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 สมภพ  ค าดี : การออกแบบเบื้องต้น ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม ของเทศบาล 
 เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (PRELIMINARY DESIGN OF DRAINAGE AND FLOOD 
 PROTECTION SYSTEM FOR MUNICIPALITY OF ROI ET DISTRICT, ROI ET 
 PROVINCE) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 

 
พื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นชุมชนเมืองพาณิชยกรรม มีพื้นที่ผสมกับที่อยู่อาศัย และ

สถานที่ราชการ ปัจจุบันประสบปัญหาน้ าท่วมขังมากขึ้นทุกปี ซึ่งเกิดจากปัญหาการระบายน้ าฝนที่
ตกในพื้นที่ มีพื้นที่น้ าท่วมประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด จากผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่มีระดับน้ าท่วมสูงสุดอยู่ที่ ระดับ 0.40 - 1.00 เมตร โดยมีแนวทางแก้ปัญหา
โดยการวางท่อระบายน้ าหลัก เพื่อเร่งการระบายน้ าไปตามถนน  4 สาย ได้แก่ ถนนรณชัยชาญยุทธ, 
ถนนราชการด าเนิน, ถนนปัทมานนท์ และถนนสุริยเดชบ ารุง โดยพิจารณาหาแนวทางเลือกของการ
ป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ าที่เป็นไปได้ และเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งแนวทาง
เลือกที่ 1 คือวางท่อระบายน้ า 1.) ถนนรณชัยชาญยุทธ มีทิศทางจากแยกถนนศรีเทวาไหลไปสู่
สะพานข้ามล าห้วยหนองหญ้าม้า ออกจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  2.) ถนนราชการ
ด าเนิน มีทิศทางจากสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมืองไหลไปสู่แยกตัดกับถนนกองพล ไหลเข้าสู่ตัวเมือง
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.) ถนนปัทมานนท์ มีทิศทางจากสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมืองไหลไปสู่แยก
ตัดกับสี่แยกตัดกับถนนรณชัยชาญยุทธ ไหลเข้าสู่ตัวเมืองทางทิศใต้ 4.) ถนนสุริยเดชบ ารุง มีทิศทาง
จากบริเวณหน้าเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ดไหลไปสู่สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไหลออกจากตัวเมือง
ทางทิศใต้ มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 114.229 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนก่อสร้างประมาณ 5.5 ปี 
และแนวทางเลือกที่ 2 คือวางท่อระบายน้ าตามถนนทั้ง 4 สาย ด้วยความยาวท่อที่เท่ากับทางเลือกที่ 1 
แต่มีทิศทางการระบายน้ าตรงข้ามกับทางเลือกที่ 1  มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 118.508 ล้านบาท มี
ระยะเวลาคืนทุนก่อสร้างประมาณ 6 ปี โดยแนวทางเลือกที่ 1 เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา เพราะเหมาะสมได้ด้านวิศวกรรม ควบคุมการไหลของ
น้ าได้อย่างตรงจุด ระบายน้ าออกจากพื้นที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งยังเหมาะสมในด้าน
ราคาค่าก่อสร้าง เพราะมีระยะเวลาคืนทุนค่าก่อสร้างที่น้อยกว่า 
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 The district Municipality of Roi Et consist of urban community commercial 

area and local government area. These areas are facing increased flooding. Repeated 

flood caused from poor drainage result the increase of inundation area about 30 % of 

the Municipality area. The study found that maximum flood inundation depth is 0.40 

to 1.00 meters. A proposed solution to increase drainage capacity is to install or 

replace the main sewer along four main roads; Ronnachaichanyut Rd., 

Ratchakarndumnuan Rd., Patthamanon Rd., Suriyadetbumrung Rd. Two options are 

considered and compared for flood protection. The first alternative approach is to put 

the drain as following 1.) Ronnachaichanyut with flow direction from intersection 

Srithewa to a bridge over Nongyama stream out of the municipality south - east 

direction. 2) Ratchakarndumnuan with flow direction from the junction with the 

bypass to the junction with Kongpol road south - west direction to municipality 

center. 3.) Patthamanon with flow direction from the bypass road junction to the 

junction Ronnachaichanyut south direction to municipality center. 4.) 

Suriyadetbumrung with flow direction from Roi Et prison to the bypass junction out 

of the municipality south direction. An estimated cost is about 114.229 million baht 

and a payback period is approximately 5.5 years. The second option is construction of 

main drainage pipes along 4 roads with almost the same pipe lengths as the first 

option. But the flow is in reversed direction. An estimated cost is about 118.508 

million baht and a construction payback period is approximately 6 years. This study 

concluded that the first option is the most appropriate way to resolve the flooding 

problems in the study area in term of hydraulic engineering and required time for 

drainage. Moreover, the construction cost of the first option is less than the second 

option and payback period of the first option is shorter than the second option. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 พื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นชุมชนพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยและสถานที่ราชการ
มีพื้นที่ประมาณ 11.63 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเนินซึ่งเป็นลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย สภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองร้อยเอ็ดพบว่ามีคูเมืองและก าแพงเมือง ลักษณะ
พื้นที่ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูเมืองและก าแพงเมือง มีบึงพลาญชัยตั้งอยู่บริเวณ
ศูนย์กลางเมืองของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีล าห้วยเหนือไหลผ่านทางด้านทิศเหนือเชื่อมกับคูเมือง 
ห้วยกุดขวาง ล าน้ าเค็ม ล าน้ าปาว และไหลลงสู่แม่น้ าชีในที่สุด ทั้งนี้สภาพพื้นที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดโดยทั่วไป มีสภาพลาดเทสู่คลองคูเมืองและล าห้วยเหนือ และลาดเทจากทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกสู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่นาและที่ลุ่มท าให้สภาพการระบายน้ าของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีทิศทางการระบายน้ าไปยังพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่น้ าท่วมขังจากปัญหาการ
ระบายน้ าฝนที่ตกในพื้นที่ มีขนาดประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด จากสภาพภูมิประเทศและการ
พัฒนาความเจริญตามแผนพัฒนาของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดสภาวะน้ าท่วมขึ้นได้ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ า
ท่วมและระบบระบายน้ าของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการ
ป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากน้ าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ปัญหาน้ าท่วมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่เกิดขึ้น จะพบเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทศบาล
จะมีน้ าท่วมขังความสูงน้ าท่วมขังประมาณ 0.40 - 1.00 เมตรดังแสดงใน รูปท่ี 1.1 ซึ่งท าให้เกิดความ
เสียหายและส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมี
ความประสงค์ที่จะจัดท าโครงงาน เพื่อศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบาย
น้ าของพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการศึกษาได้พิจารณาหาแนวทางเลือกของการป้องกันน้ าท่วม
และระบายน้ าที่เป็นไปได้และน ามาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมของพื้นที่
ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึ่งจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  (Comparative Study) ตาม
หลักวิศวกรรมและจะต้องเลือกทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายและการลงทุนน้อยที่สุด  (Least Cost 
Alternative Concept) ของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างเป็นระบบโดยจะประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในด้านวิศวกรรมและด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งผลการจัดล าดับจะน าไป
จัดท าแผนด าเนินโครงการต่อไป 
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รูปที่ 1.1 เหตุการณ์น้ าท่วมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2554 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 1.2.2  เพื่อออกแบบระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 1.2.3  เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม ในการวางแผนออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมขังและ

