนี  

1.  การแก้ปัญหาที่สะสมมาตั งแต่อดีตและด้ารงอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการสร้าง     
บ้านเรือน  การขยายตัวของชุมชนที่อยู่ริมแม่น ้าสายส้าคัญ ๆ  ที่ในระยะหลัง    
ไม่ได้ปลูกบ้านมีใต้ถุนสูงเลยระดับน ้าหลาก แต่ไปนิยมรูปแบบบ้านแบบยุโรป    
หรือตะวันตกโดยมิได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาเมื่อมีการหลากล้นตลิ่งหรือ   
การถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยาย เมืองไปในทิศ ทางที่เป็นที่ต่้าหรือที่ลุ่มซึ่ง    
เป็นจุดอ่อนที่จะถูกน ้าท่วมได้ง่ายเมื่อเกิดฝนตกเนื่องจากประสิทธิภาพการ   
ระบายน ้าไม่ดีพอจะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ได้แก่  

 - การป้องกันปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ  น ้าที่จะหลากเข้าท่วมโดยใช้  
มาตรการปิดล้อมพื นที่หรือชุมชนที่ไม่ให้ถูกน ้าท่วม โดยการก่อสร้างระบบ
ป้องกันน ้าท่วมโดยรอบ ได้แก่ การก่อสร้างคันกั นน ้า ตามแนวล้าน ้าหรือ
ใกล้เคียงล้าน ้าในระยะถอยร่น การยกระดับของถนน บางสายให้สูงกว่าระดับ
น ้าหลากสูงสุด รวมถึงการก่อสร้างประตูน ้าตาม คู คลองต่างๆ เป็นต้น เพื่อปิด
กั นไม่ให้น ้าจากภายนอกเข้ามาในพื นที่ป้องกันได้ 

 - การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ ฝนที่ตกหนักลงในพื นที่โดยตรง
โดยการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน ้าให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับอัตรา
การไหลได้อย่างเหมาะสม และจัดหาพื นที่ท้าเป็นแก้มลิง หรือบึงพักน ้าฝน
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ชั่วคราว พร้อมติดตั งสถานีสูบน ้า เพื่อสูบน ้าระบายออกจากพื นที่กรณีที่น ้า
ภายนอกสูงกว่าระดับน ้าภายในพื นที่ป้องกัน 

 -    ให้มีการออกแบบ และก่อสร้างคลองระบายน ้าหรือคลองผันน ้าสายใหม่ เพื่อ
ผันน ้าจากล้าน ้าเดิมที่เคยไหลผ่านพื นที่โดยตรงออกไปทิ งยังจุดที่ต้องการเพื่อ
มิให้เกิดการไหลบ่าเข้าท่วมพื นที่ป้องกัน 

 -   ให้มีการเร่งออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัดและแจ้ง
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบจากการใช้พื นที่  หรือการก่อสร้าง
อาคาร บ้านเรือน ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของผังเมือง เพื่อสร้างจิตส้านึก
และเรียนรู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ นตามมาให้จัดหาหรือจัดท้าบึงพักน ้าหรือแก้ม
ลิงของเมืองหรือชุมชนนั น ๆ               

2.  การป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ นในอนาคต เป็นการหามาตรการเพื่อเตรียมการ
ป้องกันปัญหา ดังนี    

 -   พื นที่ที่อยู่ริมแม่น ้าให้มีการยกร่างกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป็นพระราช
กฤษฎีกาเพื่อกันเขตแม่น ้าสายส้าคัญๆ ซึ่งในประเทศไทยมี อยู่  25 ลุ่มน ้า
เหมือนการเวนคืนที่เพื่อสร้างถนน โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น ้า
หรือย่านชุมชนที่คาดว่าจะมีการขยายตัวในอนาคต และมีโอกาสเกิดการหลาก
ล้นตลิ่งเข้าไปท่วมได้ ส่วนความกว้างวัดจากแม่น ้า ออกไปสุดแนวเขตเป็น
ระยะเท่าใดขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ ทั งนี จะต้องมีการศึกษา
และจัดท้าเป็นลุ่มน ้าไป โดยก้าหนดให้พื นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ยอมให้น ้าหลาก          
ท่วมได้หรือที่ราบลุ่มน ้าท่วม (Flood plain) หรือจะเรียกว่า พื นที่ควบคุมน ้า
ท่วม 

 -    ให้มีการก่อสร้างแนวคันดินกั นน ้าหรือถนนที่มีความสูงเหนือระดับน ้าหลาก
สูงสุดตามแนวเขตพื นที่ควบคุมที่ประกาศเพื่อป้องกันน ้ามิให้น ้าหลากท่วม
พื นที่ภายนอก 

 -   ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเกิดขึ นใหม่ในพื นที่  
ควบคุม เป็นต้นว่าหากใครจะปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยจะต้อง
ปลูกแบบยกพื นมีใต้ถุนสูงพ้นระดับน ้าหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ นในอดีตหรือ
ปลูกบ้านแบบลอยน ้าได้ ห้ามถมดินเพื่อก่อสร้างโดย เด็ดขาด เพื่อมิให้มีการ
เปลี่ยนแปลงภาพแวดล้อมและเพื่อให้ทุกคนรู้สภาพปัญหาของตัวเอง และ
พร้อมที่จะยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ นในอนาคต พร้อมกันนั นก็จะได้เตรียม
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หาทางพึ่งพาตนเองซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาแต่
ละครั งลงได้มาก 

 -    รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันและเร่งปลูกฝังและ
สร้างจิตส้านึกเพื่อให้มาตรการสัมฤทธิ์ผลแบบยั่งยืนแทนการไล่ตามแก้ปัญหา
ดินพอกหางหมูแบบไม่รู้จบ 

3. ที่ต่้าหรือที่ลุ่มที่เป็นจุดอ่อนต่อการถูกน ้าท่วม เช่น พื นที่ภาคกลางแถวอยุธยา   
ปทุมธานี นนทบุรี ฯลฯ 

 -    น้ามาตรการทางด้านกฎหมายผังเมืองรวมมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ก้าหนดให้พื นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นพื นที่เพื่อการเกษตรกรรมไม่ควรท้า
เป็นพื นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 -  ห้ามมิให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื นที่ให้แตกต่างไปจากสภาพ
เดิมโดยการถมที่  การปลูกสร้างบ้านเรือนให้ปลูกสร้างตามลักษณะทาง
กายภาพของพื นที่เป็นหลัก เช่น ปลูกแบบมีใต้ถุนสูง หรือปลูกบ้านลอยน ้าได้ 
เป็นต้น 

 นอกจากการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังที่กล่าวแล้วอาจต้องมีมาตรการอ่ืนเข้ามาช่วยเสริม
ได้แก่ การเร่งก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าที่มีน ้าท่วมซ ้าซาก เช่น ลุ่มน ้ายม  การ
ก่อสร้างฝายแบบขั นบันไดเพื่อให้เป็นแก้มลิงคอยช่วยชะลอการหลากในพื นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในขณะนี จะให้ได้ผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นเร่ืองที่ยาก
เพราะต้องยอมรับสภาพความจริงก่อนว่าการขยายตัวอย่างกระจัดกระจาย และขาดการวางแผนของ
ชุมชนเมืองตั งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ท้าให้การตามแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ไม่แตกต่างจากการ
แก้ปัญหาการจราจรของกรุงเทพฯในปัจจุบันแต่กระนั นก็คงจะดีกว่าที่เราจะไม่ยอมลุกขึ นมาหาทาง
ป้องกันหรือท้าอะไรเลย (โชติไกร ไชยวิจารณ์, 2549) 
  2.2.4  ทฤษฏีกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 

ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริตามแนวทางการบริหารจัดการ
ด้านน ้าท่วมล้น (Flood Management) โดยที่ประเทศไทยตั งอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและปริมาณ
น ้าฝนสูง จึงเกิดปัญหาน ้าท่วมอยู่ในหลายพื นที่เกือบทุกภูมิภาคพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวทรง  
พระปริวิตกห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ นอยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื นที่ที่
ประสบปัญหาน ้าท่วมและทรงค้านึง ถึงการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่และ
สมรรถนะของก้าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย วิธีการ
ต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม คือ  
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- การก่อสร้างคันกั นน ้า เพื่อป้องกันน ้าท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั งเดิมแต่ครั งโบราณ      
โดยการก่อสร้างคันดินกั นน ้าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล้าน ้าห่างจากขอบ        
ตลิ่งพอสมควร  เพื่อป้องกันมิให้น ้าล้นตลิ่งไปท่วมในพื นที่ต่าง ๆ ด้านใน เช่น         
คันกั น  น ้าโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็งอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ        
จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น                                                                    

-    การก่อสร้างทางผันน ้า เพื่อผันน ้าทั งหมด หรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้
ออกไป โดยการก่อสร้างทางผันน ้าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับล้าน ้าที่มี
ปัญหาน ้าท่วมโดยให้น ้าไหลไปตามทางผันน ้าที่ขุดขึ นใหม่ไปลงล้าน ้าสายอ่ืน 
หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซึ่งการด้าเนินการสนองพระราชด้าริ
วิธีนี   ด้าเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหา  จากแม่น ้าโก -ลก เข้า
มาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหมื่นไร่ทุกปีการขุดคลองมูโนะได้ช่วย
บรรเทาลงได้เป็นอย่างดี                                                                                 

-    การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล้าน ้า เพื่อให้น ้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไป          
ตามล้าน ้าได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน ้าไหลเร็วยิ่งขึ น  อันเป็นการบรรเทา          
ความเสียหายจากน ้าท่วมขังได้ โดยใช้วิธีการ ดังนี  การขุดลอกล้าน ้าตื นเขิน         
ให้น ้าไหลสะดวกขึ น ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อ  
ทางเดินของน ้าก้าจัดวัชพืชผักตบชวา  และรื อท้าลายสิ่งกีดขวางทางน ้าไหลให้
ออกไปจนหมดสิ น หากล้าน ้าคดโค้งมากให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล้าน ้า
สายตรงให้น ้าไหลสะดวก  การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน ้าเป็นมาตรการป้องกันน ้า
ท่วมที่ส้าคัญประการหนึ่ง                                                                  

-    โครงการแก้มลิง เป็นโครงการที่สามารถเก็บกักน ้าที่ไหลมาไว้ในพื นที่ได้เป็น
จ้านวนมากและยังส่ งผลให้ การประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ รับ
ผลประโยชน์ ไปด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วพระราชทานแนว
พระราชด้าริให้มีระบบการบริหารจัดการด้านน ้าท่วม ในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิง 
ซึ่งได้พระราชทานพระราชอรรถาธิบายว่า...ลิง โดยทั่วไปถ้าเรา ส่งกล้วยให้ ลิง
จะรีบปอกแล้วเอาเข้าปากเคี ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิง จะเอากล้วยเขาไปไว้ที่
กระพุ้งแก้มได้เกือบทั งหวีโดยเอาไปไว้ที่แก้มก่อนแล้วจึงน้ามาเคี ยวบริโภคและ
กลืนกินเข้าไปภายหลังเปรียบเทียบ  ได้กับเมื่อเกิดน ้าท่วมก็ขุดคลองต่าง ๆ เพื่อ
ชักน ้าให้รวมกันแล้วน้ามาเก็บไว้เป็นบ่อพักน ้าอันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึง
ระบายน ้ าออกในพื นที่ต่อไปโครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพ
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บรรลุผลส้าเร็จตามแนวพระราชด้าริ คือ การพิจารณาสถานที่ที่จะท้าหน้าที่เป็น
บ่อพัก และวิธีการชักน ้าท่วมไหลเข้าสู่บ่อพักน ้า และเส้นทางน ้าไหลที่สะดวก
ต่อการระบายน ้าเข้าสู่แหล่งที่ท้าหน้าที่บ่อพักน ้ารวมถึงการระบายน ้าออกจาก
บ่อพักน ้ าอย่างต่อเนื่องจาก   หลักการข้างต้น การสนองพระราชด้าริจึง
ด้าเนินการพิจารณาจากการใช้ล้าคลอง  หนองบึงธรรมชาติ  หรือพื นที่ว่างเปล่า
น้ามาใช้เป็นบ่อพักน ้าแหล่งน ้าที่จะน้าน ้าเข้าบ่อพัก และระบายน ้าออกจากบ่อ
พักน ้าตามความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตรหมาย
อันเป็นสิ่งที่ชาวไทยทั งหลายได้รอดพ้นจากทุกข์ภัย ที่น้าความเดือดร้อนแสน
ล้าเค็ญมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัยซึ่งแนวพระราชด้าริ อันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านน ้าท่วมนี มีพระราชด้าริเพิ่มเติมว่าได้ ด้าเนินการในแนวทางที่
ถูกต้องแล้ว ขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไปเพราะ
โครงการแก้มลิงใน อนาคตจะสามารถช่วยพื นที่ได้หลายพื นที่ในประเทศไทย 
(มูลนิธิชัยพัฒนา 2556) 

 2.2.5  วัฎจักรและสมดุลน้ ำ   
      วัฏจักรของน ้า  คือ  กระบวนการหมุนเวียนของน ้าระหว่างชั นบรรยากาศ  เป็นชั นของมวล
อากาศที่ผสมกันที่อยู่รอบโลกที่ถูกยึดไว้ด้วยแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลก ระบบน ้าส่วนนี 
ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นน ้าทั งที่อยู่บนหรือในผิวของเปลือกโลกซึ่งรวมถึ งมหาสมุทร ทะเล  
ทะเลสาบ  น ้าใต้ดิน   และส่วนที่เป็นไอน ้าในอากาศและแผ่นดิน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการ
อธิบายกระบวนการและเส้นทางการหมุนเวียนของน ้าจากพื นแผ่นดิน จากแหล่งน ้าสู่ชั นบรรยากาศ
และกลับลงมาอีกครั ง การไหลของน ้าในขั นตอนต่าง ๆ กัน โดยภายใต้วัฏจักรนี น ้าด้ารงอยู่ใน  3  
สถานะ ได้แก่ ของเหลว ก๊าซ (ไอน ้า) และของแข็ง (น ้าแข็งตัวเป็นน ้าแข็ง) กระบวนการส้าคัญต่างๆ 
ของ วัฏจักรน ้า ได้แก่ น ้าเข้า (Water input) เช่น  หยาดน ้าฟ้า  และการเคลื่อนที่ของน ้าผ่านพืชและ
หน้าดิน น ้าไหลเวียนและกักเก็บ (Water flow and storage) เหนือและใต้ผิวดิน และน ้าไหลออก 
(Wateroutputs) ซึ่งรวมการคายระเหยน ้าของพืชและน ้าที่ไหลออก (outflow) 

สมดุลน ้าการคิดปริมาตรน ้าตาม ทฤษฎีสมดุลน ้า  เป็นเคร่ืองมือที่บอกถึงสภาพพื นที่ว่ามีน ้า
อยู่มากน้อยเพียงใด อาศัยการประเมินจากแหล่งพื นที่เกิดน ้าท่วมขังจริง และปริมาณน ้าที่ไหล
ออกเป็นการคิดเปรียบเทียบระดับน ้าสูงสุดของระดับน ้าท่วมขังในพื นที่ และระดับน ้าลดต่้าสุดของ
พื นที่โดยศึกษารวมถึงวัฏจักรของน ้าซึ่งเป็นสมการที่รวมการน้าน ้าเข้าสู่ระบบตั งแต่การเกิดหยาดน ้า
ฟ้า   เช่น  ฝนและการน้าน ้าออกจากระบบในรูปของน ้าไหลออกที่เกิดขึ นจากการคายระเหยน ้าใน
รูปของความชื นในดิน และน ้าใต้ดิน    ตามสมการดังต่อไปนี  
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I – O = ∆S 
 

 เมื่อ I = ปริมาณน ้าไหลเข้า O = ปริมาณน ้าไหลออก และ ∆S =ปริมาณน ้าที่เปลี่ยนแปลง 
 

2.3 วิเครำะห์ถึงเหตุปัญหำท่ีเกิดขึ้นในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในพื้นท่ีลุ่มน้ ำมูล  สำขำห้วยส ำรำญ 
 และปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วงปี พ.ศ.2554     
 สภาพอากาศที่ส้าคัญๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนในปี พ .ศ. 2554 ร่องมรสุมก้าลัง
แรงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง
พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดช่วง นอกจากนี ประเทศไทยยังได้รับ
อิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลต่อปริมาณฝนในประเทศไทย โดยเร่ิมตั งแต่ปลายเดือน
กรกฎาคม อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK –TEN) ที่เคลื่อนขึ นฝั่งประเทศเวียดนาม
ตอนบนและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวพร้อมทั งอ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนเคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่าน แล้วอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมบริเวณ
จังหวัดล้าปางเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน และเร่ิมส่งผลให้เกิดน ้าท่วมต่อเนื่องในบริเวณประเทศ
ไทยแล้ว ในช่วงปลายเดือนกันยายนผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ไห่ถาง” (HAITANG) ที่เคลื่อน
ตัวขึ นฝั่งบริเวณเมืองเว้ ประเทศเวียดนามก่อนจะอ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความ
กดอากาศต่้าก้าลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ
ในช่วง วันที่ 26-28 กันยายน รวมทั งไต้ฝุ่น “เนสาด” (NESAT) ที่ได้ เคลื่อนตัวผ่านอ่าวตังเกี๋ยขึ นฝั่ง
เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ขณะเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 30 ก.ย. 54  