ระบบระบายน้ า 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาปริมาณน้ าและพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่
ท าการศึกษา 11.63 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น  
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  ทราบสาเหตุ และผลกระทบของการเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 1.4.2  สามารถออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ 
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 1.4.3  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการวางแผนออกแบบระบบป้องกัน
น้ าท่วมขังและระบบระบายน้ า 
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บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 ในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ท าการรวบรวมเอกสารและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการวิจัยดังนี้ 
 

2.1  ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัย 

 2.1.1 โครงการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ปรับปรุง
ระบบรวบรวม และบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 ในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ หาวิทยาลัย
ขอนแก่น (2553) ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสีย
และบ าบัดน้ าเสีย ทั้งนี้ปัจจุบันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ด าเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ าไว้
ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของเทศบาล แต่ในส่วนของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากชุมชนนั้น 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยังมิได้ด าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเพื่อการบ าบัดน้ า
เสียในพื้นที่แต่อย่างใดจึงท าให้มีการศึกษาโครงการดังกล่าวข้างต้นขึ้น ซึ่งผลการศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.)  ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
 เนื่องจากระบบระบายน้ าเสียและระบบรวบรวมน้ าเสียที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เป็นระบบระบายน้ ารวม ดังนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบเดิมที่มีอยู่ 
การออกแบบปรับปรุงระบบรวบรวมน้ าเสีย ที่ปรึกษาจึงพิจารณาการออกแบบเป็นแบบระบบท่อ
รวม เพื่อความง่ายต่อการปรับปรุงและเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่  รวมทั้งความสะดวกด้าน
บ ารุงรักษาระบบ และพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นชุมชนเก่าแก่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน 
ชุมชนที่พักอาศัยค่อนข้างหนาแน่น รวมถึงโครงสร้างระบบถนนและผังเมืองเดิมเหมาะต่อการ
ปรับปรุงโดยใช้ระบบท่อรวม 
 ในการด าเนินการออกแบบปรับปรุงระบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้
การด าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพื้นที่รับน้ ามากที่สุดโดยเฉพาะเขตเมืองที่มี
ความหนาแน่นของชุมชนมาก ที่ปรึกษาได้พิจารณาออกแบบการก่อสร้างแนวระบบระบายน้ า
เพิ่มเติมทั้งในส่วนของระบบที่ต้องก่อสร้างใหม่และเพิ่มเติมจากแนวระบบระบายน้ าและรวบรวม
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เดิมจากที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างระบบรวบและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ซึ่งรายละเอียดโครงข่ายระบบระบายและรวบรวมน้ าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดังแสดงใน รูปท่ี 2.1 
ถึง รูปท่ี 2.3 และสรุปราคาค่าลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแสดงใน 
ตารางท่ี 2.1 
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รูปที่ 2.1 พื้นที่รับน้ าของสถานีสูบน้ าเสีย 

พื้นที่ตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
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 รูปที่ 2.2 แนวท่อระบบรวบรวมน้ าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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รูปที่ 2.3 แนวท่อระบบระบายน้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

พื้นที่ตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
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ตารางที่ 2.1  สรุปราคาค่าลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ล าดับที ่ องค์ประกอบ ราคา (บาท) 
1 ระบบระบายน้ า 66,707,570 
2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 48,083,189 
 (1) Factor F = 1.2169 139,688,875 

3 งาน Out Fall ส าหรับดักน้ าเสีย (SOD) 205,294 

4 อาคารผันน้ า SOD 14,365,134 
5 สถานีสูบน้ าเสีย 11,769,345 
 (2) Factor F = 1.2012 31,639,335 

6 งานเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในสถานีสูบ (รวม Vat 7%) (3) 13,343,912 

รวมมูลค่าก่อสร้างท้ังสิ้น (1) + (2) + (3) 184,672,122 
 
 2.) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียที่จะก่อสร้างบริเวณพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก าหนดให้
รูปแบบของระบบบ าบัดฯคือ ระบบลานกรองจุลชีพ (Trickling Filter) ซึ่งระบบลานกรองจุลชีพ 
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบชีวภาพหรือชีววิทยาที่พัฒนาขึ้นส าหรับการบ าบัดน้ าเสียวิธีหนึ่งที่นิยม
ใช้กันทั่วไปเนื่องจากระบบนี้ก่อสร้างง่ายประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานในการให้ออกซิเจน
และควบคุมดูแลรักษาระบบได้ง่าย ซึ่งผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ แสดงดัง รูปท่ี 2.4 
 ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Trickling Filter ได้ออกแบบให้มีความสามารถในการ
บ าบัดน้ าเสียเฉลี่ย Qdwf  =  11,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีรายการประมาณราคาก่อสร้างแสดงดัง
ตารางท่ี 2.2 
 
 
 



10 

 

 
 
 
Qdesign = 19,800 ลบ.เมตรต่อวัน 
BOD = 80 มก./ล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
รูปที่ 2.4 ผังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Trickling Filter 

สถานีสูบน ้าเสีย รางดักกรวดทราย บ่อสูบน ้าเสียยกระดับ 
ถังบ้าบัดน ้าเสีย 

TRICKLING FILTER 
ถังตกตะกอน ถังฆ่าเชื อโรค 

สารละลายคลอรีน 

ถังท้าตะกอนข้น ลานตากตะกอน 

บ่อ NATURATION 

น ้าทิ ง 
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ตารางที่ 2.2 รายการประมาณราคาก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Trickling Filter 
ล าดับที ่ รายการ ราคา 

1 หมวดงานอาคาร  
1.1 งานทั่วไป 2,487,000 
1.2 อาคารส านักงานและอาคารควบคุม 1,465,267 
1.3 อาคารป้อมยาม 126,103 
1.4 บ้านพักพนักงาน 2,060,468 
1.5 งานรั้ว ประตูทางเข้า เสาธง 380,150 
1.6 อาคารเก็บท่อและอุปกรณ์ 999,689 
1.7 สถานีสูบน้ าหมุนเวียน 779,741 
1.8 ระบบประปา 151,468 
1.9 ระบบไฟฟ้า 2,339,783 
1.10 ระบบท่อในระบบบ าบัด 2,897,455 

 รวม 13,687,124 

2 หมวดงานทาง  
2.1 งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 65,976,523 
2.2 ภูมิสถาปัตย์ 4,964,567 

 รวม 70,941,090 

3 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ (รวม Vat 7%)  
3.1 เครื่องสูบน้ าเสีย Submersible pump 3,860,000 
3.2 เครื่องสูบน้ าหมุนเวียน 450,000 
3.3 ถังโปรยกรอง (Magnetic Flow meter Dia. 250 mm.) 3,060,000 
3.4 ถังตกตะกอน (เครื่องกวาดตะกอน Sludge scraper) 7,000,000 
3.5 บ่อสูบระบายตะกอน (ชุด Telescopic valve) 318,500 
3.6 ถัง Sludge Thickener (เครื่องกวาดตะกอนพร้อมชุด Skimmer , 1,393,090 

 เครื่องสูบตะกอนแบบ Progressive displacement)  
3.7 ถังสัมผัสคลอรีน 610,000 
3.8 ตะแกรงดักขยะ (Auto) 3,000,000 

 รวม 19,691,590 

 Factor F เครื่องจักร =1.07 21,070,001 

 Factor F งานอาคาร =1.2012 16,440,973 

 Factor F งานทาง = 1.2169 86,328,212 

 รวมทั้งหมด 123,839,186 
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 2.1.2  ระบบการป้องกันน้ าท่วมเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
 สุพจน์ ถาไชยลา (2547) ปัญหาน้ าท่วมหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนเมือง ที่สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก มาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมโดยส่วนใหญ่ เป็นการก่อสร้างอาคารทางชลศาสตร์ 
ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์น้ าท่วมที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงจะท าให้โครงสร้างมีความปลอดภัย และใช้
งบประมาณในการแก้ปัญหาอย่างคุ้มค่าที่สุด การศึกษานี้ได้หาระบบการป้องกันน้ าท่วมที่เหมาะสม 
โดยใช้เทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นกรณีศึกษา การศึกษาประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วย
น้ าท่าส าหรับลุ่มน้ าที่มีสถานีวัดข้อมูลน้ าฝนและน้ าท่า ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ วิเคราะห์จาก
ข้อมูลน้ าฝนและน้ าท่าที่เกิดขึ้นอย่างมีความสัมพันธ์ต่อกันตามกระบวนการทางอุทกวิทยา  (2) การ
วิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่าไม่มีหน่วยของลุ่มน้ าในท้องถิ่นเดียวกัน วิธีที่เหมาะสมคือ การน า
กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่าไม่มีหน่วยของทุกสถานีมาเฉลี่ยกัน (3) ค านวณปริมาณน้ านองสูงสุดในเขต
เทศบาลที่คาบการกลับ 25 ปี 50 ปี 100 ปี และ 200 ปี โดยใช้วิธีเทคนิคกราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่าและ
วิธี Rational แล้วค านวณหารหลากผ่านอ่างเก็บน้ าและผ่านล าน้ า โดยน าค่าปริมาณน้ านองสูงสุดที่
คาบการกลับ 100 ปี ไปใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันน้ าท่วมที่เหมาะสมต่อไป จาก
การศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดน้ าท่วมเทศบาลเมืองชัยภูมิ คือ เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
เป็นเวลานานและระบบระบายน้ าที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และในสภาพปัจจุบันสามารถระบายน้ าได้ใน
ปริมาณ 96.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะที่ปริมาณน้ านองสูงสุดที่เกิดขึ้นจ านวน 469.45 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยรูปแบบการป้องกันน้ าท่วมที่เหมาะสมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
ประกอบด้วย การก่อสร้างคลองระบายน้ าดาดคอนกรีตและอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 3 สาย เพื่อ
ระบายน้ าจากห้วยบางยางบ่าในปริมาณไม่น้อยกว่า 41.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้ไหลเข้า
ท่วมเขตเทศบาล และขุดลอกล าห้วยดินแดงพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้เป็นช่องทางผันน้ าท่วมให้
สามารถระบายน้ าได้ไม่น้อยกว่า 330.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อผันน้ าจากล าห้วยกุดแคนและ
ล าห้วยปะทาว ให้ระบายลงสู่ล าชีรองโดยไม่ให้ไหลผ่านเข้าเขตเทศบาล โดยมีค่าลงทุนทั้งสิ้น
ประมาณ 151 ล้านบาท 
  
2.2  ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2.1  การระบายน้ าส าหรับพื้นท่ีเมือง (Urban storm drainage) 
 สืบเนื่องมาจากการเพิ่มจ านวนประชากรมากขึ้นทุกวัน ท าให้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง
มากขึ้นซึ่งในการพัฒนาจะประกอบด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ท าให้เกิดสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆมากมาย เช่น ที่อยู่อาศัย ถนน ลานจอดรถ สนามกีฬา และร้านค้าต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น
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สิ่งปกคลุมผิวดินเดิม จะท าให้พื้นที่ที่น้ าซึมผ่านได้ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ถ้าไม่มีการระบายน้ าออกจากพื้นที่เขตเมือง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน 
ออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมระบบระบายน้ าส าหรับพื้นที่เมืองให้สามารถระบายน้ าออกไปได้
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เขตเมือง 
 2.2.2  ลักษณะท่ัวไปของระบบระบายน้ าส าหรับพื้นท่ีเมือง 
 ระบบระบายน้ าส าหรับเมืองมีลักษณะทั่วไปดัง รูปท่ี 2-5 ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน
หลัก คือ โครงสร้างเฉพาะที่ (Location element) และโครงสร้างส าหรับล าเลียงน้ า (Transfer 
element) 
 

 
 

รูปที่ 2.5 ลักษณะทั่วไปของระบบระบายน้ าส าหรับพื้นที่เมือง (กีรติ, 2539) 
 

 1) โครงสร้างเฉพาะท่ี (Location element) เป็นส่วนที่ใช้พักน้ า และมนุษย์สามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพน้ าได้ เช่น แหล่งเก็บกักน้ า บ่อ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า บ่อเก็บกักน้ าใช้ และบ่อบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