จากสถานการณ์ดังกล่าว  ณ วันที่14 ต.ค.2554 พบว่าในช่วงตั งแต่ประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “นกเตน” ตั งแต่วันที่ 25 ก.ค. 54  เป็นต้นมา ท้าให้ทุกภาคของประเทศ
ไทยมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ  ส่งผลให้หลายพื นที่
ประสบปัญหาอุทกภัย  มีพื นที่ประสบอุทกภัยรวมทั งสิ น 61 จังหวัดซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่
ระหว่างฟื้นฟู  35 จังหวัด  บริเวณที่ยังคงประสบอุทกภัยมีจ้านวน  26  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 
พิจิตร  ตาก พิษณุโลก ก้าแพงเพชร ขอนแก่น ศรีสะเกษ  สุ รินทร์   ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี  
นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี (ดังรูปที่ 2.14 )   

ห้วยส้าราญ  ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาพนมดงรัก อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ ไหลมา
บรรจบแม่น ้ามูลที่ตลิ่งฝั่งขวา บ้านหนองบัวน้อย   อ้าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ    เป็นระยะทาง  
209.40  กม.   พื นที่จากอ้าเภอภูสิงห์   อ้าเภอขุขันธ์   อ้าเภอปรางค์กู่    อ้าเภอวังหิน   และตัวเมืองศรี
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สะเกษ มีพื นที่ลุ่มน ้า    3,549   ตร.กม. หรือ 2,218,125 ไร่  เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานใน
เขตพื นที่ลุ่มน ้าห้วยส้าราญตอนบนจะเป็นผลให้ระดับน ้าและปริมาณน ้าในล้าห้วยส้าราญสะสมตัว
เพิ่มสูงขึ นจนเกิดล้นตลิ่ง และไหลเข้าท่วมพื นที่ลุ่มต่้าใกล้กับแม่น ้าเกิดเป็นอุทกภัยสร้างความ
เดือดร้อนเสียหายแก่บ้านเรือน ชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพาะเขตลุ่มน ้าห้วยส้าราญไหลผ่านอ้าเภอ
ภูสิงห์มี 3 ต้าบล คือ ต้าบลไพรพัฒนา  ต้าบลห้วยตามอญ  และต้าบลละลม  ปี 2554  พื นที่ประสบ
ภัยน ้าท่วมขังในต้าบลละลม  2,150 ไร่  ได้รับความเสียหายแยกเป็น นาข้าว 2,050  ไร่  พืชสวน      
45  ไร่  พืชไร่ 55 ไร่ ที่พักอาศัยราษฎรได้รับความเดือดร้อน  จ้านวน  438  ครัวเรือน (ข้อมูลจากงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อ.ภูสิงห์) 

 

 
รูปที่ 2.14  เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื นที่ครอบคลุม ปี 2554                                                  

 พื นที่ที่ได้รับประกาศแจ้งเตือนเกิดฝนตกฟ้าคะนองทั่วทุกพื นที่ เป็นเหตุให้ตามอ่างเก็บน ้า
ที่ต้องคอยเก็บกักน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งเกิดน ้าล้นตลิ่งต้องด้าเนินการ ปล่อยระบายน ้าออกจากอ่างเก็บ
น ้าเป็นการป้องกันปัญหาเขื่อนแตกอีกด้วย ซึ่งในเขตพื นที่จังหวัดศรีสะเกษเกิดปัญหาน ้าล้นอ่างเก็บ
น ้าทั ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้าห้วยศาลา อ่างเก็บน ้าห้วยตึ๊กชู และอ่างเก็บน ้าห้วยส้าราญ จึงท้าให้
การระบายน ้าไหลล้นเข้าท่วมในพื นที่ตัวอ้าเภอภูสิงห์  อ้าเภอขุขันธ์ อ้าเภอปรางค์กู่ อ้าเภอวังหิน   
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และตัวเมืองศรีสะเกษ  ปัญหาที่เกิดขึ นในด้านการบริหารจัดการในพื นที่ลุ่มน ้ามูล (ห้วยส้าราญ) 
สรุปได้ดังนี    
 1.  ด้านบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการลุ่มน ้าถึงแม้จะมีความชัดเจน  แต่จะมี

อุปสรรคในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่มีกฎหมายรองรับ   อีกทั งขอบเขต
พื นที่การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการลุ่มน ้าจะครอบคลุมเฉพาะแต่ละลุ่มน ้า
เท่านั น โดยไม่ค้านึงถึงกลุ่มลุ่มน ้าที่เกี่ยวข้องกันตามลักษณะภูมิศาสตร์  ท้าให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าเป็นระบบทั งลุ่มน ้าไม่ชัดเจน และอาจขัดแย้งกันได้ใน
อนาคต เช่น กลุ่มลุ่มน ้าโขง-ชี-มูล              

       2.  ด้านเลขานุการของคณะท้างานระดับท้องถิ่นการบริหารจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วมด้าเนินการ ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ และคณะท้างานระดับ
ต่าง ๆ พบว่า คณะท้างานระดับท้องถิ่น ยังไม่มีหน่วยงานที่จะท้าหน้าที่เป็นส้านักงาน
เลขานุการเพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของคณะท้างานต่าง ๆ จึงสมควรที่จะขอ
ความร่วมมือให้หน่วยงานในก้ากับของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งในระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด เป็นส้านักงาน
เลขานุการของคณะท้างานลุ่มน ้าในแต่ละระดับ เน่ืองจากการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นไม่
ต่อเนื่อง ท้าให้การบริหารจัดการไม่เป็นรูปธรรมอีกทั งแต่ละท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
เพียงพอส้าหรับด้าเนินการขยายคูคลองต่างๆให้สามารถเก็บกักน ้าได้อย่างดี จึงต้องมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด้าเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  

 3.  ด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น ้าในการศึกษาด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น ้าที่มีอยู่
ในพื นที่พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้ใช้น ้าในรูปของกลุ่ม
ผู้ใช้น ้าชลประทานที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์
ผู้ใช้น ้าที่ได้มีการจัดตั ง สนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินงานโดยกรมชลประทาน 
หรือองค์กรผู้ใช้น ้าครัวเรือนอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมซึ่งมีสถานภาพโครงสร้าง
ทางการบริหารจัดการและการด้าเนินงานที่ไม่ชัดเจน 

 4.  ด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับปัจจุบันยังไม่มีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพื่อให้คณะอนุกรรมการลุ่มน ้า สามารถน้าไปใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีความเป็นเอกภาพ และสามารถควบคุมดูแลการจัดการน ้ าให้
สอดคล้องกันได้                                   

 5.  ด้านการถ่ายโอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่าง ๆ  
ปัญหาการถ่ายโอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
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พบว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่องค์กรที่รับการถ่ายโอนในการจัดหางบประมาณมาท้าการ
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา แต่ไม่มีรายรับเข้าท้องถิ่น นอกจากนี  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแทบทุกแห่งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด้าเนินงานด้วย 

 
สภำพปัญหำด้ำนน้ ำท่วม 
           สาเหตุของการเกิดน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้ามูล สรุปได้ดังนี  

1. การผันแปรของปริมาณฝนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท้าให้การ     
กระจายตัวของปริมาณฝนเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดน ้าท่วมจนเห็นได้ชัด     
คือ เกิดภาวะฝนตกหนักในช่วงเวลาสั นๆ ปริมาณฝนตกวัดได้มากกว่าค่าปกติที่เคยเกิด  
และบ่อยครั งขึ นในช่วงของเดือน ท้าให้ประสิทธิภาพการระบายน ้าเดิมไม่สามารถ        
รองรับปริมาณฝนตกที่เพิ่มขึ นได้ และระบายได้ไม่ทันการ  การสะสมของปริมาณน ้า  
และท่วมคงนานขึ น  

2.  การรุกล ้าเข้าไปอาศัยอยู่ในพื นที่ เสี่ ยงต่อการเกิดน ้ าท่วม และการบุกรุกเพื่อใช้  
ประโยชน์ที่ดินตามแนวระบายน ้าธรรมชาติ และมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางระบายน ้า        
ได้แก่ อาคาร  ถนน   สิ่งปลูกสร้าง รวมทั งฝายที่ก่อสร้างในโครงการโขง -ชี-มูล  ท้าให้        
ช่องทางระบายน ้าที่มีอยู่เดิมที่จะช่วยระบายปริมาณน ้าหลากอย่างสะดวก มีขนาดลดลง         
เป็นเหตุให้ระดับน ้าในช่วงน ้าหลากสะสมระดับเอ่อสูงขึ น  

3.  ปริมาณน ้าที่ไหลผ่านเมืองอุบลราชธานีมีปริมาณมาก และเกินกว่าความสามารถของ        
การรับน ้าของล้าน ้ามูล ทั งนี  เนื่องมาจากแหล่งเก็บกักน ้าพื นที่ตอนบนทั งในพื นที่ลุ่ม        
น ้าชีและพื นที่ลุ่มน ้ามูลไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าในลุ่มน ้ามูลและลุ่มน ้าชีจะมีโครงการ                
ชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเก็บกักหรือ        
ชะลอน ้าจากพื นที่ตอนบนได้ ล้าน ้าทั งสองไหลมาบรรจบกันในบริเวณอ้าเภอวารินช้า        
ราบ ซึ่งตั งอยู่ฝั่งตรงข้ามล้าน ้ามูลกับอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี รวมกับน ้าที่ล้นเอ่อมา         
จากแม่น ้าโขง จึงเป็นสาเหตุให้การระบายน ้าออกไปด้านท้ายน ้าลงสู่แม่น ้าโขงช้า         
ยิ่งขึ น     

4.  สภาพของล้าน ้ามูลมีเกาะแก่งตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในล้าน ้ามูลด้านท้ายอ้าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุปสรรคส้าคัญต่อการระบายน ้าในสภาวะน ้า
หลาก เป็นเสมือนฝายธรรมชาติที่ท้าหน้าที่ยกระดับน ้าในล้าน ้ามูลให้มีระดับสูงขึ นและ
ส่งอิทธิพลของน ้าเอ่อย้อนไปถึงเมืองอุบลราชธานี 
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สภาพปัญหาด้านน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้ามูล มีลักษณะน ้าท่วมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
พื นที่ ขึ นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ และที่ตั งของจังหวัดนั นๆ สรุปได้ดังนี                                          

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บริเวณที่ท่วมเป็นบริเวณที่อยู่ริมฝั่งแม่น ้ามูลทั งสองฝั่งไล่จาก
ท้ายล้าตะคองจนไปจบล้ามูลที่อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยจะมีการเอ่อท่วมในบริเวณที่มีล้าน ้าสาขา
ไหลมาบรรจบกับล้าน ้าสายหลัก ซึ่งมักจะระบายไม่ทันในช่วงที่น ้ามาพร้อมๆ กัน แต่จะเกิดขึ นใน
ระยะเวลาสั นๆ และไม่เป็นปัญหาส้าคัญในพื นที่มากนัก จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพน ้าจากแม่น ้ามูลล้น
ตลิ่งในบริเวณอ้าเภอสตึก แต่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่รุนแรงมากนักจังหวัดสุรินทร์ จะมีลักษณะการ
เกิดน ้าท่วมขังในบริเวณตัวเมือง ในกรณีมีฝนตกในพื นที่ เนื่องจากตัวเมืองอยู่ใกล้ล้าน ้าสาขา 
โอกาสที่จะเกิดน ้าท่วมรุนแรงจึงมีน้อยจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากอ่างเก็บน ้าบริเวณห้วยส้าราญมี
ความจุเก็บกักไม่เพียงพอ ตัวเมืองมีล้าน ้าสาขาไหลผ่าน มีความรุนแรงในระดับปานกลาง โอกาสที่
จะเกิดน ้าท่วมรุนแรงจึงมีไม่มาก  จังหวัดอุบลราชธานี เกิดน ้าท่วมบ่อยครั งบริเวณริมฝั่งแม่น ้ามูล 
ในอ้าเภอเมืองอุบลราชธานีและอ้าเภอวารินช้าราบ ซึ่งตั งอยู่ในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลทั งจากแม่น ้าชี
และแม่น ้ามูล นอกจากนี  ยังได้รับผลกระทบจากสภาพเกาะแก่งธรรมชาติในล้าน ้ามูลบริเวณท้าย
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งกีดขวางการไหลของน ้าในล้าน ้า ส้าหรับขอบเขตพื นที่น ้าท่วมประจ้าในลุ่ม
น ้ามูล       

                                                                                                                                        

 

รูปที่ 2.15  พื นที่ลุ่มน ้ามูล 
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2.4  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง            

วรุตม์ นาที (2546) ได้ศึกษาเร่ืองอุทกภัยในเขตลุ่มแม่น ้าปราจีนบุรีตอนล่าง : พื นที่เสี่ยง 
สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข พบว่า สาเหตุที่ท้าให้เกิดอุทกภัยในพื นที่ศึกษา คือ ปริมาณ
ฝนที่ตกหนักติดต่อกันประมาณ  3  วัน  หรือมากกว่า โดยมีปัจจัยเสริมที่ท้าให้อุทกภัยมีความรุนแรง
มากขึ น คือ การสร้างถนนกีดขวางทางน ้า ลักษณะการตั งถิ่นฐานของชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น ้า ลักษณะ
ภูมิประเทศและความลาดชันของภูมิประเทศ รูปแบบการระบายน ้าและลักษณะดิน พื นที่เสี่ยง
อุทกภัยพบว่าอยู่ตามริมแม่น ้าปราจีนบุรี แม่น ้าหนุมานและแม่น ้าพระปรงเป็นส่วนมาก  โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลต้าบลกบินทร์เป็นชุมชนที่เกิดอุทกภัยซ ้าซาก ในการรับรู้ต่ออุทกภัยของประชาชน
ได้จากการสังเกตปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องมากกว่า 3 วัน ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลัก และจากการ
เตือนภัยจากทั งทางราชการและสื่อจากโทรทัศน์ วิทยุ ประชาชนมีการขนย้ายสิ่งของไปยังพื นที่น ้า
ไม่ท่วม และมีการเตรียมเรือส้าหรับใช้ในการเดินทางในช่วงน ้าท่วม ความถี่ของอุทกภัยนั น  มี
ค่าคงที่โดยเกิดอุทกภัยเฉลี่ยปีละ 1 ครั ง  ส่วนความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยมีแนวโน้มที่จะลดลง
ในคาบการย้อนกลับน้อยกว่า 4 ปี โดยประมาณ   

สุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์ (2549) ได้ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพ
และสาเหตุผลกระทบ   จากอุทกภัย ในพื นที่อ้าเภอประจันตคาม  พบว่า สาเหตุท้าให้เกิดอุทกภัยใน
พื นที่ศึกษา คือ ปริมาณน ้าฝนที่  ตกหนักติดต่อกัน โดยมีปัจจัยเสริมที่ท้าให้อุทกภัยมีความรุนแรง
ขึ น คือ สิ่งกีดขวางทางน ้า ลักษณะการตั งถิ่นฐานของชุมชนที่อยู่ใกล้ล้าน ้า ลักษณะภูมิประเทศ 
ความลาดชันของภูมิประเทศ ข้อมูลดิน และรูปแบบการระบายน ้าของดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เส้นทางคมนาคม ข้อมูลความสูง ภูมิประเทศ (DEM) พื นที่อุทกภัยจะมี    2 ลักษณะ ดังนี  
พื นที่ซึ่งตั งอยู่ในโซนด้านบนที่มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา จะประสบอุทกภัยในลักษณะน ้าป่า  จาก
เทือกเขาใหญ่ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนพื นที่ซึ่งตั งอยู่ในโซน
ด้านล่างพื นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มจะประสบปัญหาอุทกภัยจากน ้าในแม่น ้าล้าคลองต่าง ๆ ล้น
พื นที่การเกษตรและถนน  ที่สัญจรไปมา   พื นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยสามารถจ้าแนกระดับความเสี่ยงได้
ดังนี  ระดับความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยสูง ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับไม่เสี่ยง พบว่า มี
พื นที่ 20,077.79 ไร่ (2.82%) พื นที่ 438,725.80 ไร่ (61.71%)  พื นที่ 237,857.98  ไร่ (33.46%)  และ
พื นที่ 14,306.86 ไร่ (2.01%) ตามล้าดับ ส่วนความถี่ในการเกิดอุทกภัยนั นมีค่าคงที่ โดยการเกิด
อุทกภัยซึ่งเป็นจริงตามสมมติฐาน มีการสร้างสิ่ง     กีดขวางทางน ้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบาย
น ้า ท้าให้น ้าท่วมขังเป็นเวลานาน 

สัญชัย พูนผล (2551) ได้ท้าการศึกษาป้องกันน ้าท่วมจังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาครั ง
นี ได้น้าเอาแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 1 และ 2 มิติ มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาสภาพน ้าท่วมในพื นที่
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมโดยวิธีต่าง ๆคือ
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กรณี (ก) การขุดคลองส่งน ้าสายใหม่ กรณี (ข) การปรับปรุงคลองสายหลักให้มีประสิทธิภาพ และ
กรณี (ค) การขุดคลองสายน ้าสายใหม่กับการปรับปรุงคลองสายหลักให้มีประสิทธิภาพ   แนวทาง
ทั ง 3 กรณีสามารถลดระดับความลึกของน ้าท่วมได้ และสามารถระบายน ้าออกจากพื นที่น ้าท่วมได้
ประมาณ 0.831 เมตร การขุดคลองส่งน ้ าสายใหม่กับการปรับปรุงคลองสายหลักท้ าให้มี
ประสิทธิภาพ และความสามารถระบายน ้าออกจากพื นที่น ้าท่วมได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับสภาพการ
เกิดน ้าท่วมก่อนการแก้ไข ดังนั น การเลือกการขุดคลองส่งน ้าสายใหม่กับการปรับปรุงคลองสาย
หลักให้มีประสิทธิภาพ ในการรองรับและระบายน ้าได้ดีนั น จึงมีความเหมาะสมในการแก้ปัญหาน ้า
ท่วมในเขตพื นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มากกว่าแนวทางอื่น          