 2)  โครงสร้างส าหรับล าเลียงน้ า (Transfer element) เป็นส่วนที่เชื่อมต่อโครงสร้าง
เฉพาะที่ มีหน้าที่ส่งผ่านหรือระบายน้ า เช่น ทางน้ าเปิด ถนน ท่อน้ าฝน ท่อน้ า
เสีย และท่อน้ าดี เป็นต้น 
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 จาก รูปท่ี 2.5 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีฝนตกลงมาบนพื้นที่ น้ าฝนที่ตกลงมาจะมีบางส่วนตกค้าง
อยู่ตามส่วนต่างๆของต้นไม้ บางส่วนตกลงบนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และบางส่วนจะตกลงบนพื้นดิน
หรือลงสระน้ า หรือแม่น้ าโดยตรง ซึ่งจะมีการไหลอย่างต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ปริมาณน้ า
ส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงดิน และอีกส่วนหนึ่งจะไหลบนผิวดินลงรางน้ า ท่อระบายน้ า สระน้ า หรือ
แม่น้ าล าคลองต่างๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งในบางพื้นที่ถ้าไม่สามารถระบายน้ าโดย
อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกได้ เช่น พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ราบ จ าเป็นต้องมีการใช้
เคร่ืองสูบน้ าเข้าช่วย 
 2.2.3 การประมาณปริมาณน้ าท่ีต้องระบายออกจากพื้นท่ีเมือง 
 ปริมาณน้ าที่ต้องระบายออกจากพื้นที่เมือง เป็นส่วนส าคัญที่ต้องมีการประเมินออกมาเป็น
ตัวเลขเพื่อใช้ส าหรับออกแบบขนาดของโครงสร้างต่างๆ  ต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา สภาพภูมิอากาศ และลักษณะทาง
ชลศาสตร์ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วปริมาณน้ าที่เป็นหลักในการประมาณประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน 
ปริมาณน้ าเสีย และปริมาณน้ าซึมเข้าระบบระบายน้ า แต่ในการประเมินระบบระบายน้ าในคร้ังนี้จะ
พิจารณาเฉพาะ ปริมาณของน้ าฝนเท่านั้น 
 การประมาณปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่แล้วไหลนอง  (Runoff) บนพื้นที่ระบายน้ า
สามารถหาได้หลายวิธี แต่ในการประเมินคร้ังนี้จะใช้วิธี Rational method เพราะเหมาะส าหรับพื้นที่
รับน้ าขนาดเล็ก (52 ตารางกิโลเมตร) แนวความคิดของวิธี Ration method จะเร่ิมจากการพิจารณา
พื้นที่รับน้ าที่น้ าซึมผ่านไม่ได้ที่มีขนาดพื้นที่ A ดัง รูปท่ี 2.6 
 

 
 

รูปที่ 2.6 แนวความคิดของ Rational method (กีรติ, 2539) 
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 เมื่อมีฝนตกสม่ าเสมอด้วยความเข้มฝน (Rainfall intensity) i ซึ่งหมายถึง ความลึกน้ า ฝนต่อ 
1 หน่วยเวลา เช่น มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ลงบนพื้นที่รับน้ า ที่น้ าซึมผ่านไม่ได้ A ท าให้เกิดการไหล
ออกจากพื้นที่ด้วยอัตราการไหล Q แต่ในสภาพพื้นที่จริงแล้ว จะมีปริมาณน้ าบางส่วนไหลซึมลงดิน
และปริมาณน้ า บางส่วนจะตกค้างตามส่วนต่างๆ ของพื้นที่ ดังนั้นปริมาณน้ าฝนที่ตกลงพื้นที่รับน้ า 
จึงไม่สามารถไหลออกจากพื้นที่ระบายน้ าได้ทั้งหมด สมการที่ใช้ค านวณหาอัตราการไหลสูงสุดที่
ประกอบด้วยพื้นที่ย่อย (Subareas) หลายพื้นที่ ดังสมการ (2.1) 

 
     (2.1) 

  
 เมื่อ  Q คือ อัตราการไหลสูงสุด (ลบ.ม./วินาท)ี 
  Cj คือ สัมประสิทธิ์การไหลออกของพื้นที่ย่อย j 
  i   คือ ความเข้มฝน (มม./ชม) 
  Aj  คือ พื้นที่รับน้ าพื้นที่ย่อย j (กม.2) 
 
 2.2.4  สัมประสิทธิ์การไหลออก (Runoff coefficient) 
 สัมประสิทธิ์การไหลออกเป็นตัวแปรที่ส าคัญ ในการเปลี่ยนปริมาณฝนเป็นอัตราการไหล
ออก สัมประสิทธิ์การไหลออกจะรวมขบวนการธรรมชาติการเกิดการไหลออก  ปริมาณการไหล
ออกมีผลจากความชื้นของดินก่อนฝนตก ความลาดชันพื้นผิว ความเข้มฝน และอ่ืนๆ การค านวณ
การไหลออกโดยวิธี Rational จะได้ค่าอัตราการไหลสูงสุดคงที่ของแต่ละลุ่มน้ า โดยอัตราการไหล
ออกขึ้นอยู่กับชนิดพื้นผิว ดังปรากฏใน ตารางท่ี 2.3 
 ส าหรับกรณีในพื้นที่รับน้ าย่อยที่ประกอบด้วยพื้นผิวหลายประเภท  เช่น ย่านพักอาศัย ย่าน
การค้า โรงพยาบาล สวนสาธารณะ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่รกร้าง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ภายในพื้นที่รับน้ า ย่อยนี้ ประกอบด้วยพื้นผิวต่างๆ กัน ท า ให้มีสัมประสิทธิ์ไหลออกแตกต่างกัน 
ในกรณีเช่นนี้สามารถหาสัมประสิทธิ์การไหลออกที่เป็นตัวแทนของพื้นผิวหลายประเภทเหล่านี้ได้
จากสมการ (2.2) 
 

     (2.2) 

 
 เมื่อ  C คือ สัมประสิทธิ์การไหลออกของพื้นที่รับน้ า 
  Ci  คือ สัมประสิทธิ์การไหลออกของพื้นที่รับน้ าย่อย Ai 
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 โดยที่  i   คือ จ านวนพื้นที่รับน้ า ย่อย (i=1,2,3,…) 
  A  คือ พื้นที่รับน้ า ทั้งหมด (กม.2) 
 
ตารางที่ 2.3  สัมประสิทธิ์การไหลออกตามลักษณะของพื้นที่ (ASCE, 1969) 

ลักษณะใช้สอยของพื้นท่ี ค่าสัมประสิทธิ์การไหลออก (C) 