ดิเรก อาสาสินธ์ (2550) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบึงสามพัน  อ้าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่
ท้าให้เกิดน ้าท่วมในพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงสามพัน และศึกษาผลกระทบจากการเกิด
ปัญหาน ้าท่วมและแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงสามพัน 
เคร่ืองมือใช้ในการศึกษาแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและปัญหาที่ท้าให้เกิดน ้าท่วมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ ขาดความรู้ในการกักเก็บน ้าด้านเหนือพื นที่ต้าบลบึงสามพัน ขาดความรู้ใน
การก่อสร้างฝาย ขาดการวางแผน และการใช้มาตรการในการป้องกันปราบปรามทางกฎหมาย ขาด
ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า และขาดการศึกษาวิจัยแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากน ้า
ท่วมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ค่าครองชีพของประชากรสูงขึ น  
ได้รับความเสี่ยงจากสัตว์มีพิษกัดต่อยและพืชผักผลไม้มีราคาแพง แนวทางแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ขุดลอกล้าน ้าที่มีอยู่เดิมทั งหมด ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า ด้านเหนือพื นที่ต้าบลบึง
สามพัน ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าพร้อมประตูระบายน ้า จัดสร้างระบบคลองส่งน ้าเพื่อแบ่งเบาน ้าจาก
แม่น ้าล้าคลอง และจัดหาพื นที่ท้าแก้มลิง 

อนุภาพ เพชรมีศรี และสนิท วงษา (2551) การพยากรณ์และเตือนภัยในลุ่มน ้าตาปีโดยใช้
แบบจ้าลองแท็งก์เพื่อสร้างระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส้าหรับอุทกภัยโดยประยุกต์ใช้
แท็งก์โมเดลแบบ 4 ชั นร่วมกับทฤษฏี EKF (Extended Kalman Filter) เพื่อใช้ค้านวณน ้าหลากใน
พื นที่ลุ่มน ้าตาปี เมื่อแก้สมการพื นฐานแล้วแบบจ้าลองคณิตศาสตร์นี  สามารถน้าไปพยากรณ์
ปริมาณน ้าหลากที่จะเกิดขึ นในอนาคตเพื่อสร้างระบบพยากรณ์และเตือนภัยได้ พร้อมทั งได้แสดง
การประยุกต์โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดจริงรายวันของน ้าฝน การระเหย การซึม และความลึกอัตราการ
ไหลของน ้าหลากเป็นข้อมูลป้อนเข้า ได้ปรับแก้แบบจ้าลองโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการค้านวณ
กับค่าที่ตรวจวัดได้จริง พบว่า เส้นโค้งน ้าหลากที่ค้านวณได้กับค่าที่ตรวจวัดจริงมีค่าใกล้เคียงกัน
มาก ได้ใช้ค่า EI กับ R2 เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินความแม่นย้าระหว่างผลลัพธ์การค้านวณกับค้า
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ที่ตรวจวัดจริง พบว่า ได้ค่าทั งสองมากกว่า 0.90 แสดงว่าแบบจ้าลองนี มีความแม่นย้าและสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ส้าหรับพยากรณ์และเตือนภัยน ้าหลากในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีได้      

อริยศักดิ์ ตุนาลม และอุมา สีบุญเรือง (2551) ได้ศึกษาพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับการเติมน ้า
แบบไร้แรงดันโดยการแพร่กระจายในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยตั งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา และลุ่มแม่น ้าป่าสัก ครอบคลุมพื นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี     
ชัยนาท และสุพรรณบุ รี มีพื นที่ทั งหมดประมาณ 19,346.844   ตารางกิโลเมตร สภาพพื นที่
โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึงเหมาะแก่การท้านา และเพาะปลูกพืชต่างๆดังนั นน ้าเป็นปัจจัย
ส้าคัญในการผลิต แต่พื นที่ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝน และขาดแคลนน ้าในฤดู
แล้ง การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือ การน้าน ้าที่เหลือใช้เติมลงใต้ดิน ดังนั น จุดประสงค์หลักของ
งานวิจัยคือ การหาพื นที่ที่มีศักยภาพ ส้าหรับการเติมน ้าส่วนเกินในช่วงฤดูฝนลงสู่ใต้ดินด้วยการเติม
น ้าแบบไร้แรงดันโดยตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความลาดชันของพื นที่ การระบายน ้าของ
พื นที่ ความลึกของชั นน ้าใต้ดิน และคุณสมบัติชั นผิวดิน จากนั นใช้โปรแกรม Arc view ในการ
รวบรวม และเปลี่ยนตัวแปร  ทั งหมดที่กล่าวมาให้อยู่ในรูปแบบ GIS หลังจากนั นวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของแต่ละพื นที่โดยใช้สมการ Potential Index ผลที่ได้อยู่ในรูปแผนที่ที่แสดงถึงศักยภาพ
ของพื นที่ภาคกลางตอนบนในการเป็นพื นที่เติมน ้า 

ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร(2545) การศึกษาปัญหาน ้าท่วมโครงการระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ  การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมแบบบ่อผึ่งผสมบริเวณโนนหนองบัวตามที่
ออกแบบไว้จะขวางการไหลของน ้าในห้วยส้าราญท้าให้เกิดน ้าท่วมมากขึ นหรือไม่อย่างไร ศึกษา
สภาพน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อระบุสาเหตุของน ้าท่วมว่าเกิดจากความจุของล้าน ้า
ธรรมชาติ คือ ห้วยส้าราญไม่เพียงพอ หรือน ้าในแม่น ้ามูลหนุนจนน ้าไม่สามารถระบายออกได้ หรือ
มีสิ่งกีดขวางทางน ้าในลักษณะคอขวด การศึกษาน ้าท่วมห้วยส้าราญใช้แบบจ้าลอง HEC-RAS ซึ่ง
ต้องการข้อมูลเรขาคณิตของล้าน ้าและที่ราบสองฝั่ง เป็นแผนผังและรูปหน้าตัดที่ต้าแหน่งต่างๆ 
จ้านวน 19  หน้าตัดเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร  อัตราการไหลด้านต้นน ้าและระดับด้านท้ายน ้า โดย
อาศัยหลักการพลังงาน จากการศึกษาข้อมูลน ้าท่วมทั งด้านเอกสาร การจ้าลองทางคณิตศาสตร์ การ
สังเกตสภาพน ้าท่วมจริง พบว่าสาเหตุของการเกิดน ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เกิดจาก
ระดับแม่น ้ามูลหนุนเป็นหลัก ถ้าระดับน ้าที่แม่น ้ามูลต่้า ห้วยส้าราญจะสามารถระบายน ้าได้โดยไม่
ท่วมถึงคาบการกลับ 5 ปี (อัตราการไหล 390 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ในสภาพปัจจุบันของห้วย
ส้าราญโอกาสที่น ้าจะท่วมในแต่ละปี มีประมาณ 1 ใน 3 โดยอัตราการไหลอยู่ที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที(อัตราการไหลที่คาบ 3 ปี) ระดับน ้าสถานี M.9 อยู่ที่ 119.70 เมตร  ระดับน ้าทะเลปานกลาง  
และที่โนนหนองบัวอยู่ที่ 118.30 เมตร  ระดับน ้าทะเลปานกลาง  ระบบบ้าบัดน ้าเสียจะมีผลกระทบ
น ้าเล็กน้อย โดยน ้าจะท่วมมากกว่ากรณีไม่มีระบบบ้าบัด ประมาณ 3-6 เซนติเมตร 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 จากสภาพภูมิประเทศและการพัฒนาความเจริญตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลละลม  อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ท้าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะน ้าท่วมขึ นได้
ในอนาคตจึงมีความจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาแนวทางแก้ไขน ้าท่วมขังเพื่อระบายน ้าออกพื นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม ให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย
จากน ้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ น โดยการศึกษานี พิจารณาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังและปัญหา
การระบายน ้าของพื นที่ที่ประสบปัญหาในองค์การบริหารส่วนต้าบล  หลังจากนั นจึงน้าแนวทางการ
แก้ไขปัญหามาออกแบบระบบป้องกันน ้าท่วมและท้าการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แล้วน้าไปเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมพื นที่ต้าบลอย่าง
เป็นระบบโดยจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และความเหมาะสมด้าน
ราคาค่าก่อสร้างซึ่งผลการจัดล้าดับจะน้าไปจัดท้าแผนด้าเนินโครงการต่อไป 

 ผู้ท้าการศึกษาได้ก้าหนดแนวทางการจัดท้าโครงงานการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังพื นที่ต้าบลละลม ที่จะน้าไปใช้เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาด้าเนินการโดยมีหัวข้อต่างๆ
ประกอบด้วย 

 1)  ขอบเขตของการศึกษาจัดท้าโครงงาน 
 2)  การส้ารวจและการรวบรวมข้อมูล 
 3)  การศึกษาแนวทางแก้ไขป้องกันน ้าท่วม 
 4)  ออกแบบระบบป้องกันน ้าท่วม 
 5)  การประเมินราคาค่าก่อสร้าง 
 6)  การจัดล้าดับความส้าคัญขององค์ประกอบที่ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
  
 ขั นตอนการศึกษา แสดงเป็นแผนผังใน รูปที่ 3.1 

 
 
  



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงขั นตอนการศึกษา 
 
 

3.1 ขอบเขตของกำรศึกษำจัดท ำโครงงำน 

 องค์ประกอบที่น้ามาพิจารณาในการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังพื นที่ต้าบล
ละลม มีดังต่อไปนี  
  

ศึกษาสภาพปัญหาของพื นที่ศึกษา 

รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 
- แผนที่ 1 : 50,000 
- ส้ารวจสภาพพื นที่ปัญหา 
- ข้อมูลระดับน ้าท่วมเสียหาย 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
- ข้อมูลระดับน ้าและอัตราการไหล

สูงสุด รายปี M.91 
- ข้อมูลรายงานการวัดน ้ารายปี M.91 
- ข้อมูลระดับน ้าท่วมเสียหาย 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

แนวทางแก้ไข 

ออกแบบระบบป้องกันน ้าท่วม 

ประเมินราคาค่าก่อสร้าง 

สรุแผลการศึกษา 
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 3.1.1 พื้นที่ชุมชนท่ีน ำมำจัดท ำโครงงำน 

พื นที่ที่น้ามาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม  มี
พื นที่มีพื นที่ประมาณ   22,500 ไร่ หรือประมาณ  36  ตารางกิโลเมตร เดิมนั นชุมชนในต้าบลละลม
เป็นชุมชนเก่าแก่ตั งแต่ดั งเดิม โดยมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจ้าต้าบล  ต้าบลละลม
เป็นพื นที่ชนบทเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร ปัจจุบันประชาชนในพื นที่ท้านา  ปลูกมัน
ส้าปะหลัง  สวนยางพารา ฯลฯ   พื นที่ส่วนใหญ่ประชาชนท้านา  ท้าไร่ ปลูกยางพารา เป็นอาชีพที่
ท้ารายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดี  เส้นทางคมนาคมขนส่งมีส่วนที่ส้าคัญในการสร้างความ
เจริญเติบโตของชุมชน มีเส้นทางหลักที่ส้าคัญถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.4001 ซึ่งเป็นถนน
ไปด่านผ่อนปรนชายแดนถาวรช่องสะง้า   และขนย้ายผลผลิตสินค้าต่างๆ ไปจ้าหน่ายให้กับ
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นการค้าระหว่างประเทศ    มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
อ้าเภอภูสิงห์สภาพพื นที่เป็นที่ลุ่มบางส่วนเป็นที่ดอน  บางแห่งเป็นที่ต่้ามากมีหนอง  ระหารเป็น
แหล่งน ้าเก็บกักน ้าไว้ผลิตน ้าประปาเพื่ออุปโภคบริโภค  มีห้วยส้าราญไหลผ่านต้าบลโดยแยกเป็น
ห้วยละลม  ห้วยตามอญ   ห้วยตาโสม และคลองอีแซว  มีคลองส่งน ้าชลประทานจากอ่างเก็บน ้า
ห้วยตึ๊กชูไหลผ่านในพื นที่ต้าบลละลม เพื่อใช้น ้าในการปลูกข้าวนาปรัง  ส้าหรับการศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังของพื นที่ต้าบลละลม ได้พิจารณาก้าหนดให้ครอบคลุมพื นที่ที่ประสบ
ปัญหาน ้าท่วมขังในหมู่ที่  1  10  11  12   ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน ้าท่วม 

 3.1.2 กรอบควำมคิดในแนวทำงแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมพื้นท่ีชุมชน 

 กรอบความคิดในแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมพื นที่ชุมชนได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี  

● พื นที่ชุมชนที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจต้องได้รับการป้องกันที่สูงกว่าพื นที่
เกษตรกรรม 

● สามารถแก้ไขสาเหตุหลักของปัญหาน ้าท่วมพื นที่ชุมชนได้อย่างแท้จริง 
● สอดคล้องกับภาพรวมของการป้องกันน ้าท่วมที่ด้าเนินการในปัจจุบัน 

● สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันน ้ าท่วมพื นที่ต้าบลละลมและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

● สอดคล้องกับแผนพัฒนาลุ่มน ้าห้วยส้าราญ 
 

 3.1.3 แนวทำงในกำรศึกษำแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมพื้นท่ีชุมชน 

 แนวทางในการจัดท้าระบบป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชนก้าหนดเป็น 2 ลักษณะคือ 

● การควบคุมพื นที่ (Land Approach) หรือการป้องกันพื นที่ชุมชนจากน ้าท่วม 
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● การควบคุมน ้า (Water Approach) หรือการบังคับน ้าให้ไปจากพื นที่ชุมชน 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของพื นที่ต้าบลละลมได้ก้าหนดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาน ้าท่วมที่เกิดขึ นและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 

 3.1.4  เกณฑ์กำรป้องกันน้ ำท่วมพื้นท่ีชุมชน 

 ในกรณีที่พิจารณาใช้แนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมโดยการขุดลอกล้าห้วยเพื่อระบายน ้าออก
จากชุมชนป้องกันน ้าท่วมต้องสามารถป้องกันน ้าไหลล้นตลิ่งที่ระดับน ้าคาบอุบัติ (Return period) 
20 ปีหรือป้องกันน ้าหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ นหรือป้องกันระดับน ้าที่เกิดจากปริมาณการระบายน ้า
สูงสุดที่เป็นไปได้ (น่าจะเกิดขึ น) ได้อย่างปลอดภัย 

 ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือจัดท้าทางระบายน ้าเพื่อเร่งระบายน ้าที่ไหลผ่านหรือไหล
รอบๆชุมชน เช่น ล้าห้วยส้าราญ   ล้าห้วยตามอญ ได้ก้าหนดให้สามารถระบายปริมาณน ้าหลากจาก
ปริมาณฝนที่คาบอุบัติ 20 ปีได้โดยไม่เกิดน ้าล้นตลิ่ง 

 3.1.5  ทำงเลือกในกำรศึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมของพื้นท่ีเป้ำหมำย 

 เน่ืองจากสาเหตุน ้าท่วมขังในพื นที่ต้าบลละลมเกิดขึ นหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลาย
วัน พร้อมกับมีการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้วยส้าราญลงห้วยส้าราญ ไหลลงสู่พื นที่  ต้าบลไพร
พัฒนา  ต้าบลห้วยตามอญ และต้าบลละลม  พื นที่ต้าบลละลมซึ่งเป็นที่ราบลุ่มมีปริมาณน ้าที่ไหล
หลากตามผิวดินมีมากก็จะอัดเอ่อท่วมบริเวณนั น เป็นบริเวณกว้างหรือแคบก็แล้วแต่สภาพภูมิ
ประเทศ โดยจะท่วมเพียงระยะเวลาสั นๆ แต่ถ้าน ้าที่ไหลหลากไปตามผิวดินแล้วไปปะทะกับสิ่งกีด
ขวางทางน ้า เฉพาะอย่างยิ่งถนน น ้าจะอัดเอ่อสูงขึ นเพื่อให้น ้าไหลทะลักออกทางสะพานของล้าห้วย
ต่างๆ ในแนวถนนนั นต่อไป  ซึ่งพื นที่นี มีการก่อสร้างที่พักอาศัยและถมดินให้สูงขึ นท้าให้กีด
ขวางทางน ้าและส่งผลกระทบให้ปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลลงสู่พื นที่ต้าบลละลม ดังนั นจึง
จ้าเป็นต้องศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วม โดยบริเวณล้าห้วยมักมีบริเวณที่เป็นคอขวดท้าให้น ้า
เร่ิมล้นตลิ่งก่อนเนื่องจากพื นที่หน้าตัดไหลน้อย มีสิ่งกีดขวางทางน ้า จ้าเป็นต้องขุดลอกล้าห้วยเพื่อ
เบี่ยงทางระบายน ้าไม่ให้ท่วมบริเวณที่พักอาศัย  
 3.1.6  แนวทำงในแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขังภำยในพื้นท่ีเป้ำหมำย 

แนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมภายในพื นที่เป้าหมายประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน ้าปฐมภูมิ  
สภาพพื นที่ที่มีผลกระทบจากน ้าท่วมและข้อมูลทุติยภูมิซึ่งมีองค์ประกอบจากสถานีตรวจวัดน ้า  
M.91 ห้วยส้าราญตอนบน บ้านโคกแดง ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ   ซึ่งมี
ระยะเวลาการตรวจวัดเก็บข้อมูลระหว่าง ปี  พ .ศ. 2520 ถึง ปี พ .ศ. 2553โดยผู้ท้าการศึกษาได้
เสนอแนะแนวทางในการระบายน ้าออกจากพื นที่ต้าบลละลม  และก้าหนดพื นที่รับน ้าระบายน ้าเพื่อ
เป็นแนวทางเสนอผู้บริหารได้น้าไปพัฒนาระบบระบายน ้ าทุติยภูมิที่สอดคล้องกันต่อไป                



49 
 

ผู้ท้าการศึกษาได้น้าแนวทางการจัดท้าโครงงานดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นไปเพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วม  และระบบระบายน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของพื นที่ต้าบลละลมต่อไป 

 

3.2  กำรส ำรวจและกำรรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลที่น้ามาใช้ในการศึกษาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของชุมชนได้จาก
การส้ารวจและการรวบรวมข้อมูลเป็นการส้ารวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั ง 2 ส่วนได้แก่การ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิโดยข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเก็บข้อมูลไว้แล้วจะ
ประกอบด้วยข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็นหลักในการน้ามาวิเคราะห์ โดยเฉพาะจากองค์การ
บริหารส่วนต้าบลละลม  ข้อมูลและการบันทึกอุทกภัยซึ่งมีรายละเอียดในระดับที่สามารถน้ามา
ประเมินเหตุการณ์อุทกภัยเป็นต้น   ส่วนข้อมูลปฐมภูมิจะด้าเนินการตามความจ้าเป็น ที่ไม่มีข้อมูล 
เช่น แผนที่น ้าท่วมที่สมบูรณ์  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วยการสัมภาษณ์
สอบถามผู้เกี่ยวข้องในพื นที่ชุมชน เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้นโดย
จะสอบถามถึงความเห็นและทัศนคติความเดือดร้อนที่ประสบจากภัยน ้าท่วมตลอดจนแผนงาน
พัฒนาท้องถิ่นแผนงานการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมทั งแบบชั่วคราวและถาวรข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศ
ข้อมูลอุทกวิทยา  เป็นต้น 

 3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เคยมีการจัดเก็บหรือศึกษามาก่อนแล้วจากหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น 

● แผนผังแนวเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม 

● แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต้าบลละลม 

● ข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศ (จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา) 
● ข้อมูลอุทกวิทยาและชลศาสตร์รวมทั งโครงการชลประทานในจังหวัดและในลุ่ม

น ้ามูลสาขาลุ่มน ้าห้วยส้าราญ (จากกรมชลประทาน) 
● ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (จากส้านักงานอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ  กรมอุตุนิยมวิทยา) 
● รายงานการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ที่ได้มีการศึกษาไว้ 

 3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ 
 เป็นการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆในพื นที่  เช่น 

● ข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศ (จากการส้ารวจค่าระดับในพื นที่) 
● ข้อมูลอุทกวิทยาและชลศาสตร์ (จากการส้ารวจสนามในพื นที่) 
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● ข้อมูลระดับน ้าท่วมความเสียหายจากน ้าท่วมและแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วม   
(จากหน่วยงานท้องถิ่นกรมชลประทานการส้ารวจสนามและการสอบถาม
ประชาชนในพื นที่) 

  ในขั นตอนการศึกษาจัดท้าโครงงานผู้ท้าการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าว มา
ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิและการส้ารวจในสนามของผู้ท้าการศึกษา น้ามาตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การน้าข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศ    อุทกวิทยาและชลศาสตร์ ระดับ
น ้าท่วม ความเสียหายจากน ้าท่วม  มาตรวจสอบกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ นในพื นที่เพื่อวิเคราะห์
ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่  ก้าหนดแนวทางส้าหรับการแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมทั งระยะสั นและระยะยาวที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนประชาชนยอมรับและมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมที่เหมาะสมต่อไป 

 

3.3  กำรศึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 

น้าข้อมูลต่างๆ ที่เก็บรวมรวบมาจะถูกน้ามาวิเคราะห์ เพื่อวิธีแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิธีการ ส้าหรับการป้องกันน ้าท่วมในพื นที่ต้าบลละลม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามความเหมาะสมของพื นที่และชุมชน และประชาชนในพื นที่มีส่วนร่วมในแนวทางดังกล่าวนี 
ด้วย  ศึกษาสมดุลของน ้าของลุ่มน ้าของพื นที่ศึกษา ปริมาณน ้าเข้าจากข้อมูลปริมาณน ้าฝน ปริมาณ
น ้าออกมีได้อะไรบ้างปริมาณเท่าใดประเมินอัตราการไหลหลากสูงสุด ส้าหรับการออกแบบระบบ
ระบายน ้า และคันกั นน ้าในพื นที่  น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเลือก
ต่างๆ ทั งด้าเนินการเป็นโครงการที่ เป็นสิ่งก่อสร้าง หรือจะด้าเนินการเป็นโครงการที่ไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง ได้อย่างไรบ้าง เพื่อบรรเทาปัญหาให้พื นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

 
3.4  ออกแบบระบบป้องกันน้ ำท่วม 

 จากการศึกษาลักษณะการเกิดน ้ าท่วมของพื นที่ต้าบลละลม ตลอดจนการก้าหนด
แนวความคิดและแนวทางของการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของชุมชนที่ประสบปัญหาน ้าท่วม เน่ืองจาก
ฝนตกในพื นที่แล้วนั น จึงได้น้ามาท้าการศึกษาหาแนวทางส้าหรับแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังของพื นที่
ต้าบลละลมให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคต อนึ่งในการพิจารณาแนวทางในการขุดลอกล้าห้วยบริเวณกว้างหรือแคบก็แล้วแต่สภาพภูมิ
ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ต้าบลละลมได้พิจารณาจัดท้าเป็นทางเลือกตามสภาพ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการน ้า สภาพพื นที่ภูมิประเทศและการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก ทั งนี อาจจะมี
แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมเพียง 1 ทางเลือกก็ได้เน่ืองจากการด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
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นอกจากจะถูกควบคุมด้วยลักษณะสภาพภูมิประเทศและขอบเขตของชุมชนเองแล้วยังจะต้อง
พิจารณาแนวทางระบายน ้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั นผู้
ท้าการศึกษาจึงได้ปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณพื นที่ที่ต้องระบายน ้าออก    
ถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ นจากมตราการป้องกันน ้าท่วมทางเลือกต่าง ๆ โดยการประสานกับ
ผู้น้าในพื นที่หมู่บ้านที่เป็นทางระบายน ้าผ่านเพื่อน้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหา
ออกแบบระบบป้องกันน ้าท่วมต่อไป 

 
3.5  กำรประเมินรำคำค่ำก่อสร้ำง 

 การประเมินราคาค่าก่อสร้างในการจัดท้าโครงงานการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
พื นที่ต้าบลละลม เป็นการจัดท้าประมาณราคาในการก่อสร้างองค์ประกอบของระบบที่มีการ
ก้าหนดรูปแบบเบื องต้นของแนวทางการป้องกันน ้าท่วมและการระบายน ้าซึ่งต้องประเมินค่าลงทุน
ในแต่ละทางเลือกเพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลด้านราคาค่าก่อสร้าง ในการประเมินราคาค่า
ก่อสร้างได้จัดเตรียมราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
หรืองานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานระบบป้องกันน ้าท่วมและระบบระบายน ้าปฐมภูมิ
ของพื นที่ชุมชนด้วยการใช้เกณฑ์การก้าหนดราคาของทางราชการโดยใช้ราคาต่อหน่วยของราคา
วัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานที่รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูลที่ได้จากทั งส่วนกลางและในพื นที่
โครงการ 
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ผล 

 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ต้าบลละลม อ้าเภอ       
ภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ  สามารถอธิบายผลการศึกษา ได้ดังนี  
 

4.1  กำรวิเครำะห์ปริมำณน้ ำในพื้นท่ี 

 4.1.1 กำรรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ 
  ผู้จัดท้าโครงงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลปริมาณน ้าท่ารายเดือน รายปี  
ข้อมูลระดับน ้าปริมาณน ้าสูงสุดต่้าสุด และข้อมูลอัตราการไหลของสถานีตรวจวัดน ้า  M.91 ห้วย
ส้าราญตอนบน  บ้านโคกแดง ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ  และพื นที่ข้างเคียง 
เพื่อน้ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ ส้าหรับน้าไปพิจารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังพื นที่ต้าบลละลม โดยข้อมูลปริมาณน ้าระดับน ้าที่รวบรวมได้ในพื นที่ต้าบล
ละลม พื นที่ข้างเคียงประกอบด้วย ระดับน ้าท่วมพื นที่รับน ้า และข้อมูลปริมาณน ้าของหน่วยงานศูนย์
อุทกวิทยาละบริหารน ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมชลประทาน ทั งนี ได้แสดงแผนผังลุ่ม
น ้าที่เก็บรวบรวมสรุปได้ดังนี ห้วยส้าราญ  รูปที่ 4.1   ดังแสดงใน ตารางที่ 4.1  และข้อมูลในตารางที่  
ตารางที่ 4.2  เป็นข้อมูล 

 1) ข้อมูลระดับน ้า ปริมาณน ้า สูงสุด ต่้าสุดรายปี 
รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้า ปริมาณน ้า รายปีจากสถานีตรวจวัดน ้า  M.91 ห้วย

ส้าราญตอนบน บ้านโคกแดง ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ   ซึ่งมีระยะเวลาการ
ตรวจวัดเก็บข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2520 ถึง ปี พ.ศ. 2553 

 2) ข้อมูลปริมาณน ้าท่ารายเดือน 
รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน ้าท่า รายเดือน จากสถานีตรวจวัดน ้า M.91 ห้วยส้าราญ

ตอนบน บ้านโคกแดง ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีระยะเวลาการตรวจวัด
เก็บข้อมูลระหว่าง ปี พ .ศ. 2520 ถึง ปี พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรม
ชลประทาน 
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รูปที่ 4.1 แผนผังลุ่มน ้าห้วยส้าราญและต้าแหน่งสถานีตรวจวัดน ้า 
 
 
 
 

  

         (89.3)51.4

          (209.4)

M.9

44.3

35.7

28.6

12.9

80.1

25.0

           (900.1   .)

             

M.190

M.91

17.0

 .             

 .        

M.137

 

                

65.5

                     
                     -           
               -         

         

3.7

แผนผังลุ่มน ้ำห้วยส้ำรำญ
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลระดับน ้า ปริมาณน ้าสูงสุด ต้่าสุด รายปีของสถานีตรวจวัดระดับน ้า M.91 
 ี      ู  ุ       ุ           ท            

              -                       -      ฉ    
(   .)   . ./  ( ซ . ) (   .)   . ./   ้     . .   . ./  

2520 3.25 19.00 21   . . 05.00 0.44 0.00 31    . . 21.07 0.67
2521 6.86 126.20 28   . . 07.00 0.36 0.00 27    . . 80.32 2.55
2522 6.40 - 30   . . 12.00 0.11 - 11    . .                -
2523 5.35 59.50 17  พ. . 18.00 0.10 0.00  6     . . 74.20 2.35
2524 4.60 38.20 23   . . 09.00 0.32 0.00 28   . . 46.98 1.49
2525 4.64 38.80  8    . . 18.00 0.30 0.00  8     . . 69.78 2.22
2526 6.42 94.12 10   . . 24.00 0.19 0.00 30    . . 94.82 3.00
2527 5.10 48.20  5    . . 21.00 0.16 0.01  5   พ. . 72.15 2.29
2528 3.84 28.20 26   . . 11.00 0.81 0.00 22    . . 40.19 1.28
2529 3.05 18.85  9    . . 14.00 0.77 0.00 23    . . 37.48 1.19
2530 5.17 50.78 11   . . 16.00 0.79 0.00  3     . . 40.95 1.29
2531 2.73 12.20 18   . . 21.00 0.85 0.00 27   . . 23.75 0.75
2532 3.63 22.70  8    . . 18.00 0.85 0.01 16   .พ. 41.57 1.32
2533 4.53 36.31  4    . . 22.00 0.95 0.02  9    .พ. 56.96 1.82
2534 3.59 21.17 30   . . 19.00 0.99 0.08 17    . . 44.07 1.39
2535 4.88 42.99 30   . . 06.00 0.66 0.05 20   . . 43.89 1.40
2536 2.29 10.45 20   . . 17.00 0.79 0.00  4     . . 15.59 0.50
2537 3.20 12.10 14   . . 06.00 0.77 0.00  6   พ. . 18.50 0.59
2538 3.59 22.06 15   . . 12.00 0.79 0.00 1    . . 57.81 1.80
2539 6.01 75.00  2    . . 18.00 1.05 0.00 17    . . 61.13 1.93
2540 3.88 24.79 27   . . 06.00 0.96 0.00 10   .พ. 45.21 1.40
2541 2.37 7.96 27   . . 15.00 0.89 0.00 23    . . ข้   ูไ      ี    -
2542 3.47 17.55 29   . . 16.00 1.12 0.04  7     . . 33.73 1.07
2543 7.45 241.25 23   . . 07.00 1.10 0.00 9     . . 135.94 4.31
2544 3.46 17.86 28   . . 18.00 0.97 0.00  5   พ. . 66.23 2.10
2545 5.61 58.35 23   . . 12.00 1.01 0.00  7     . . 70.69 2.24
2546 3.36 18.46 14    . . 16.00 0.98 0.00 13    . . 28.21 0.90
2547 5.20 47.60 14     . . 08.00 1.03 0.00 23   .พ. 39.21 1.24
2548 3.82 23.54  7    . . 06.00 0.94 0.00 21    . . 32.32 1.02
2549 4.23 32.85 10   . . 06.00 1.05 0.00 24   .พ. 36.99 1.17
2550 4.20 31.00  6    . . 20.00 0.97 0.00 7    . . 54.28 1.72
2551 3.51 19.57 21   . . 19.00 1.04 0.20 23   . . 44.90 1.42
2552 6.71 105.70 1   . . 07.00 1.17 0.09 7  . . 84.28 2.67
2553 4.75 44.70 15  . . 18.00 0.96 0.96 1  . . 42.82 1.36
2554 4.47  - 3  . . 16.00 1.11  - 12พ.                -
2555 3.65 - 6  . . 18.00 1.00  - 7  .พ.
  ู  ุ 7.45 241.25 1.17 0.96 135.94 4.31
 ฉ    4.42 44.49 0.79 0.04 51.75 1.64
      ุ 2.29 7.96 0.10 0.00 15.59 0.50

ศู  ์ ุท   ท  แ             ภ      .                 ุท   ท       ช    ท   
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลระดับน ้าปริมาณน ้าท่า รายเดือน จากสถานีตรวจวัดน ้า  M.91  
 

                                             ท           -  ้     . .           ท            
 ี        ี  ฉ    

  . . พ. .   . .  . .  . .  . .  . . พ. . ธ. .  . .  .พ.   . .  ้  /  . .   . ./  
2520 0.08 0.32 0.17 0.36 2.45 8.89 6.54 1.73 0.44 0.08 0.01 0.00 21.07 0.67
2521 0.14 0.18 0.22 3.66 17.85 33.04 19.58 3.13 0.96 0.86 0.58 0.12 80.32 2.55
2522 - - - - - - - - - - - - - -
2523 0.00 0.12 2.25 6.07 11.80 15.25 24.88 11.15 2.19 0.49 0.00 0.00 74.20 2.35
2524 0.10 0.55 2.29 2.81 2.83 20.39 15.07 1.93 0.65 0.26 0.02 0.08 46.98 1.49
2525 0.14 1.10 0.56 1.67 7.58 37.94 15.09 2.98 0.90 0.68 0.02 1.12 69.78 2.21
2526 2.23 1.94 2.41 3.84 17.15 17.33 41.31 6.84 1.24 0.37 0.14 0.02 94.82 3.00
2527 0.05 0.21 4.06 2.06 13.82 24.55 17.13 4.59 1.13 0.64 0.94 2.97 72.15 2.29
2528 0.60 0.93 1.12 1.41 1.89 23.52 5.72 2.70 1.52 0.66 0.07 0.05 40.19 1.27
2529 0.10 0.11 0.38 1.35 5.92 13.53 10.87 3.11 1.45 0.59 0.05 0.02 37.48 1.19
2530 0.01 0.15 0.12 0.43 0.47 21.41 11.74 4.78 1.40 0.17 0.05 0.22 40.95 1.29
2531 0.18 0.16 2.45 1.57 2.72 3.51 10.09 1.73 0.66 0.04 0.08 0.56 23.75 0.75
2532 0.70 3.74 2.90 4.62 9.16 12.32 5.47 1.51 0.62 0.21 0.07 0.25 41.57 1.32
2533 0.05 0.88 1.38 5.57 5.56 7.60 28.00 4.66 1.50 0.98 0.32 0.46 56.96 1.81
2534 0.31 0.97 1.95 1.56 5.02 9.07 17.27 2.56 1.50 1.46 1.19 1.21 44.07 1.39
2535 1.44 0.17 0.00 0.00 7.41 11.66 20.28 1.93 0.34 0.27 0.23 0.16 43.89 1.39
2536 0.05 0.03 0.42 1.85 2.23 3.47 3.78 2.41 0.94 0.18 0.16 0.07 15.59 0.49
2537 0.02 0.07 0.03 0.12 1.63 8.51 6.23 1.20 0.51 0.11 0.02 0.01 18.46 0.59
2538 0.00 0.14 0.03 0.81 9.50 23.60 19.60 2.78 1.26 0.09 0.00 0.00 57.81 1.83
2539 0.60 0.60 3.45 0.96 1.80 16.87 22.69 11.65 1.24 0.76 0.35 0.16 61.13 1.94
2540 0.36 0.33 0.98 8.29 7.88 11.07 15.18 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 45.21 1.43
2541 - - - - - 3.61 5.31 2.73 1.69 0.72 0.70 1.29 - -
2542 1.84 3.00 3.45 1.98 0.93 7.93 8.66 2.82 1.02 0.64 0.35 1.10 33.73 1.07
2543 1.39 5.64 19.27 20.91 46.13 17.63 20.67 2.53 1.07 0.59 0.10 0.02 135.94 4.31
2544 0.00 0.08 2.58 5.32 11.88 10.14 16.93 12.70 2.80 1.97 1.22 0.62 66.23 2.10
2545 0.32 1.48 2.54 2.71 5.72 35.11 15.55 2.43 1.49 1.11 0.89 1.36 70.69 2.24
2546 2.47 2.11 1.05 0.51 0.23 12.82 8.36 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 28.20 0.89
2547 0.91 1.00 7.96 4.97 15.09 4.74 2.83 1.64 0.07 0.00 0.00 0.00 39.21 1.24
2548 0.11 0.19 0.94 0.64 0.84 16.15 6.73 5.18 0.93 0.28 0.01 0.32 32.32 1.02
2549 0.95 1.12 1.86 1.68 2.81 7.30 18.73 1.06 0.49 0.32 0.00 0.67 36.99 1.17
2550 1.41 3.96 1.37 1.91 13.89 12.84 15.26 2.44 0.58 0.23 0.00 0.38 54.28 1.72
2551 1.11 2.97 2.94 1.45 2.72 14.82 7.24 5.61 1.89 1.44 0.90 1.81 44.90 1.42
2552 1.05 1.41 1.55 2.69 4.47 37.80 30.82 2.05 0.51 0.49 0.58 0.88 84.28 2.67
2553 2.18 2.26 0.03 0.20 1.97 3.09 29.35 1.78 0.38 0.79 0.39 0.40 42.82 1.36
2554  ิ       
 ูง ุด 2.47 5.64 19.27 20.91 46.13 37.94 41.31 12.70 2.80 1.97 1.22 2.97 135.94 4.31
เฉ ่ี 0.08 0.32 0.17 0.36 2.45 8.89 6.54 1.73 0.44 0.08 0.01 0.00 21.07 0.67
ต่   ุด 0.00 0.03 0.00 0.00 0.23 3.09 2.83 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 15.59 0.49