เขตพื้นที่พักอาศัย   

     ครอบครัวเด่ียว 0.30 – 0.50 

     หลายครอบครัว, แยกกัน 0.40 – 0.60 

     หลายครอบครัว, ติดกัน 0.60 – 0.75 

เขตที่พักอาศัย (ชานเมือง) 0.25 – 0.40 

เขตอพาร์ทเมนท์ 0.25 – 0.40 

เขตอุตสาหกรรม 0.50 – 0.70 

     เบา 0.50 – 0.80 

     หนัก 0.60 – 0.90 

สวนสาธารณะ 0.10 – 0.25 

สวนเด็กเล็ก 0.20 – 0.35 

สถานีรถไฟ, ชุมทาง 0.20 – 0.35 

ท่ีรกร้าง 0.10 – 0.30 

พื้นที่เกษตรกรรม 0.20 – 0.30 

สนาม, ดินทราย   

     เรียบ-ลาด 2 % 0.05 – 0.10 

     ลาด 2-7 % 0.10 – 0.20 

     ชัน, ลาด 7 % ขึ้นไป 0.15 – 0.20 

สนาม, ดินแน่น   

     เรียบ-ลาด 2 % 0.13 – 0.17 

     ลาด 2-7 % 0.18 – 0.22 

     ชัน, ลาด 7 % ขึ้นไป 0.25 – 0.35 
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 2.2.5  ความเข้มฝน (Rainfall intensity) 
 ความเข้มฝน หมายถึง ปริมาณฝนที่ตกลงบนพื้นที่รับน้ าฝนคิดเป็นความลึกน้ า ต่อ 1 หน่วย
เวลา เชน่ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งความเข้มฝนจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับรอบปีของการ
เกิดซ้ า (Return period) และช่วงเวลาฝนตก (Rainfall duration) ที่ออกแบบ โดยที่รอบปีการเกิดซ้ า 
หมายถึงโอกาสที่จะเกิดฝนตกด้วยความเข้มฝน i ในรอบปีที่ออกแบบ ซึ่งรอบปีการเกิดซ้ า ขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญและสภาพพื้นที่ที่เราออกแบบ 
 ส าหรับในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ก าหนดให้รายงานอัตราการตกของฝนในรูป
ความรุนแรงของฝนดังนี้ 
 

 -  ฝนตกเล็กน้อย คือ ฝนที่ตกในอัตรา 1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 -  ฝนตกหนักปานกลาง คือ ฝนที่ตกในอัตรา 5 ถึง 10 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 -  ฝนตกหนัก  คือ ฝนที่ตกในอัตรา 10 ถึง 20 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 

 -  ฝนตกหนักมาก คือ ฝนที่ตกในอัตรามากกว่า 20 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 
 

การรายงานลักษณะฝนตกตามปริมาณความลึกฝนแบ่งลักษณะฝนที่ตกดังนี้ 
 

 -  ฝนวัดจ านวนไม่ได้ คือ ปริมาณฝนที่มีความลึกน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร 
 -  ฝนตกเล็กน้อย คือ ปริมาณฝนที่มีความลึก 0.1 มิลลิเมตรถึง 10 มิลลิเมตร 
 -  ฝนตกปานกลาง คือ ปริมาณฝนที่มีความลึก 10.1 มิลลิเมตรถึง 35 มิลลิเมตร 
 -  ฝนตกหนัก  คือ ปริมาณฝนที่มีความลึก 35.1 มิลลิเมตรถึง 90 มิลลิเมตร 
 -  ฝนตกหนักมาก คือ ปริมาณฝนที่มีความลึกสูงกว่า 90 มิลลิเมตรขึ้นไป 
 

 แต่ในการประเมินระบบระบายน้ า นี้ จะใช้ความเข้มฝนสูงสุดที่สถานีวัดน้ าฝนวัดได้มาใช้
ในการประเมินระบบระบายน้ า ในคร้ังนี้ โดยข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดได้มาจากสถานีอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน ามาหาอัตราการไหลสูงสุด อาคารระบายน้ าในการ
ออกแบบให้สามารถรองรับอัตราการไหลสูงสุดที่เกิดจากฝนตกสูงสุดในรอบปีที่ก าหนด  (Return 
period) ดังนั้นข้อมูลน้ าฝนที่ใช้ในการออกแบบจึงต้องเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ความถี่ของ
การเกิดซ้ าของฝนซึ่งต้องอาศัยข้อมูลน้ าฝน จากสถานีตรวจวัดที่มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองน้ าโดยตรง ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของความเข้มของ
ฝน (Rainfall Intensity) กับช่วงเวลาของการตก (Duration) กับความถี่ของการเกิด (Frequency) และ
สรุปไว้ในรูปแบบของกราฟที่เรียกว่า Rainfall Intensity - Duration - Frequency Curve หรือ IDF 
Curve  
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 ในการจัดท ากราฟ IDF Curve ดังกล่าว จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลน้ าฝนที่มีการเก็บอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายปี ในการค านวณอัตราการไหลของน้ า วิศวกรต้องเลือกใช้กราฟ
น้ าฝนของสถานีวัดที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด 
 การหาค่าความเข้มของฝน (I) จากกราฟจ าเป็นต้องทราบค่าตัวแปรต่อไปนี้คือ 
 1.1)  รอบปีการเกิดซ้ าของน้ าฝน (Return period) ที่ใช้ในการออกแบบซึ่งก าหนด

ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วข้างต้น 
 1.2) ช่วงเวลาการตกของฝน (Duration) ที่ใช้ในการค านวณก าหนดให้เท่ากับ

ช่วงเวลาที่น้ าฝนส่วนเกินที่ตกในพื้นที่รับน้ าไหลมารวมพร้อมกัน ณ จุดที่ตั้ง
ของอาคารระบายน้ าที่พิจารณาออกแบบ (Time of Concentration) ซึ่งสามารถ
หาระยะเวลาที่น้ าไหลบนผิวดินหาได้จากสมการที่ (2.3) ของ Kirpich ดังนี ้

 
   TC =  0.0078L0.77 S -0.385   (2.3) 

 
  เมื่อ TC =  ระยะเวลาที่น้ าไหลบนผิวดิน (min) 
   L  =  ความยาวของทางระบายจากจุดไกลสุดถึงทางออก (ft) 
   S  =  ความลาดเฉลี่ยของพื้นที่ (ft/ft) 
 
  หมายเหตุ ก. เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดชัน 3-10 % และมีวัชพืชปกคลุม 
    ข. พื้นผิวคอนกรีตแอสฟัลท์ TCR=TC x 0.4 
    ค. รางคอนกรีต TCR=TC x 0.2 
  และ ค่า Tcตามสมการดังกล่าวสามารถอ่านค่าได้จากกราฟใน รูปท่ี 2.7 
   