ศู  ์ ุท   ท  แ            ภ      .                ุท   ท        ช    ท   
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 4.1.2  ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณน้ ำในพื้นท่ี 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาสภาพน ้าท่วม จะวิเคราะห์ปริมาณน ้าฝน และปริมาณ

น ้าท่า  โดยใช้ปีที่เกิดเหตุการณ์น ้าท่วม จ้านวนพื นที่ประสบปัญหาสามารถน้ามาเป็นข้อมูลส้าหรับ
ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน ้าลุ่มน ้าห้วยส้าราญได้  จะใช้อัตราการไหลและระดับน ้าสูงสุดรายปี    
เน่ืองจากปริมาณน ้าและลักษณะของฝนที่ตกในพื นที่ลุ่มน ้าห้วยส้าราญจะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้เกิดสภาวะน ้าท่วมขึ นในพื นที่ต้าบลและพื นที่โดยรอบ ดังนั น เพื่อให้การพิจารณา
รูปแบบของการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของพื นที่ต้าบลละลม และพื นที่โดยรอบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพฝนที่ตกในพื นที่  จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน ้าฝน 
น ้าท่า ความถี่น ้าท่วมรายปี (Flood frequency curve) ใช้ข้อมูลน ้าท่าสูงสุดรายปีของสถานีตรวจวัด 
M.91  ห้วยส้าราญตอนบน  บ้านโคกแดง  ต้าบลไพรพัฒนา  อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ข้อมูล
กราฟความถี่การเกิดซ ้า (Return period) ระดับน ้าสูงสุดรายปีที่คาบการเกิดซ ้า 20 ปี ที่สถานีตรวจวัด  
M.91 ดังแสดงระดับน ้าสูงสุดรายปี  ตารางที่ 4.3  และปริมาณน ้าฝนสูงสุดรายปีดังแสดง ตำรำงที่ 
4.4 

เพื่อการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและทางระบายน ้าของพื นที่ต้าบลละลม มี
ความถูกต้องและสอดคล้องตามหลักวิชาการ  
 4.1.3 กำรค ำนวณหำปริมำณน้ ำ 
 สมการแมนนิ่ง (Manning equation) เป็นวิธีการใช้หลักพลังงาน (Principle of  energy) ใน
การหาค่าประมวลหาค่าความเร็วเฉลี่ยของล้าน ้า การค้านวณจะต้องใช้ข้อมูลหรือวัดความลาดเท
ของผิวน ้าตามแนวล้าน ้าเพื่อใช้เป็นค่าของความลาดชัน เป็นสมการค้านวณหาความเร็วการไหลสม่้า 
เสมอ ซึ่งจะขึ นอยู่กับความขรุขระของทางน ้าปริมาณวัชพืช และความคดเคี ยวทางน ้า  ดังสมการ 
(4.1) 
S 

v =
1

n
R2/3Sfb

1/2     4.1 

  
 เมื่อ  n  คือ สัมประสิทธิ์ความขรุขระของท้องน ้า 
  v  คือ ความเร็วการไหล (เมตร/วินาที) 

  R  คือ รัศมีชลศาสตร์ (เมตร)  หาได้จาก   
𝐴

𝑃
   เมตร 

  Sfb  คือ ความลาดชันทางน ้า 
 โดยขุดลอกห้วยส้าราญ ห้วยตามอญ ขึ นใหม่ซึ่งจากเดิมมีต้นไม้และวัชพืชขึ นปกคลุมและ
กีดขวางทางน ้าไหลท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก มีสัมประสิทธิ์แมนนิ่งของทางน ้าธรรมชาติ ปานกลาง 
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  โดยขุดลอกห้วยส้าราญ ห้วยตามอญ ขึ นใหม่ซึ่งจากเดิมมีต้นไม้และวัชพืชขึ นปกคลุมและ
กีดขวางทางน ้าไหลท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก มีสัมประสิทธิ์แมนนิ่งของทางน ้าธรรมชาติ ปานกลาง 
เท่ากับ 0.045 และเมื่อด้าเนินการโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าแล้ว  มี
สัมประสิทธิ์แมนนิ่งของทางน ้าธรรมชาติ ปานกลาง เท่ากับ 0.030 
 การประยุกต์ใช้สมการแมนนิ่ง ในการค้านวณหาอัตราการไหลสูงสุดในทางน ้าธรรมชาติ 
ท้าได้โดยการคูณสมการแมนนิ่งกับพื นที่หน้าตัดการไหลจะได้ ดังสมการ (4.2) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                      

4.2 
    
 เมื่อ   คือ อัตราการไหลสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/วินาท)ี 
   คือ พื นที่หน้าตัดการไหลของรูปตัด       (ตารางเมตร)  
                           คือ ความเร็วของน ้าของรูปตัด 
 ผู้ท้าโครงงานได้ใช้ข้อมูลที่สถานีตรวจวัดน ้า M.91 บ้านโคกแดง  ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอ
ภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  จากศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ้าภาค ตอน .ตอนล่างนครราชสีมา  กรม
ชลประทาน  ซึ่งได้ท้าการวิเคราะห์และจัดท้า Rating Curve และข้อมูลคาบการเกิดซ ้า (Return  
Peroid) ไว้แล้ว ดังแสดงใน ตารางที่ 4.3 และตารางที่  4.4 ดังนั น ผู้ท้าโครงงานจึงน้าค่า ดังกล่าวมา
ใช้ในการศึกษาแนวทางแก้ป้องกันน ้าท่วมพื นที่ต้าบลละลม 
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ตารางที่ 4.3  ระดับน ้าสูงสุดรายปีที่สถานี M.91 ห้วยส้าราญตอนบน 

 

 

   

ปีน ้ำ ม.(รสม.) ปีน ้ำ ม.(รสม.) ปีน ้ำ ม.(รสม.)    

2520 3.25 2538 3.59 2556 7.44   

2521 6.86 2539 6.01    

2522 6.40 2540 3.88

2523 5.35 2541 2.37

2524 4.60 2542 3.47

2525 4.64 2543 7.45

2526 6.42 2544 3.46

2527 5.10 2545 5.61

2528 3.84 2546 3.36

2529 3.05 2547 5.20

2530 5.17 2548 3.82

2531 2.73 2549 4.23

2532 3.63 2550 4.20

2533 4.53 2551 3.51

2534 3.59 2552 6.71

2535 4.88 2553 4.75

2536 2.29 2554 4.47

2537 3.20 2555 3.65

2 5 10 15 20 25 50 100 150 250 500 750 1000

4.53 5.67 6.57 7.09 7.44 7.72 8.57 9.42 9.91 10.53 11.37 11.86 12.21

หมายเหตุ :-  การค านวณใช้วิธีของ กัมเบล (GUMBEL DISTRIBUTION)

รอบปี

ระดบั    

สถำนี   M.91  ห้วยส้ำรำญตอนบน  บ้ำนไทยถำวร  
ต.ไพรพัฒนำ อ. ภูสงิห์  จ. ศรีสะเกษ

ระดับน ้ำสงูสดุรำยปี

1

10

100

1 10 100 1,000

 
 
 
  
 
   
 
  
 
  
 -
  
  
 
  
  
  

                 -   

ระดับ         ดร  ป -   ร
            ี   M.91         ร   อ บ   บ         ร              

  ร ั    อ               รี ะ   
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ตารางที่ 4.4  ปริมาณฝนรายปีที่สถานี M.91 ห้วยส้าราญตอนบน 

   

 

   

ปีน ้ำ มม. ปีน ้ำ มม. ปีน ้ำ มม.    

2527 76.0 2545 114.2   

2528 70.4 2546 113.1    

2529 54.7 2547 128.2

2530 119.5 2548 82.5

2531 79.3 2549 82.2

2532 90.3 2550 115.9

2533 76.5 2551 88.6

2534 44.2 2552 90.5

2535 94.3 2553 93.7

2536 88.3 2554 66.7

2537 74.1 2555 94.4

2538 79.9 2556 202.7

2539 80.6

2540 102.5

2541 77.8

2542 85.5

2543 156.6

2544 82.0

2 4 6 10 20 30 50 70 100 200 500 750 1000

89.2 113.0 125.3 140.2 159.7 170.9 184.9 194.1 203.8 222.6 247.4 258.4 266.2

หมายเหตุ :-  การค านวณใช้วิธีของ กัมเบล (GUMBEL DISTRIBUTION)
ปริมาณฝนสงูสดุรายวัน ปี 2556 =  202.7  มม.  ( 19 ก.ย. 56 )

ฝนสงูสดุรำยวัน
สถำนี M.91 ห้วยส้ำรำญ อ.ภูสงิห์ จ.ศรีสะเกษ

รอบปี

ปร   ณฝ 

10

100

1000

1 10 100 1,000

 
   

  
 
 
 
   
  
  
  
 
  
 

                 -   

  ร   Return Peroid ( รอบป   ร   ด      

    ี M.91        ร   อ            รี ะ   
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4.2  สภำพทำงกำยภำพ ลักษณะภูมิประเทศ และทิศทำงกำรไหลของน้ ำ 

  จากการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ  1 : 50,000  เพื่อตรวจสอบระดับเส้นชั นความสูง พบว่า 
ลักษณะทางกายภาพของพื นที่ต้าบลละลม มีระดับความสูงที่แตกต่างกันของจุดที่สูงสุดกับจุดที่
ต่้าสุดอยู่ประมาณ   1  เมตร และเมื่อเทียบกับระยะความห่างของพื นที่อยู่ที่ประมาณ   8500  เมตร จัด
ว่ามีความลาดชันที่น้อยมาก ทิศทางการไหลของการระบายน ้าตามธรรมชาติ จะมีทิศทางการไหลเข้า
ทางทิศใต้ และระบายออกแบ่งเป็น 2 ทิศทาง คือ ล้าน ้าห้วยส้าราญ และล้าน ้าห้วยตามอญ  โดยการ
ระบายน ้าผ่านทางห้วยส้าราญ ห้วยตามอญเป็นการระบายน ้าที่รับจากเขื่อนห้วยส้าราญไหลล้าห้วย
ส้าราญผ่านพื นที่ต้าบลไพรพัฒนา  ต้าบลห้วยตามอญไหลลงในพื นที่ต้าบลละลม  หมู่ที่  1  10  11 
12  แล้วระบายไหลลงสู่พื นที่ต้าบลโสนเขตอ้าเภอขุขันธ์ต่อไป  พื นที่เป็นส่วนใหญ่เป็นการไหล
ระบายตามธรรมชาติ   ดังแสดงใน รูปที่ 4.2  ในฤดูฝนน ้าที่กระจัดกระจายอยู่ในพื นที่ต้าบลละลม ได้
ไหลลงสู่ที่ต่้าเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังในทุกๆ ปี  เป็นเวลาหลายปี นอกจากนี พื นที่
ใกล้เคียง ต้าบลห้วยตามอญ ต้าบลห้วยตึ๊กชู มีการขยายที่พักอาศัย มีการถมพื นที่ที่อยู่อาศัยเพื่อไม่ให้
น ้าท่วม ซึ่งจากเดิมระดับค่าเฉลี่ยความสูงของพื นที่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ต้าบลละลม เนื่องจากเป็นพื นที่ที่ได้รับน ้า
จากเขื่อนห้วยส้าราญ ไหลจากเขื่อนห้วยส้าราญสู่พื นที่ต้าบลละลม แล้วไหลไปสู่ต้าบลโสน   
อ้าเภอขุขันธ์    ซึ่งเป็นพื นที่สุดท้ายของการรับน ้าเข้าในพื นที่ต่อไป  หากพื นที่ห้วยที่น ้าไหลผ่าน
อย่างเพียงพอแล้วจุดสุดท้ายที่น ้าจากเขื่อนห้วยส้าราญจะไหลเข้าสู่พื นที่ต้าบลโสนต่อไป  และแหล่ง
พื นที่น ้าท่วมขังในพื นที่หมู่ที่  1 10 11 12  ต้าบลละลม  จากการตรวจสอบข้อมูลในแผนที่ จะเห็น
ได้ว่า  พื นที่ต้าบลละลมมีพื นที่  4  หมู่บ้านที่มีพื นที่รับน ้ามีห้วยส้าราญ  ห้วยตามอญ  โดยมีล้าน ้า
สายหลักห้วยส้าราญไหลผ่านหมู่บ้านมีล้าน ้าห้วยตามอญเป็นล้าน ้าสายรอง  โดยห้วยส้าราญเดิมทิศ
ทางการไหลของน ้าจะไหลไปตามคลองอีแซวซึ่งแยกจากห้วยส้าราญไหลผ่านหมู่บ้านไหลไปลง
หนองระหารเป็นพื นที่รับน ้า สภาพปัจจุบันบริเวณที่น ้าไหลผ่านประชาชนได้รุกล ้าถมที่ดิน สร้างที่
อยู่อาศัยและเป็นโฉนดที่ดินหน่วยงานราชการก็ไม่สามารถไปด้าเนินการแก้ไขได้จากทิศทางการ
ไหลของน ้าที่เคยไหลไปตามเส้นทางเดิมที่เป็นล้าห้วย จึงท้าให้ทิศทางการไหลของน ้าเปลี่ยนไป
จากเดิม ในช่วงฤดูฝนมีน ้าหลากจึงท้าให้เกิดน ้าล้นตลิ่งจากล้าห้วยเข้าไปท่วมในชุมชน ที่อยู่อาศัย
ของประชาชน ซึ่งเดิมจะเกิดน ้าท่วมประมาณ 10 ปีครั งจากการสอบถามประชาชนในพื นที่แต่ใน
ปัจจุบันเกิดปัญหาน ้าท่วมถี่ขึ น  ตั งแต่ปี พ .ศ.2553 – 2556 และปัญหาไม่ได้เกิดจากทางด้านต้าบล
ห้วยตามอญ  หรือต้าบลไพรพัฒนา  อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  เพียงด้านเดียว แต่ยังมีกรณีน ้า
จากเขื่อนห้วยส้าราญ ไหลเข้าในพื นที่อีก จึงท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ต้าบลละลม ซึ่งเป็น
พื นที่ที่มีระดับต่้าปัญหาจึงปรากฏดังเช่นทุกวันนี   
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รูปที่ 4.2 ค่าระดับความสูง-ต่้าของพื นที่ และทิศทางการระบายของน ้าตามธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลละลม  61 
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4.3 ทำงระบำยน้ ำในปัจจุบันขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละลม 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลละลมเป็นชุมชนชนบทที่มีการประกอบชีพเกษตรกรรม ท้าไร่ 
ท้านาเนื่องจากเป็นพื นที่ที่ได้รับน ้าจากเขื่อนห้วยส้าราญ  ไหลจากเขื่อนห้วยส้าราญสู่พื นที่ต้าบล   
ละลม แล้วไหลไปสู่ต้าบลโสน   อ้าเภอขุขันธ์    ซึ่งเป็นพื นที่สุดท้ายของการรับน ้าเข้าในพื นที่   หาก
พื นที่ล้าห้วยที่น ้าไหลผ่านอย่างเพียงพอแล้วจุดสุดท้ายที่น ้าจากเขื่อนห้วยส้าราญจะไหลเข้าสู่พื นที่
ต้าบลโสนต่อไป  และแหล่งพื นที่น ้าท่วมขังในพื นที่หมู่ที่   1  10  11  12  ต้าบลละลม  จากการ
ตรวจสอบข้อมูลในแผนที่ จะเห็นได้ว่า ปัญหาไม่ได้เกิดจากทางด้านต้าบลห้วยตามอญ  หรือต้าบล
ไพรพัฒนา  อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  เพียงด้านเดียวแต่ยังมีกรณีน ้าจากเขื่อนห้วยส้าราญ 
ไหลเข้าในพื นที่อีก จึงท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ต้าบลละลม การระบายน ้าออกจากพื นที่
น ้าท่วม  จะอาศัยแผนที่ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต้าบลละลมที่แสดงเส้นชั นความสูงของ
พื นดิน (Contour line) ในการก้าหนดขอบเขตของแต่ละพื นที่ ซึ่งเรียกว่า พื นที่รับน ้า ซึ่งน้ามาศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมเป็นในพื นที่ 
  
4.4  พื้นที่ท่ีถูกน้ ำท่วม 

 จากการสอบถามข้อมูลในพื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมขังต้าบลละลม สามารถรวบรวม
ข้อมูลจ้านวนพื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่จริงมีจ้านวนทั งสิ น   2,150   ไร่   เหตุการณ์
ในช่วงวันที่ 19- 21  กันยายน  2556   น ้าท่วมขังพื นที่การเกษตร   2,150  ไร่   มีประชากรที่เป็น
เจ้าของที่ดินที่ได้รับความเดือดร้อนจ้านวน   545  ราย การศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ลงเก็บข้อมูลจริง
ในพื นที่ประสบปัญหา และน้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับแผนที่ภาษีในองค์การบริหารส่วนต้าบล
ละลม  ที่ได้เก็บข้อมูลไว้แล้วปรากฏว่า ในพื นที่ที่เกิดปัญหานั นสามารถทราบได้ว่าเจ้าของที่ดินเป็น
ประชาชนที่อยู่ในพื นที่ทั งหมดจากการตรวจสอบร่องรอยของน ้าท่วมขังในพื นที่ และจากการ
สอบถามประชาชนเจ้าของพื นที่  พบว่าระดับน ้าท่วมสูงสุดอยู่ที่  ระดับ  0.40 - 1.00 เมตร ใช้
ระยะเวลาในการระบายออกจนหมด 1 - 2  วัน ระดับน ้าที่ต้องการไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมที่พักอาศัยอยู่
ที่ระดับ  0.30   เมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.3 ซึ่งแม้แต่ระดับต่้าสุดก็สามารถท้านา   ดังนั น ประชาชน
ส่วนใหญ่ในพื นที่ที่ประสบปัญหาน ้าท่วมขังจึงต้องการมีน ้าคงเหลือในพื นที่ อยู่ที่ระดับ 0.30 เมตร 
เพื่อให้สามารถท้าการเกษตร และท้านาในพื นที่ได้  
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รูปที่ 4.3 ระดับน ้าท่วมขังในพื นที่หมู่ที่ 1  10  11  12   ต้าบลละลม 
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4.5  พื้นที่ระบำยน้ ำ 
 จากการศึกษาพื นที่ที่สามารถระบายน ้าออกในพื นที่ต้าบลละลม  มีพื นที่ที่จะต้องท้าการ
ระบายน ้าออกได้จ้านวน  2 สาย ได้แก่ 
 1.  ล้ าห้ วยส้ าราญ  บ ริเวณพิ กัด  E  400652  N  1613473   และที่ พิ กัด  E 399765  N 

1616830  เป็นทางระบายน ้าธรรมชาติรับน ้ามาต้นน ้าห้วยส้าราญ ไหลมาจากต้าบล
ห้วยตามอญผ่านต้าบลละลมแล้วไหลไปพื นที่ต้าบลโสนต่อไป เพื่อรักษาระดับน ้า
ไม่ให้เข้าชุมชน 

 2.  ล้าห้วยตามอญ บริเวณพิกัด E 401485 N 1610968 และที่พิกัด E 400050  N 1616188  
แยกจากล้าห้วยส้าราญเป็นทางระบายน ้าธรรมชาติรับน ้ามาต้นน ้าห้วยส้าราญ ไหลมา
จากต้าบลห้วยตามอญผ่านต้าบลละลมแล้วไหลไปพื นที่ต้าบลโสนต่อไป เพื่อรักษา
ระดับน ้าไม่ให้เข้าชุมชน  

ซึ่งบริเวณล้าห้วยดังกล่าวสามารถด้าเนินการปล่อยน ้าออกในบริเวณพื นที่ได้เลย  เนื่องจาก
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม ได้ออกประชาคม เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งพื นที่ที่เป็นทางผ่านน ้า ได้แก่ หมู่ที่  1  
10  11  12  ต่างมีความเห็นยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต้าบล  ด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง
ดังกล่าวได้  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื นที่หมู่ที่ 1  10  11  12   ยินดี
รับน ้าที่ไหลออก เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลละลม ต้อง
ด้าเนินการอย่างถูกหลักและวิธีการโดยการนี ทางผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 10  บ้านละลมกลาง  ได้เสนอ
โครงการเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลละลม  ให้เร่งรีบหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อประชาชนที่มีที่อยู่ในเขตน ้า
ท่วมขังจะสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีดังเดิม โดยโครงการที่จะสามารถด้าเนินการ
ได้นั นต้องมีความสอดคล้องกับพื นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขุดลอกห้วยส้าราญ หรือโครงการขุด
ลอกห้วยตามอญ ทั งนี  ต้องคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
สูงสุด 
  
4.6  แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
 4.6.1 แนวทำงแก้ไขปัญหำจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนในพื นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนในพื นที่ที่ถูกน ้าท่วมขัง 
ดังรายชื่อใน ตารางที่ 4.5  สามารถสรุปปัญหาที่ส้าคัญ ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี   
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1. จากการสัมภาษณ์ นางเสทือน  มากนวล ก้านันต้าบลละลม ปัญหาน ้าท่วมขังอย่าง
จริงจังเกิดขึ นมาแล้วประมาณ 10  ปี สาเหตุแบ่งเป็น 2 สาเหตุ ได้แก่ ในช่วงฤดู
ฝนช่วงน ้าหลากเกิดจากน ้าในพื นที่ที่อยู่สูงกว่าไหลเข้าสู่พื นที่ต้าบลละลม มาจาก
พื นที่ต้าบลไพรพัฒนา  และต้าบลห้วยตามอญ  และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากน ้าจาก
การปล่อยน ้าจากเขื่อนห้วยส้าราญไหลมาตามห้วยส้าราญ  ห้วยตามอญ และไหล
เข้าสู่พื นที่   จึงท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่  แนวทางในการป้องกันน ้า
ท่วมขังต้องด้าเนินการส้ารวจล้าห้วยธรรมชาติ ว่ามีการบุกรุกพื นที่ล้าห้วยสภาพ
ล้าห้วยตื นเขิน มีวัชพืช หรือสิ่งกีดขวางทางน ้าหรือไม่ ท้าอย่างไรจะบูรณะขุด
ลอกล้าห้วยให้ระบายน ้าได้เร็วที่สุด ทุก 1 หรือ 2 ปี ต้องตั งงบประมาณในการขุด
ลอกและก้าจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้ล้าห้วยตื นเขิน แนวทางแก้ไขปัญหาในพื นที่นั น 
ไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการตามความคิดเดิม ถ้าปล่อยน ้าออกจากพื นที่ทั งหมด
ปัญหาการขาดแคลนน ้าในพื นที่ก็จะเกิดขึ น ระบบความคิด คือ น ้าจะต้องไม่ท่วม 
และน ้าต้องไม่ขาดใช้ ต้องพิจารณาพร้อมกับด้าเนินการก่อสร้างทั งระบบน ้าเข้า 
และระบบน ้าออกให้มีความสมดุลกัน เช่น ระบบน ้าเข้ามีท่อระบายน ้าจ้านวน  2 
แถว เมื่อน ้าไหลออกก็จะต้องมีท่อระบายน ้าจ้านวน 2 แถวถึงจะเกิดความสมดุล
กัน โดยให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่องค์การบริหารส่วนต้าบลละลมไปแล้ว
นั น โดยต้องแก้ปัญหาที่ระบบการระบายน ้าในห้วยส้าราญ ห้วยตามอญ  หรืออีก
ด้านต้องเปลี่ยนแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สนับสนุนโครงการปลูกพืช
อายุสั นที่สามารถด้าเนินการได้ในพื นที่ และน้าความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาเสริมแทรกเดี๋ยวนี เกษตรในบ้านเราพัฒนามาก เพื่อด้าเนินการให้พื นที่มีค่า
มากกว่าจะอยู่กับความคิดเดิม ๆ ทั งที่พื นที่ประสบปัญหาไม่สามารถท้าอะไรได้ก็
ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจ้าวัน  ควรใช้พื นที่
ส้าหรับการด้าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ขุดคันกั นในบริเวณพื นที่
แล้วปล่อยพันธ์ปลาเลี ยง และปลูกพืชเกษตรที่สามารถอยู่ในน ้าได้ เช่น ปลูกบัว 
ปลูกผักกระเฉด เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี  จะสามารถน้าผลผลิตมาแปลงเป็นเงิน
เพื่อเลี ยงครอบครัวได้เช่นกัน การเปลี่ยนวิกฤตในพื นที่ให้เป็นโอกาสในการขยาย 
หรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิม ๆ จากที่ต้องใช้พื นที่ท้านาได้อย่างเดียวให้หันมา
มองหาอาชีพใหม่ เช่น การเลี ยงปลา ปลูกพืชที่อยู่ในน ้าได้ ในเมื่อพื นที่เป็นพื นที่
ต่อต้องเกิดปัญหาน ้าท่วมขังในทุกปีเราควรหางบประมาณ เพื่อด้าเนินการขุดคัน
กั นในพื นที่ของแต่ละราย แล้วท้าการพัฒนาให้พื นที่สามารถ ด้าเนินการตาม
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แนวทางที่ก้าหนดได้  พื นที่ก็จะไม่เสื่อมและหมดราคาไป ขึ นอยู่กับวิธีคิดของแต่
ละบุคคล 

2.  จากการสัมภาษณ์ นายจ้าลอง ค้าชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10 บ้านละลมกลาง   หมู่บ้าน
ในพื นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน ้าท่วมขังมาแล้ว 10 ปี เดิมพื นที่หมู่บ้านสามารถ
ระบายน ้าได้เป็นอย่างดี ปัญหาเกิดจากการปรับปรุงประชาชนบุกรุกถมที่เพื่อ
สร้างเป็นที่พักอาศัย จึงท้าให้น ้าเปลี่ยนทิศทางการไหล และระบายน ้าไม่ทัน  น ้า
ที่เคยไหลเข้าหนองระหารซึ่งเคยเป็นพื นที่รับน ้า อยู่ที่ระดับต่้าจึงท้าให้น ้าไม่
สามารถระบายเข้าจากพื นที่ได้  หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจึงเกิดปัญหาน ้าท่วมขัง
ในพื นที่ อีกทั งน ้าที่เกิดจากน ้าฝนที่ ตกทั งในพื นที่และพื นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ต้าบล
ห้วยตามอญไหลเข้าในพื นที่ที่มีระดับต่้า  จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังใน
พื นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องด้าเนินการขุดลอกห้วยส้าราญ   และ
ห้วยตามอญ เพื่อระบายน ้าออกจากพื นที่โดยตรง โดยไม่ต้องไหลเข้าหนองระ
หาร โดยด้าเนินการขุดลอกห้วยดังกล่าวสามารถระบายน ้าได้ในทั่วบริเวณพื นที่
หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื นที่สามารถท้านาและท้าการเกษตรเหมือนเดิม 

3.  จากการสัมภาษณ์ นายมงคล  ศรีบานเย็น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  บ้านตาไกรพัฒนา  
หมู่บ้านในพื นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน ้าท่วมขังเช่นเดียวกันกับหมู่ที่ 10  เพราะ
สภาพพื นที่ติดต่อกันมีห้วยส้าราญไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เดิมพื นที่หมู่บ้าน
สามารถระบายน ้าได้เป็นอย่างดี ปัญหาเกิดจากการประชาชนบุกรุกถมที่เพื่อสร้าง
เป็นที่พักอาศัย จึงท้าให้น ้าเปลี่ยนทิศทางการไหล และระบายน ้าไม่ทัน  น ้าที่เคย
ไหลเข้าหนองระหารซึ่งเคยเป็นพื นที่รับน ้า อยู่ที่ระดับต่้าจึงท้าให้น ้าไม่สามารถ
ระบายเข้าพื นที่ได้  หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจึงเกิดปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ อีก
ทั งน ้าที่เกิดจากน ้าฝนที่ ตกทั งในพื นที่และพื นที่ใกล้เคียง ได้แก่  ต้าบลห้วยตา
มอญไหลเข้าในพื นที่ที่มีระดับต่้า จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องด้าเนินการขุดลอกห้วยส้าราญ และห้วยตามอญ 
เพื่อระบายน ้าออกจากพื นที่โดยตรง โดยไม่ต้องไหลเข้าหนองระหาร โดย
ด้าเนินการขุดลอกห้วยดังกล่าวสามารถระบายน ้าได้ในทั่วบริเวณพื นที่หมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนในพื นที่สามารถท้านาและท้าการเกษตรเหมือนเดิม  

4. จากการสัมภาษณ์ นายมังกร อภัยสม เป็นประชาชนที่มีพื นที่อยู่ภายในบริเวณ 
เป็นที่พักอาศัยติดห้วยส้าราญ  จ้านวน  2 ไร่ กล่าวว่า พื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วม
ขังมาแล้ว 10 ปี สาเหตุเกิดจากการถมดินสร้างที่พักอาศัยกีดขวางทางน ้า  ท้าให้
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การระบายน ้าในพื นที่ไม่ดีพอเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขังดังกล่าว จึงเสนอ
โครงการแก้ไขปัญหาในพื นที่ โดยการขุดลอกห้วยส้าราญ  ห้วยตามอญ  เพื่อ
ระบายน ้าท่วมขังในพื นที่หมู่บ้านได้รวดเร็วยิ่งขึ น  น ้าจะได้ไม่ไหลเอ่อท่วม
บ้านเรือนของประชาชนซึ่งท้าให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย ให้องค์การ
บริหารส่วนต้าบลละลม มีแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในบ้ารุงรักษาขุก
ลอกวัชพืชในล้าห้วยดังกล่าว  เพื่อให้น ้าไหลออกจากพื นที่ให้พื นที่สามารถ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้เหมือนเดิม 

5.  จากการสัมภาษณ์ นายสุพรรณ   นะรินทร์  เป็นประชาชนที่มีพื นที่อยู่ภายใน
บริเวณ เป็นที่พักอาศัยติดห้วยส้าราญ  จ้านวน  1 ไร่ กล่าวว่า พื นที่ประสบปัญหา
น ้าท่วมขังมาแล้ว 10 ปีสาเหตุเกิดจากการประชาชนในพื นที่บุกรุกที่ดินที่เป็นล้า
ห้วย พร้อมออกเอกสารสิทธิ์ เป็นของตนเอง แล้ วถมดินสร้างที่พักอาศัยกีด
ขวางทางน ้า ท้าให้การระบายน ้าในพื นที่ไม่ดีพอเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขัง
ดังกล่าว จึงเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื นที่ โดยการขุดลอกห้วยส้าราญ  ห้วย
ตามอญ ไม่ต้องการน ้ าไหลเอ่อเข้าพื นที่หมู่บ้านและน ้าท่วมขังในพื นที่ท้า
การเกษตรในพื นที่ของตนเอง  ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลจัดหางบประมาณใน
โครงการดังกล่าวเพื่อน้ามาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้น ้าไหล
ออกจากพื นที่ให้พื นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้เหมือนเดิม 

6.  จากการสัมภาษณ์ นางม้วน   นาคยวน   ประชาชนที่มีพื นที่อยู่ภายในบริเวณ
จ้านวน   4 ไร่ กล่าวว่าพื นที่ประสบปัญหาน ้าท่วมขังมาแล้ว 10 ปี สาเหตุเกิดจาก
น ้าฝนที่ตกในพื นที่และต้าบลใกล้เคียง ได้แก่ ต้าบลห้วยตามอญไหลเข้าสู่พื นที่ 
และระบายออกไม่ทัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาน ้าท่วมขัง ซึ่งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต้องด้าเนินการขุดห้วยส้าราญ   ห้วยตามอญให้น ้าที่ไหลมาจากเขื่อนห้วย
ส้าราญ ระบายลงสู่ห้วยส้าราญ ห้วยตามอญและอาจระบายออกทางพื นที่หมู่ที่ 10   
ได้จะได้แก้ปัญหาในพื นที่ได้ต่อไป  

 จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่กล่าวมาแล้วนั น คนส่วนมากต้องการให้ด้าเนิน  
การแก้ไขให้พื นที่สามารถระบายน ้าได้เร็วขึ น  และสามารถด้าเนินการท้านาหรือท้าการเกษตรได้
เช่นเดิม ได้เข้าร่วมประชาคมในพื นที่หมู่บ้านแล้ว แต่จ้านวนเสียงที่ได้รับความเสียหายในพื นที่นั น
มีส่วนใหญ่ต้องการให้หาแนวทางระบายน ้าออกจากพื นที่ชุมชน โดยเฉพาะโครงการขุดลอกห้วย
ส้าราญ  และโครงการขุดลอกห้วยตามอญ เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกปี ประชาชน
บางรายกล่าวว่าไม่อยากจะเสนอโครงการให้ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลช่วยแล้ว เพราะเสนอไป
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ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเน่ืองเป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
จึงต้องปล่อยให้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  และไม่ได้ด้าเนินการท้าอะไรเลย  บางรายก็จะใช้
งบประมาณตนเองเข้าด้าเนินการขุดลอกคลองระบายน ้าและกั นน ้าในพื นที่เพื่อใช้พื นที่ส้าหรับท้า
การเกษตรในพื นที่   บางปีน ้าไม่ท่วมขังก็จะได้เก็บเกี่ยว ผลผลิต  บางปีน ้ามากก็ท้าให้ผลผลิต
เสียหายเก็บเกี่ยวไม่ได้  หลายคนมองว่าปัญหาน ้าท่วมขังเป็น   ปัญหาใหญ่ในการด้ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส้าหรับคนที่ไม่มีที่จะท้ากิน  ที่ดินเพียงเล็กน้อยหากท้าการเกษตร หรือ
ท้านาในพื นที่ได้ จะสามารถเลี ยงชีพหรือต่อชีวิตให้  หลาย ๆ ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ นตามล้าดับ 
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ตารางที่ 4.5  รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นที่น ้าท่วมขัง 
ช   ท    ู 