การค านวณอัตราการไหลสูงสุดโดยวิธี Rational Formula เป็นวิธีการที่ท าได้ง่ายแต่ความ
ถูกต้องแม่นย าของการค านวณ ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของน้ าท่าหรือ
ค่า C ซึ่งเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของน้ าฝนที่รวมเป็นน้ าท่าไหลออกจากพื้นที่รับน้ าที่พิจารณาโดยค่า C จะ
แปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขของพื้นที่รับน้ าซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ความลาดเอียงของพื้นที่รับ
น้ าชนิดและความลึกของชั้นดินชนิดและความหนาแน่นของพืชปกคลุมดิน การใช้พื้นที่ (Land 
Used) การเก็บกักภายในพื้นที่รับน้ า (surface storage) รวมทั้งความเข้มและความต่อเนื่องของฝน 
ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองค่อนข้างยากในการเลือกใช้ค่า C ที่เหมาะสม มีหลายหน่วยงานได้เสนอแนวทาง
ในการเลือกใช้ค่า C ทั้งในรูปแบบของกราฟและตาราง ได้แก่กราฟสัมประสิทธิ์ของน้ าท่า (Runoff 
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Coefficient) ซึ่งกรมทางหลวงได้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบมานาน โดยกราฟดังกล่าวเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ของน้ าท่ากับความเข้มของฝน ส าหรับพื้นที่รับน้ าที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน 4 แบบซึ่งพื้นที่รับน้ าแต่ละแบบจะมีช่วงของค่า C ที่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าต่ าสุด
และค่าสูงสุดมากพอสมควร ดังนั้นกราฟดังกล่าวจึงควรใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับเลือกช่วง
ของค่า C ควรใช้ข้อมูลอื่นประกอบในการเลือกค่า C ที่ใช้ในการค านวณเช่นชนิดของดิน, ชนิดและ
ความหนาแน่นของพืชคลุมดิน, ปริมาณการเก็บกักตามแอ่งน้ าธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเป็นต้น 
 ตารางท่ี 2.4 เป็นตารางแสดงค่า C ซึ่งเสนอโดย Chow et al (1988) จะมีการแบ่ง
คุณลักษณะของพื้นผิวพื้นที่รับน้ าฝนที่ละเอียดมากขึ้นโดยค่า C จะขึ้นอยู่กับรอบการเกิดซ้ าของฝน
ที่เลือกใช้ด้วยอย่างไรก็ดีควรจะน าข้อมูลชนิดของดินและปริมาณเก็บกักมาพิจารณาปรับค่าที่ได้จาก
ตารางนี้ด้วย 
 หน่วยงาน Soil Conservation Service (SCS) สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาค่า C โดยแบ่งดินชนิด
ต่างๆเป็น 4 กลุ่มตาม ตารางท่ี 2.5 และได้เสนอค่า C ส าหรับดินกลุ่ม B ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรดัง 
ตารางท่ี 2.6 ส่วนค่า C ส าหรับดินกลุ่มอ่ืน คือ กลุ่ม A, กลุ่ม C และกลุ่ม D หาได้โดยการคูณด้วย
แฟคเตอร์ตาม ตารางท่ี 2.7 
 การเลือกใช้ค่า C จากตารางหรือกราฟใดนั้นวิศวกรผู้ออกแบบควรพิจารณาถึงข้อมูล
เงื่อนไขลักษณะของพื้นที่รับน้ าที่มีว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ตารางหรือกราฟใด 
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รูปที่ 2.7 ตัวอย่างกราฟระยะเวลาการไหลรวมตัวของน้ าท่า 
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ตารางที่ 2.4  ค่าสัมประสิทธิ์การไหลออก ที่ใช้ในสูตร Rational Formula 

คุณลักษณะ 
ของพืน้ผิว 

รอบปกีารเกิดซ้ า – ปี 

2 5 10 25 50 100 500 

พื้นที่พัฒนา        

ลาดยาง 0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 
คอนกรีต/หลังคา 0.75 0.80 0.83 0.88 0.92 0.97 1.00 

พื้นที่หญ้า (สนาม, สวนสาธารณะเหล่านี้เป็นต้น) 

สภาพเลว (สนามหญ้าคลุมน้อยกว่า 50 % ของพื้นที่) 

1) เรียบ 0-2 % 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.58 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 
3) ชันเกิน 7 % 0.40 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 

สภาพค่อนข้างด ี(หญ้าปกคลุมน้อยกว่า 50 % - 75 % ของพื้นที)่ 

1) เรียบ 0-2 % 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 

3) ชันเกิน 7 % 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

สภาพดี (หญ้าปกคลุมน้อยกว่า 75 % ของพื้นที่) 

1) เรียบ 0-2 % 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 

2) เฉลี่ย 2-7 % 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 
3) ชันเกิน 7 % 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.51 0.58 

พื้นที่ยังไม่พัฒนา 

พื้นที่เพาะปลูก 

1) เรียบ 0-2 % 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 

3) ชันเกิน 7 % 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 

ทุ่งหญ้า / ทุ่งหญ้าปศุสัตว์ 

1) เรียบ 0-2 % 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 

2) เฉลี่ย 2-7 % 0.33 0.39 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
3) ชันเกิน 7 % 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

ป่าโปร่ง / ป่าละเมาะ 

1) เรียบ 0-2 % 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 
3) ชันเกิน 7 % 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 
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ตารางที่ 2.5 การให้ค่าจ ากัดความการแบ่งชนิดของดิน Definition of SCS Hydrologic Soil Groups 
 The SCS has classified more than 400 soils into four hydrologic soil groups 

(HSG). According to their minimum infiltration rate obtained for are soil after 
prolonged wetting. 

Soil Group Description 
Final Infiltration Rate 

(mm/h) 
Soil 

Texture 
A Lowest runoff potential. Includes deep 

sans with very little silt and clay, also 
deep, rapidly permeable loess. 

8-12 Sand, 
Loamy sand, 
Sand loam 

B Moderately low runoff potential. Mostly 
sandy soils less deep than A, and loess 
deep or less aggregated than A, but the 
group as a whole has above-average 
infiltration after thorough wetting 

4-8 Silt loam, 
Loam 

C Moderately high runoff potential. 
Comprises shallow soils and soil 
containing considerable clay and 
colloids, though less than those of group 
D. The group has below average 
infiltration after pre - saturation. 

1-4 Sandy clay, 
Loam 
 

D Highest runoff potential. Includes mostly 
clays of high swelling percent, but the 
group also includes some shallow soils 
with nearly impermeable sub horizons 
near the surface. 

0-1 Clay loam, 
Silty clay 
Loam, 
Sandy clay, 
Silty clay, 
clay 
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ตารางที่ 2.6  ค่าสัมประสิทธิ์น้ าท่าส าหรับดิน Group B Runoff Coefficient C for Agricultural  
 Watersheds [Soil Group B] (Schwab et al., 1993) 

Crop and Hydrologic 
Condition 

Coefficient C for Rainfall Rates of 

25 mm/h 100 mm/h 200 mm/h 

Row crop , poor practice 
Row crop , good practice 
Small grain , poor practice 
Small grain , good practice 
Meadow , rotation , good 
Pasture , permanent , good 
Woodland , mature , good 

0.63 
0.47 
0.38 
0.18 
0.29 
0.02 
0.02 

0.65 
0.56 
0.38 
0.21 
0.36 
0.17 
0.10 

0.66 
0.62 
0.38 
0.22 
0.39 
0.23 
0.15 

 
ตารางท่ี 2.7 ค่า Conversion Factor C Factor Conversion Factors for Hydrologic Soil Groups A, 
 C, and D 

Crop and Hydrologic 
Condition 

Factors for Converting C for Groups A, C, and D 

Group A Group C Group D 

Row crop , poor practice 
Row crop , good practice 
Small grain , poor practice 
Small grain , good practice 
Meadow , rotation , good 
Pasture , permanent , good 
Woodland , mature , good 

0.89 
0.86 
0.86 
0.84 
0.81 
0.64 
0.45 

1.09 
10.9 
1.11 
1.11 
1.13 
1.21 
1.27 

1.12 
1.14 
1.16 
1.16 
1.18 
1.31 
1.40 
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 2.2.6  สมการแมนนิง (Manning equation) 
 สมการแมนนิ่งเป็นสมการค านวณหาความเร็วการไหลสม่ าเสมอ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความ
ขรุขระของทางน้ าปริมาณวัชพืช และความคดเขี้ยวทางน้ า ดังสมการ (2.4) 
 

     (2.4) 

 
 เมื่อ  n  คือ สัมประสิทธิ์แมนนิ่ง 
  v  คือ ความเร็วการไหล (เมตร/วินาที) 
  R  คือ รัศมีชลศาสตร์ (เมตร) 
  So  คือ ความลาดชันทางน้ า 
 
 โดยทางน้ าในการประเมินระบบระบายน้ านี้คือท่อระบายน้ าที่ท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
และมีสัมประสิทธิ์แมนนิ่งของท่อ เท่ากับ 0.013 
 การประยุกต์ใช้สมการแมนนิง ในการค านวณหาอัตราการไหลสูงสุดในท่อระบายน้ า ท าได้
โดยการคูณสมการแมนนิงกับพื้นที่หน้าตัดการไหลจะได้ ดังสมการ (2.5) 
 

    (2.5) 

 
 เมื่อ  Q คือ อัตราการไหลสูงสุด (ลบ.ม./วินาท)ี 
  A  คือ พื้นที่หนา้ตัดการไหล (ม.2) 
 

2.3  พื้นที่ศึกษา 
 2.3.1  การจัดตั้งและขอบเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ต าแหน่งที่ตั้งของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดงใน รูปท่ี 2.8 มีพื้นที่เขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อบ้านเมือง
เจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้นจึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไปเพื่อพัฒนาและรองรับการ
บริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่  5 
มีนาคม พ.ศ. 2509 ท าให้มีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมือง
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ร้อยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 23 ตอนที่ 21 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509) ดังแสดงใน รูปท่ี 
2.9 อาณาเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ 
 ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเหนือฝั่งเหนือ ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม ตรงจุดที่ติดกับล าห้วยเหนือไปทางทิศเหนือ 640 เมตร 
เลียบตามริมห้วยฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน
หายโศรกไปทางทิศตะวันตกตามแนวล าห้วย 250 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมห้วยเหนือ
ฝั่งเหนือตามแนวเส้นต้ังฉาก 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับริมห้วยเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  4 ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนเพลินจิตฟากตะวันตกห่างจากคูเมือง 200 เมตร 
 ทิศตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับคูเมืองไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรที่ 121.640 ตาม
แนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศเหนือ 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23 สายร้อยเอ็ด - 
มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 
สายร้อยเอ็ด - มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรที่ 123 ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นต้ังฉาก 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด 
- มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรที่ 123 ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรที่ 121.500 ไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นตั้งฉาก 
200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทาง
หลวงจังหวัด สายร้อยเอ็ด - อาจสามารถ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉาก  300 
เมตร 
 จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงจังหวัดสายร้อยเอ็ด 
- อาจสามารถ ตรงกิโลเมตรที่ 5 ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด
ร้อยเอ็ด - อาจสามารถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นต้ังฉาก 300 เมตร 
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ทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงจังหวัดสายร้อยเอ็ด-อาจสามารถ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกทางหลวงจังหวัดสาย
ร้อยเอ็ด - อาจสามารถ ตามแนวเส้นต้ังฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 300 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงจังหวัดสายร้อยเอ็ด - อาจสามารถ ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดสายร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ไป
ทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นต้ังฉาก 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงจังหวัดสายร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ไปทางทิศ
ใต้ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 13 ระยะ 380 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 สายร้อยเอ็ด - สุรินทร์ ตรงกิโลเมตรที่ 1.330 ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวเส้นตั้งฉาก 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 สายร้อยเอ็ด - สุรินทร์ 
ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 สายร้อยเอ็ด 
- สุรินทร์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นต้ังฉาก 200 เมตร 

ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 สายร้อยเอ็ด - สุรินทร์ 
ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 สาย
ร้อยเอ็ด - สุรินทร์ ตรงกิโลเมตรที่ 1.470 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นต้ังฉาก 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 25 สายร้อยเอ็ด - สุรินทร์ ตรงกิโลเมตรที่ 1.620 ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวเส้นต้ังฉาก 650 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยู่ริม
ทางหลวงจังหวัด สายร้อยเอ็ด - วาปีปทุม ฟากตะวันตก ตรงกิโลเมตรที่ 0.600 
 จากหลักเขตที่ 20 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรที่ 118.885 ไป
ทางทิศใต ้ตามแนวเส้นต้ังฉาก 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 21 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23 สายร้อยเอ็ด - 
มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยเหนือฝั่งตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 22 เลียบตามริมห้วยเหนือฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 
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รูปที่ 2.8 ต าแหน่งที่ตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ด
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       ที่มา : ข้อมูลกองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

รูปที่ 2.9 อาณาเขตและแผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

28 
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 2.3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 130 - 160 เมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเนินซึ่งเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยบริเวณกึ่งกลางค่อนไปทางเหนือและ
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ สภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ทางด้านกายภาพพบว่ายังคงมีคูเมือง
และก าแพงเมืองบางส่วนเหลืออยู่ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูเมืองและ
ก าแพงเมือง มีบึงพลาญชัยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีล าห้วยเหนือไหลผ่าน
ทางด้านทิศเหนือเชื่อมกับคลองคูเมือง ห้วยกุดขวาง ล าน้ าเค็ม ล าน้ าปาว และไหลลงสู่แม่น้ าชีในที่สุด  
ดังแสดงใน รูปท่ี 2.10 
 

 
 