      ญ       ุ 69     ู ท   10    ้                   

     ท       พ ษ์ 70     ู ท   10    ้                   

          พ ษ์     144    ู ท   10    ้                   

   ธ  ช   ภ    73      ู ท   10    ้                   

   แ           ข 98      ู ท   10    ้                   

         ์   ภ    98/1   ู ท   10    ้                   

            ภ    160    ู ท   10    ้                   

               ศ ์พ  155    ู ท   10    ้                   

    ญุ ท            24    ู ท   11    ้   ไ  พ ฒ             

         ศ   ขุ    9     ู ท   11    ้   ไ  พ ฒ             

    ญุ   ญุแ  ้    40   ู ท   11    ้   ไ  พ ฒ             

              ข   46    ู ท   11    ้   ไ  พ ฒ             

            พ ษ์    29   ู ท   11    ้   ไ  พ ฒ             

        ศ    ช  48      ู ท   1    ้                     

          ภ          50      ู ท   1    ้                     

       ู ์         37      ู ท   1    ้                     

              36      ู ท   1    ้                     

              ท ์ 88      ู ท   1    ้                     

   พ  ์     ุ   110    ู ท   12    ้        ฐพ ฒ             

                92      ู ท   12    ้        ฐพ ฒ             

               พ ษ์ 23      ู ท   12    ้        ฐพ ฒ             

        ญ      พ ษ์ 21      ู ท   12    ้        ฐพ ฒ             

     ุ   ธ       ท  93      ู ท   12    ้        ฐพ ฒ             

       ์   ์     ท    24      ู ท   12    ้        ฐพ ฒ              
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4.7 แนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรเลือกสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม 

 จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในพื นที่ที่จะสามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพื นที่ ใน
การลงพื นที่ส้ารวจภาคสนามนั น ได้ส้ารวจบริเวณห้วยส้าราญและห้วยตามอญซึ่งเป็นทางระบายน ้า
ธรรมชาติ จากการได้เข้าร่วมประชาคมในพื นที่หมู่บ้านแล้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ดังกล่าวที่
ได้รับความเสียหายในพื นที่นั นส่วนใหญ่ต้องการให้หาแนวทางระบายน ้าออกจากพื นที่ชุมชน 
โดยเฉพาะขุดลอกห้วยส้าราญ  และขุดลอกห้วยตามอญ ช่วงเวลาที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมี
ปัญหาน ้าท่วมขังเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าพื นที่ชุมชน ต้องใช้เวลาในการระบายน ้าเพราะระบายน ้าลงสู่ล้า
ห้วยไม่ทัน แบ่งเป็นแนวทางในการด้าเนินการทางสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมเป็น  3   แนวทาง  
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ สามารถสรุปเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในเขตพื นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม  พบว่าค่าระดับน ้าในห้วยส้าราญ ที่คาบการเกิดซ ้า 20 ปี ในปี 
พ.ศ.2556  ระดับน ้าสูงสุดที่   7.44   เมตร  ที่สถานีตรวจวัดน ้า  M.91 ห้วยส้าราญตอนบน  จาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 175.259  เมตร  และรวมกันเป็นระดับน ้าสูงสุดเท่ากับ 182.699  เมตร  จาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง มีอัตราการไหลสูงสุดอยู่ที่  120  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  โดยใช้ความ
เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม  เป็นตัวก้าหนดทิศทางการไหลไปตามล้าห้วยส้าราญ  และล้าห้วยตา
มอญ  ดังแสดงในรูปที่ 4.4   ดังรายละเอียดดังต่อไปนี   

 

 

 
 

รูปที่ 4.4  รูปภาพกราฟระดับน ้าอัตราการไหลสูงสุด (Rating Curve) ห้วยส้าราญที่ M.91  
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รูปที่ 4.5  โครงการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในทางเลือกสิ่งก่อสร้างวิศวกรรม 
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แนวทางที่ 1  จากการส้ารวจพื นที่ระบายน ้าออกห้วยส้าราญ ที่จุด  ก     พิกัด   E 400652   N 
1661572  และที่จุด  ค  พิกัด  E 399765 N 1616830  ความยาว  8.500 กิโลเมตร  สามารถด้าเนินการ
ระบายน ้าออกไปสู่ปลายน ้าได้ ส่วนบริเวณที่เป็นคอขวดระหว่างจุด   ก  และ  ค  ท้าให้น ้าล้นตลิ่ง
ก่อน และมีสิ่งกีดขวางทางน ้าบริเวณมีระยะทางยาว   4,500  เมตร   สภาพเดิมที่ระดับความลึก  1.50  
เมตร อัตราการไหลก่อนขุดลอก  50  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังรูปที่  4.6  ระดับน ้าจะเร่ิมล้นตลิ่ง
เมื่อสูงเกิน  1.50  เมตร  ดังแสดงในตารางที่ 4.6  และรูปที่  4.8   

หากด้าเนินการขุดลอกห้วยส้าราญขึ นใหม่ซึ่ง จากเดิมสภาพตื นเขินมีต้นไม้และวัชพืชขึ น
ปกคลุมและกีดขวางทางน ้าไหลท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก การขุดลอกขยายพื นที่หน้าตัด ลดสิ่งกีด
ขวางอัตราการไหลจะเพิ่มขึ น  จึงต้องท้าโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า จะ
เห็นได้วา่ห้วยส้าราญเป็นล้าห้วยที่รับน ้าจากเขื่อนห้วยส้าราญ มีพื นที่รับน ้ารวม  ก้นกว้างเฉลี่ย  6.00   
เมตร ยาว  4,500  เมตร ลึกเฉลี่ย  2.50   เมตร   อัตราการไหลจะเพิ่มขึ นเป็น    145.63  ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาทีดังแสดงในตารางที่  4.7 และรูปที่   4.9 ห้วยส้าราญก็มีพื นที่จะสามารถระบายน ้าได้
บางส่วนและสามารถแก้ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ได้ต่อไป 

แนวทางที่  2  จากการส้ารวจพื นที่ระบายน ้าออกห้วยตามอญที่จุด   ง    พิกัด  E 401485  N 
1660968   และที่จุด  ฉ    พิกัด   E 400050    N 1616188  ความยาว  8.000  กิโลเมตร  สามารถ
ด้าเนินการระบายน ้าออกไปสู่ปลายน ้าได้ ส่วนบริเวณที่เป็นคอขวด ท้าให้น ้าล้นตลิ่งก่อน และมีสิ่ง
กีดขวางทางน ้าบริเวณจุด   จ    กิโลเมตรที่ 5+500  ถึงจุด    ฉ   ระยะทางความยาว  2,500  เมตร   
สภาพเดิมที่ระดับความลึก  1.00  เมตร อัตราการไหลก่อนขุดลอก  15.76  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   
ระดับน ้าจะเร่ิมล้นตลิ่งเมื่อสูงเกิน  1.00  เมตร  ดังแสดงใน ตารางที่ 4.8  และรูปที่  4.10   

หากด้าเนินการขุดลอกห้วยตามอญขึ นใหม่ซึ่ง จากเดิมสภาพตื นเขินมีต้นไม้และวัชพืชขึ น
ปกคลุมและกีดขวางทางน ้าไหลท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก การขุดลอกขยายพื นที่หน้าตัด ลดสิ่งกีด
ขวางอัตราการไหลจะเพิ่มขึ น  จึงต้องท้าโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า จะ
เห็นได้ว่าห้วยตามอญแยกจากห้วยส้าราญเป็นล้าห้วยที่รับน ้าจากเขื่อนห้วยส้าราญ  มีพื นที่รับน ้า
รวม  ก้นกว้างเฉลี่ย  4.00   เมตร ยาว  2,500  เมตร ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร อัตราการไหลจะเพิ่มขึ นเป็น     
71.32  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังแสดงในตารางที่ 4.9  และรูปที่  4.13  และบริเวณห้วยส้าราญที่
เป็นคอขวดมีอัตราการไหล 50  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ความสามารถในการระบายน ้ารวมเพิ่มขึ น
เป็น  121.32  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  มีค่าใกล้เคียงกับอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซ ้า 20 ปี ที่
สถานีตรวจวัด  M.91    ดังนั นหากห้วยตามอญมีความสามารถระบายน ้าได้เพิ่มขึ นและสามารถ
แก้ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ได้ต่อไป 
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แนวทางที่  3  จากการส้ารวจพื นที่ระบายน ้าออกห้วยตามอญที่จุด   ง    พิกัด  E 401485  N 
1660968  และที่ จุด    ฉ    พิ กัด  E 400050 N 1616188  ความยาว  8.000  กิโล เมตร  สามารถ
ด้าเนินการระบายน ้าออกไปสู่ปลายน ้าได้ ส่วนบริเวณที่เป็นคอขวด ท้าให้น ้าล้นตลิ่งก่อน และมีสิ่ง
กีดขวางทางน ้าบริเวณจุดกิโลเมตรที่  5+500 สภาพเดิมที่ระดับความลึก  1.00  เมตร อัตราการไหล
ก่อนขุดลอก  15.76  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ดังแสดงในตารางที่ 4.8  และตารางที่  4.12  

หากด้าเนินการขุดลอกห้วยตามอญขึ นใหม่ทั งความยาว  8,000 เมตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้า จากเดิมสภาพเดิมตื นเขินมีต้นไม้และวัชพืชขึ นปกคลุมและกีดขวางทางน ้าไหลท้าให้
น ้าไหลไม่สะดวก การขุดลอกขยายพื นที่หน้าตัด ลดสิ่งกีดขวางอัตราการไหลจะเพิ่มขึ น  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน ้าสามารถด้าเนินการขุดลอกได้ทั งหมด เน่ืองจากบริเวณโดยรอบเป็นทุ่ง
นา  จะเห็นได้ว่าห้วยตามอญ  ก้นกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  8,000  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00 เมตร   
อัตราการไหลจะเพิ่มขึ นเป็น  166.83  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ดังแสดงใน ตารางที่ 4.9  และรูปที่  
4.13 ห้วยตามอญมีความสามารถระบายน ้าได้มากกว่าแนวทางที่ 2 เนื่องจากมีความลึกมากกว่า  1  
เมตร มีความสามารถในการระบายน ้ามากกว่า  120  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงสามารถแก้ปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นที่ได้ต่อไป 
 

4.8  กำรค ำนวณหำอัตรำกำรไหลสูงสุด 
 จากการส้ารวจพื นที่ล้าห้วยส้าราญ และห้วยตามอญเพื่อค้านวณหาอัตราการไหลของน ้า
ก่อนและหลังการขุดลอก  เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับน ้าเป็นอัตราการไหล โดยการส้ารวจรูปตัดขวาง
ห้วยส้าราญและห้วยตามอญ  เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและระบบระบายน ้าออก
จากพื นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย  ซึ่งสามารถค้านวณอัตราการไหลของน ้าในพื นที่  และสามารถ
ค้านวณหาขนาดล้าห้วยดังกล่าวในการระบายน ้าได้  ดังแสดงใน ตารางที่ 4.6  และ  ตารางที่ 4.7 

การค้านวณหาอัตราการไหลของในทางน ้าธรรมชาติล้าห้วยส้าราญ  ห้วยตามอญ  รูปหน้า
ตัดขวางของล้าน ้าห้วยส้าราญ ห้วยตามอญ  จากเดิมมีต้นไม้และวัชพืชขึ นปกคลุมและกีดขวางทาง
น ้าไหลท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก มีสัมประสิทธิ์แมนนิ่งของทางน ้าธรรมชาติ ปานกลาง เท่ากับ 0.45     
สมการแมนนิ่งกับพื นที่หน้าตัดการไหลจะได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.6  และรูปที่ 4.10   

ดั งนั น   การค้านวณหาอัตราการไหลของในทางน ้าธรรมชาติล้าห้วยส้าราญ ห้วยตามอญ  
รูปหน้าตัดขวางของล้าน ้าห้วยส้าราญห้วยตามอญ  เมื่อด้าเนินการโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน ้าแล้ว  มีสัมประสิทธิ์แมนนิ่งของทางน ้าธรรมชาติ ปานกลาง เท่ากับ   
0.030    สมการแมนนิ่งกับพื นที่หน้าตัดการไหลจะได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.7  และรูปที่ 4.11 
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รายการค้านวณเพื่อหาค่าอัตราการไหล  Q  ของหน้าตัดก่อนขุดลอกห้วยส้าราญที่จุด   ข     
 

 

รายการค้านวณเพื่อหาค่าอัตราการไหล  Q  ของหน้าตัดก่อนขุดลอกห้วยตามอญที่จุด    จ    
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รายการค้านวณเพื่อหาค่าอัตราการไหล  Q  ของหน้าตัดหลังขุดลอกห้วยส้าราญที่จุด    ข  ถึง  ค  
ถ 
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รายการค้านวณเพื่อหาค่าอัตราการไหล  Q  ของหน้าตัดหลังขุดลอกห้วยตามอญที่จุด  จ   ถึง  ฉ 
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รูปที่ 4.6  รูปตัดขวางเฉลี่ยของล้าห้วยส้าราญที่จุด   ข   ถึง   ค 
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รูปที่ 4.7 รูปตัดขวางหลังการขุดลอกห้วยส้าราญระหว่างจุด   ข    ถึง    ค 
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ตารางที่ 4.6  ข้อมูลค้านวณอัตราการไหลก่อนขุดลอกห้วยส้าราญระหว่างจุด   ข    ถึง    ค 

Guage 
Height y Aa Ra

2/3 Ab Rb
2/3 Q 

(m) (m) (m2)   (m2)   (m3/s) 
194.70 1.50 0 0 19.57 0.92 50 
194.80 1.60 5.01 0.22 21.72 0.98 66 
194.90 1.70 10.02 0.34 23.87 1.05 89 
195.00 1.80 15.05 0.45 26.02 1.11 118 
195.10 1.90 20.08 0.54 28.17 1.17 153 
195.20 2.00 25.13 0.63 30.32 1.23 192 
195.30 2.10 30.18 0.71 32.47 1.29 236 

 
 
 

 
 

 

รูปที่ 4.8  รูปภาพกราฟระดับน ้าอัตราการไหล (Rating Curve) ก่อนขุดลอกห้วยส้าราญ 
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ตารางที่ 4.7 ข้อมูลค้านวณอัตราการไหลหลังการขุดลอกห้วยส้าราญระหว่างจุด    ข   ถึง     ค 
Guage 
Height y Aa Ra

2/3 Ab Rb
2/3 Q 

(m) (m) (m2)   (m2)   (m3/s) 

194.20 1.00 0.00 0.00 8.00 0.84 25.87 

194.50 1.30 0.00 0.00 11.18 0.96 41.71 

194.80 1.60 0.00 0.00 14.72 1.08 61.40 

195.10 1.90 0.00 0.00 18.62 1.18 85.14 

195.31 2.11 0.00 0.00 21.56 1.25 104.29 

195.70 2.50 0.00 0.00 27.50 1.37 145.63 
196.20 3.00 0.00 0.00 36.00 1.51 210.27 

196.20 3.00 0.00 0.00 36.00 1.51 210.27 

196.40 3.20 0.44 0.32 39.60 1.61 247.55 

196.50 3.30 0.69 0.42 41.40 1.66 267.65 
 
 

 
 

รูปที่ 4.9  รูปภาพกราฟระดับน ้าอัตราการไหล (Rating Curve) หลังการลอกห้วยส้าราญ 
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รูปที่ 4.10  รูปตัดขวางเฉลี่ยล้าห้วยตามอญระหว่างจุด    จ    ถึง    ฉ 
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รู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่ 4.11  รูปตัดขวางหลังการขุดลอกล้าห้วยตามอญระหว่างจุด     จ    ถึง    ฉ 
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ตารางที่ 4.8 ข้อมูลค้านวณอัตราการไหลก่อนขุดลอกห้วยตามอญระหว่างจุด     จ    ถึง    ฉ 
Guage 
Height y Aa Ra

2/3 Ab Rb
2/3 Q 

(m) (m) (m2)   (m2)   (m3/s) 
198.10 1.00 0.00 0.00 8.16 0.69 15.76 
198.20 1.10 5.01 0.22 9.46 0.76 26.20 
198.30 1.20 10.02 0.34 10.76 0.83 44.14 
198.40 1.30 15.05 0.45 12.06 0.90 67.85 
198.50 1.40 20.08 0.54 13.36 0.96 96.61 
198.60 1.50 25.13 0.63 14.66 1.02 129.96 
198.70 1.60 30.18 0.71 15.96 1.08 167.59 

 
 

 
 

รูปที่ 4.12  รูปภาพกราฟระดับน ้าอัตราการไหล (Rating Curve) ก่อนขุดลอกห้วยตามอญ 
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ตารางที่ 4.9 ข้อมูลค้านวณอัตราการไหลหลังการขุดลอกห้วยตามอญระหว่างจุด   จ   ถึง   ฉ 
Guage 
Height y Aa Ra

2/3 Ab Rb
2/3 Q 

(m) (m) (m2)   (m2)   (m3/s) 
198.10 1.00 0.00 0.00 6.00 0.79 18.45 
198.30 1.20 0.00 0.00 7.68 0.88 26.04 
198.50 1.40 0.00 0.00 9.52 0.95 35.05 
198.70 1.60 0.00 0.00 11.52 1.02 45.55 
199.09 1.99 0.00 0.00 15.88 1.15 70.59 
199.10 2.00 0.00 0.00 16.00 1.15 71.32 
200.10 3.00 0.00 0.00 30.00 1.44 166.83 
200.20 3.10 0.21 0.20 31.60 1.49 182.25 
200.30 3.20 0.44 0.32 33.20 1.54 198.62 
200.40 3.30 0.69 0.42 34.80 1.59 215.89 

 

 
 

รูปที่ 4.13 รูปภาพกราฟระดับน ้าอัตราการไหล (Rating Curve) หลังการขุดลอกห้วยส้าราญ 
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ระดับน ้าที่           

199.10 ม. 

 
อัตราการไหล            
71.32  ลบ.ม. 

 

ระดับน ้าที่          

200.10 ม. 

 

อัตราการไหล            
166.83  ลบ.ม. 
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4.9 กำรประเมินรำคำค่ำก่อสร้ำง 
 จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในพื นที่ที่จะสามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมใน
พื นที่เป็นแนวทางในการด้าเนินการใช้สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม 3  แนวทางเลือก โดยใช้อัตราการ
ไหลและทิศทางการไหลของน ้าเป็นตัวก้าหนด ซึ่งสามารถน้ามาคิดมูลค่าราคาต้นทุนการก่อสร้าง
ได้โดยการคิดมูลค่างานก่อสร้างมูลค่างานดินขุด (ปริมาณดินขึ นอยู่กับค่าระดับของพื นที่ และความ
ลาดของล้าน ้าในการขุดลอก) ซึ่งจะได้มูลค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง ของแต่ละทางเลือกที่ก้าหนดไว้ 
และเลือกทางเลือก ตามความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เพื่อน้ามาคิดราคาต้นทุนรวมค่าก่อสร้าง แล้ว
ท้าการคิดค่า Factor F ที่เงินประกันผลงานหักร้อยละ 0  ดอกเบี ยเงินกู้ร้อยละ 7 และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 7 (โยธาไทย, 2556) เพื่อให้ทราบมูลค่างานก่อสร้างจริง ของแต่ละแนวทางเลือก ดังแสดงใน 
ตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 รายการค้านวณประมาณราคา สรุปราคาก่อสร้างของแต่ละแนวทางเลือก 
ท                           ุ      ้ ท ุ Fn             ราคาค่าก่อสรา้ง

         (  ท) x Fn

1 แ  ท  ท   1

ข ุ    ้       ญ 77,625   . . 27.30 2,119,163 1.3365 36.49 2,832,261

    ท    4,500      

2 แ  ท  ท   2 

ข ุ    ้      ญ 30,000   . . 27.30 819,000 1.3365 36.49 1,094,594

    ท    2,500      

3 แ  ท  ท   3 

ข ุ    ้      ญ 176,000   . . 27.30 4,804,800 1.3365 36.49 6,421,615

    ท   8,000     

 
  



86 
 

ตารางที่ 4.11  ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุ้มทุน จากการท้านาในพื นที่  

        พ   ท   ู     ท   ผ      ช ์ ผ ผ    ช ์

(  ท) (ไ  -   -  . .) (  ท/ไ  / )ี (  ท/ )ี

แ  ท  ท   1 2,832,261         2,150 9,000                    19,350,000        0.15

แ  ท  ท   2 1,094,594         2,150 9,000                    19,350,000        0.06

แ  ท  ท   3 6,421,615         2,150 9,000                    19,350,000        0.33

    ภท     ้   ุ ้ท ุ( )ี

 
 

ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุ้มทุน จากตารางที่ 4.11  การท้านาได้เต็ม 
พื นที่ ถ้าสามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหาให้พื นที่กลับมาท้านาได้ดังเดิม  จ้านวนพื นที่น ้าท่วม
ทั งหมด    2,150 ไร่   ท้าให้ทราบความคุ้มทุนในการก่อสร้างตามตัวอย่าง ดังนี  
 

แนวทางเลือกที่ 1 โครงการขุดลอกห้วยส้าราญ        =        2,438,207.-   บาท 
ผลประโยชน์การท้านา(บาท/ปี) x พื นที่ท้าการเกษตร (ไร่)      =  (9,000 x 2,150) 

                         =  19,350,000    บาท/ปี 
 จุดคุ้มทุน (ปี)  =  ต้นทุนในการสร้างขุดลอกห้วยส้าราญ /  ผลประโยชน์การท้านาในพื นที่ 
                 =   2,832,261 /  19,350,000     =  0.15  ปี    
 

แนวทางเลือกที่ 2 โครงการขุดลอกห้วยตามอญ     =        1,095,822.-   บาท 
ผลประโยชน์การท้านา(บาท/ปี) x พื นที่ท้าการเกษตร (ไร่)      =  (9,000 x 2,150) 

                         =  19,350,000    บาท/ปี 
 จุดคุ้มทุน (ปี)  =  ต้นทุนในการสร้างขุดลอกห้วยส้าราญ /  ผลประโยชน์การท้านาในพื นที่ 
                 =   1,095,822 /  19,350,000     =  0.06    ปี    

แนวทางเลือกที่ 3   โครงการขุดลอกตลอดความยาวห้วยตามอญ  =        6,428,822.-   บาท 
ผลประโยชน์การท้านา(บาท/ปี) x พื นที่ท้าการเกษตร (ไร่)      =  (9,000 x 2,150) 

                         =  19,350,000    บาท/ปี 
 จุดคุ้มทุน (ปี)  =  ต้นทุนในการสร้างขุดลอกห้วยส้าราญ /  ผลประโยชน์การท้านาในพื นที่ 
                 =   6,428,822 /  19,350,000     =  0.33    ปี    
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ดังนั น  ข้อมูลใน ตารางที่ 4.11  การสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการก่อสร้างขุดลอกห้วย
ตามอญ  ตามแนวทางเลือกที่ 2 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการสนับสนุน
งบประมาณแก่พื นที่น ้าท่วมขององค์การบริหารส่วนต้าบลละลม   จะมีความคุ้มค่าในการด้าเนินการ
มากที่สุดทั งงบประมาณในการก่อสร้างน้อยกว่าแนวทางเลือกที่ 1 และ 3  สามารถคุ้มค่าในการ
ลงทุนในระยะเวลาที่สั น หากจะด้าเนินการจริงจะต้องลงส้ารวจพื นที่ต่อไป  จึงเป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุดในการด้าเนินการ เนื่องจากได้ผลตอบแทนจุดคุ้มทุนที่รวดเร็วกว่า อีกทั งสามารถท้าการ
ก่อสร้างที่เป็นไปได้ตามหลักวิศวกรรม  
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ พบว่า มีน ้าท่วมขังอยู่ในพื นที่หมู่ที่ 1 
บ้านละลมเหนือ   หมู่ที่  10   บ้านละลมกลาง   หมู่ที่  11   บ้านตาไกรพัฒนา    หมู่ที่  12  บ้าน
ประเสริฐพัฒนา  อ้าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากความสามารถในการระบายน ้าของทาง
น ้าธรรมชาติมีอยู่เดิมลดลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่เกิดปัญหาน ้าหลาก ซึ่งในทุก ๆ พื นที่ก้าลัง
ประสบปัญหาน ้าท่วมขังอยู่หลายแห่ง และในพื นที่ต้าบลละลม บริเวณประสบปัญหาน ้าท่วมขัง 
ดังนั น จึงต้องหาวิธีการระบายน ้าออกจากพื นที่ตามความต้องการของประชาชนที่ประสบปัญหาน ้า
ท่วมขัง และเนื่องจากพื นที่ที่ถูกน ้าท่วมขังนั นอยู่ในพื นที่ต่้า และไม่มีที่สาธารณะประโยชน์ในการ
ขุดสระเก็บน ้าท้าแก้มลิงเก็บน ้าได้ จึงต้องอาศัยพื นที่รับน ้าเดิมที่มีอยู่ในพื นที่มาเป็นตัววิเคราะห์ใน
การแก้ไขปัญหา ซึ่งจะสามารถด้าเนินการ และแก้ไขปัญหาในพื นที่ได้ โดยการเสนอทางเลือกต่าง 
ๆ  ที่เป็นสิ่งก่อสร้างตามหลักวิชาการ   ซึ่งจะด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพื นที่ให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ น และพื นที่สามารถท้าการเกษตรและท้านาได้ดังเดิม 
 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในพื นที่ต้าบลละลม  ตามแนวทางที่ได้เสนอไป จ้านวน   3 
แนวทางเลือก  สามารถน้ามาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโครงการต่าง ๆ ได้ดังนี  
 แนวทางเลือกที่ 1  โครงการขุดลอกห้วยส้าราญ ความยาว 4,500  งบประมาณด้าเนินการ    
2,832,261 บาท เมื่อด้าเนินการขุดลอกพื นที่แล้วจะสามารถระบายน ้าได้มีอัตราการไหลเพิ่มขึ น   
145.63   ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ซึ่งมากกว่าอัตราการไหลสูงสุด  120  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ที่
คาบการเกิดซ ้า  20  ปี  ระดับน ้าสูงสุดที่   182.699  เมตร  และมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ  0.15  ปี  
 ข้อดี คือ การขุดลอกสภาพล้าน ้าก็ยังถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มศักยภาพการระบายน ้าออก
และลดโอกาสของการเกิดน ้าท่วมในพื นที่ชุมชน  มีแหล่งเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น มีน ้าใช้อย่างเพียงพอแก่
ความต้องการในพื นที่  และเป็นแหล่งพักผ่อนในพื นที่อีกด้วย 
 ข้อเสีย คือ การขุดลอกล้าน ้ามีความลึกจากเดิมอีก 2.00 เมตร หรือลึกมากเกินไปอาจส่งผล
เสียกับการไหลของน ้าเพราะจะท้าให้เกิดการตกตะกอนอย่างรวดเร็ว  ไม่สามารถทราบได้ว่าชั นดิน
เป็นชั นดินอะไร เพราะระดับความลึกเพิ่มขึ นนั นหากขุดพบดินทรายก็ไม่สามารถเก็บกักน ้าได้  
 แนวทางเลือกที่  2  โครงการขุดลอกห้วยตามอญความยาว  2,500  เมตร   งบประมาณ
ด้าเนินการ    1,094,594     บาท   เมื่อด้าเนินการขุดลอกพื นที่แล้วจะสามารถระบายน ้าได้มีอัตราการ
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ไหลเพิ่มขึ น   71.32   ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมกับน ้าห้วยส้าราญที่อัตราการไหล  50  ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที   มีอัตราการไหลรวม   121.32    ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ซึ่งมากกว่าอัตราการไหล
สูงสุด    120   ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ที่คาบการเกิดซ ้า  20  ปี  ระดับน ้าสูงสุดที่   182.699  เมตร     
และมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ   0.06  ปี  
 ข้อดี คือ การขุดลอกสภาพล้าน ้าก็ยังถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มศักยภาพการระบายน ้าออก
และลดโอกาสของการเกิดน ้าท่วมในพื นที่ชุมชน ใช้งบประมาณน้อยเป็นการประหยัดงบประมาณ
และเพียงพอแก่ความต้องการในระบายน ้าออกจากพื นที่   
 ข้อเสีย คือ การขุดลอกล้าน ้ามีความลึกจากเดิมอีก 2.00 เมตร หรือลึกมากเกินไปอาจส่งผล
เสียกับการไหลของน ้าเพราะจะท้าให้เกิดการตกตะกอนอย่างรวดเร็ว  ไม่สามารถทราบได้ว่าชั นดิน
เป็นชั นดินอะไร เพราะระดับความลึกเพิ่มขึ นนั นหากขุดพบดินทรายก็ไม่สามารถเก็บกักน ้าได้  ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูงต้องเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
พัฒนาพื นที่ 

แนวทางเลือกที่   3  โครงการขุดลอกห้วยตามอญความยาว 8,000  เมตร  งบประมาณ
ด้าเนินการ    6,421615   บาท   เมื่อด้าเนินการขุดลอกพื นที่แล้วจะสามารถระบายน ้าได้มีอัตราการ
สูงสุด   166.83    ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ซึ่งมากกว่าอัตราการไหลสูงสุด    120   ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที   ที่คาบการเกิดซ ้า  20  ปี  ระดับน ้าสูงสุดที่   182.699  และมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ   0.33  ปี 

ข้อดี คือ สามารถแก้ปัญหาการระบายน ้าท่วมขังในพื นที่ท้าการเกษตรของประชาชน  ให้มี
การระบายน ้าที่เร็วขึ น พื นที่หมู่บ้านที่รับประโยชน์ในพื นที่ 4 หมู่บ้านได้แก่   หมู่ที่ 1, 10, 11, 12   มี
พื นที่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และน ้าก็จะกระจายสู่พื นที่ท้าการเกษตรของประชาชน 
และไหลลงสู่ล้าน ้าห้วยส้าราญ ล้าน ้าห้วยตามอญต่อไป 
 ข้อเสีย คือ พื นที่ปลายน ้าหากด้าเนินปล่อยน ้าออกมากเกินไปจะท้าให้เกิดปัญหาในพื นที่ 
ช่วงปลายน ้าได้อาจท้าให้พื นที่ท้าการเกษตรของประชาชนในพื นที่เกิดปัญหาน ้าท่วมขังแต่ในช่วง 
ระยะเวลาสั นๆ จะเกิดช่วงฤดูน ้าหลากในพื นที่ด้วย   
 ดังนั น ถึงแม้ในการพัฒนาตามรูปแบบที่เสนอไปแล้วนั นต้องใช้งบประมาณที่สูงเกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบล แต่ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื นที่มีความ
ต้องการที่จะระบายน ้าไม่ให้ท่วมขังพื นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยในพื นที่ให้ได้ดังเดิม  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลละลม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส้าหรับการด้าเนินการตามความต้องการของ
ประชาชนในพื นที่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ นให้เบาบางลงและประสานให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื นที่  ซึ่งทุกความประสงค์ และความต้องการจะต้องน้าเสนอสู่แผนการพัฒนาต้าบล
ในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการน้าผลการเสนอแผนพัฒนา  3  ปี โครงการตามแผนพัฒนาต้าบลที่เกิน
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ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
หน่วยที่เกี่ยงข้องและรับผิดชอบ ตามความสามารถมาพิจารณาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
พื นที่ โดยค้านึงถึงความคุ้มค่าในการด้าเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื นที่ต่อไป    
 5.2 ข้อเสนอแนะ 

แนวทางเลือกที่ 1  การด้าเนินงานขุดลอกห้วยส้าราญยาว 4,500  เมตร  กว้างเฉลี่ย  6.00   
เมตร   เปลี่ยนความลึกเฉลี่ย  2.30   เมตร   เมื่อด้าเนินการขุดลอกพื นที่แล้วจะสามารถระบายน ้าได้มี
อัตราการสูงสุด  123.47  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   งบประมาณด้าเนินการ 2,438,207  บาท  มีจุด คุ้ม
ทุนเท่ากับ   0.13  ปี    ความลึกของล้าห้วยส้าราญสามารถลดความลึกได้ต้องมีอัตราการไหลสูงสุด
ไม่น้อยกว่า  120  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และค่าสัมประสิทธิ์การไหลควรเลือกค่าที่สอดคล้องกับ
ลักษณะสภาพพื นที่ปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางเลือกอีกทางในการประหยัดงบ ประมาณ
ค่าก่อสร้าง       ปัญหาในการขุดลอกห้วยส้าราญ เนื่องจากเป็นพื นที่ชุมชน  มีสิ่งปลูกสร้าง ที่พัก
อาศัยประชาชนอยู่บริเวณห้วยส้าราญ  และมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการขุดลอกล้าห้วย 

การแก้ไขปัญหาในพื นที่ ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างเพียง
ล้าพัง แต่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาในพื นที่  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณางบประมาณส้าหรับการด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาในพื นที่เท่าที่จะสามารถด้าเนินการได้หรือหากเป็นโครงการที่ใหญ่เกินกว่าก้าลังฝ่าย
บริหารในองค์กรต้องสามารถมองเห็นถึงหน่วยงานที่พอจะสามารถด้าเนินการได้ให้เข้ามา
ด้าเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื นที่  ทั งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนต้องประสาน
และร่วมมือในการพัฒนาพื นที่เพื่อให้พื นที่  เกิดความยั่งยืนและมีความสุข  การพัฒนาพื นที่องค์กร
ต้องพัฒนาทั งความเป็นอยู่ควบคู่กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้มีความเหมาะสมและ
สมดุลกันจึงจะท้าให้ชีวิตของประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขต่อไป 
 ข้อเสนอแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ต้าบลละลม  ต่อผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต้าบลละลม โดยมีทางเลือก  3  แนวทางเลือกให้พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ หมู่ที่ 1  10  11  12   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส้าหรับการ
ก่อสร้างโครงการใด ๆ นั น จะต้องศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณที่เสียไป 
ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่  พื นที่ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด  และผลตอบแทนในการลงทุนมี
ความคุ้มค่าเพียงใด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตามที่เสนอแนะจะเป็นแนวทางในการพิจารณา
ตัดสินในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่
เป็นโครงการที่ได้ส้ารวจ และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในพื นที่แล้ว สามารถพิจารณาเพื่ อ
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แก้ปัญหาในพื นที่ได้ ท้าให้พื นที่ที่ประสบปัญหาน ้าท่วมขังซ ้าซาก   ท้าการเกษตรในพื นที่ได้ดี
ยิ่งขึ นตามที่ประชาชนต้องการ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตามที่เสนอแนะจะเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาตัดสินในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ให้ประชาชนกลับมามี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นตามล้าดับ  
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