รูปที่ 2.10 ภาพถ่ายทางอากาศลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 2.3.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 การกระจายตัวของการใช้ที่ดิน ดังแสดงใน ตารางท่ี 2.8 ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในปัจจุบันการใช้ที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยู่ใน
ย่านที่พักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม และบริเวณสถานที่ราชการ รวมกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆ  บึงพลาญ
ชัย โดยย่านพาณิชยกรรมเก่าจะรวมกลุ่มกันอยู่ตามถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรกและถนนเพลินจิต 
ย่านพาณิชยกรรมได้ขยายตัวไปบริเวณด้านใต้ ตามถนนราชการด าเนิน ถนนเทวาภิบาล จนถึงสุดเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
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 ย่านที่พักอาศัยค่อนข้างหนาแน่นอยู่บริเวณรอบๆย่านพาณิชยกรรม ถนนผดุงพานิช ย่านวัด
เหนือถนนสุขบูรพา บริเวณวัดกลางมิ่งเมือง ส่วนพื้นที่พักอาศัยเบาบางกระจายอยู่ทั่วไปปะปนกับวัด
และโรงเรียนซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 
 บริเวณสถานที่ราชการ รวมกลุ่มอยู่บริเวณตอนใต้ของบึงพลาญชัย บริเวณถนนเทวาภิบาล 
ถนนสุริยเดชบ ารุง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ศาล ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานที่ดินจังหวัด ส่วน
โรงพยาบาลและเรือนจ าอยู่บริเวณด้านใต้ของเมือง 
 นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เช่น โรงเรียน บังกะโล ร้านอาหารกระจาย
ตัวอยู่ตามแนวรอบบึงพลาญชัย และบริเวณทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์นอกเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 จากการพิจารณาโครงสร้างถนน เส้นทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของอาคาร
ประเภทต่างๆ แนวโน้มมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดว่าจะขยายตัวตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณด้านทิศใต้ของชุมชนซึ่งการขยายตัวของการใช้ที่ดิน คาดว่าจะ
เป็นไปตามประเภทการใช้ที่ดินซึ่งจ าแนกตามที่ประกาศท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2531) ดังแสดง
ใน รูปท่ี 2.11 
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รูปที่ 2.11  ผังการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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ตารางที่ 2.8  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พื้นที่ 

 (ตารางกิโลเมตร) 
ร้อยละ 

-พื้นที่การเกษตร 2.24 19.3 

-พื้นที่พาณิชย์/ที่อยู่อาศัย 6.64 57.3 
-พื้นที่คูคลอง/หนองน้ าสาธารณะ 0.34 2.9 
-พื้นที่ส่วนราชการ 0.60 5.1 
-พื้นที่ว่างเปล่า 1.00 8.6 
-พื้นที่สวนสาธารณะ / นันทนาการ 0.23 2.0 

-พื้นที่สถานศึกษา 0.35 3.0 
-พื้นที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 
ที่มา : ข้อมูลกองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  
 2.3.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ าสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส โดยสภาพอากาศ
ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 
 -  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  
 -  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม  
 -  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 2.3.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.)  การคมนาคม 
 -  ถนนเทวาภิบาลเป็นถนนที่เชื่อมกับ ถนนแจ้งสนิทและทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 23 
 -  ถนนปัทมานนท์เป็นถนนที่เชื่อมกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  215 

ออกไปอ าเภอจตุรพัตรพิมาน 
 -  ถนนสุริยเดชบ ารุงเป็นถนนที่เชื่อมกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  215 

ออกไปอ าเภอสุวรรณภูมิ 
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 -  ถนนรณชัยชาญยุทธเป็นถนนที่ตัดผ่านเชื่อมโยงกับ ถนนจันทร์เกษม 
ถนนปัทมานนท์ ถนนสุริยเดชบ ารุง ถนนเทวาภิบาล ออกสู่ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2043 ไปอ าเภออาจสามารถ และออกถนนราชการด าเนิน
สู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 ไปอ าเภอวาปีปทุม 

 - ถนนราชการด าเนินเป็นถนนที่เชื่อมกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2045 
ออกไปอ าเภอวาปีปทุม 

 -  ถนนเลี่ยงเมืองเป็นถนนที่ตัดผ่าน ถนนสุริยเดชบ ารุงถนนปัทมานนท์และ
ถนนราชการด าเนินเชื่อมโยงสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23 ออกไป
จังหวัดมหาสารคามและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2043 ออกไปอ าเภอ
อาจสามารถ 

 2.)  แหล่งน้ าประปา 
 แหล่งน้ ามีจ านวน 4 แห่งได้แก่ บึงพลาญชัย คลองคูเมือง สระแก้ว สระฮาง คิดเป็นพื้นที่
เก็บกักน้ ารวม 579,154 ลูกบาศก์เมตร 
  การประปาส่วนภูมิภาคส านักงานประปาร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่เลขที่  284 ถนนรณชัย
ชาญยุทธโดยโรงกรองน้ าที่ด าเนินการผลิตในปัจจุบันมีก าลังผลิต  1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาอาศัยแหล่งน้ าผิวดินเป็นหลักคือแม่น้ าชีเป็นแหล่งน้ าดิบหลัก 
 2.3.6  ด้านทางเศรษฐกิจ 
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดเป็นเมืองชุมทางที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งเกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงท าให้มีเส้นทางคมนาคมติดต่อ
กับจังหวัดต่างๆ ภายในภาคค่อนข้างมากและสะดวก ซึ่งส่งผลให้เมืองร้อยเอ็ดมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทางด้านการค้า พาณิชย์และบริการค่อนข้างสูง ทั้งอาคารพาณิชย์ ศูนย์บริการ ร้านอาหาร
และสถานบริการต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับจังหวัด
อ่ืนๆ  เช่น  เส้นทางไปจังหวัดมหาสารคาม   และเส้นทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น และข้อมูล
การประกอบธุรกิจในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้ 
  ธนาคาร    จ านวน  14  แห่ง 

  ตัวแทนบริษัทประกันภัย  จ านวน      10    แห่ง 

  บริษัทประกันวินาศภัย  จ านวน     14   แห่ง 

  โรงแรม    จ านวน  14    แห่ง 

  ห้างสรรพสินค้า   จ านวน  3     แห่ง 
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  โรงภาพยนตร์   จ านวน  2 แห่ง 

  สถานีวิทยุกระจายเสียง             จ านวน  1 แห่ง 

  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง     จ านวน  8 แห่ง 

  สถานีบริการแก๊ส                     จ านวน  2 แห่ง 

  ร้านทอง    จ านวน  31 แห่ง 

 2.3.7 ด้านสังคม  
 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตรและจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของส านัก
บริหารงานทะเบียนกรมการปกครอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พบว่ามีประชากรในทะเบียน
รวม 34,592 คนแยกเป็นชาย 14,446 คนหญิง 18,146 คนโดยมีจ านวนครัวเรือน 15,072 ครัวเรือน
ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ย 2.3 คนต่อครัวเรือนและมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  2,974 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร ซึ่งมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความหนาแน่นของประชากร 
ตั้งแต่ปี 2549 - 2553 ดังแสดงใน ตารางท่ี 2-9 
 
ตารางที่ 2.9  จ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร (ปี 2549 - 2553) 

พ.ศ. 

จ านวนประชากร 
จ านวน 
ครัวเรือน 

อัตรา 
การ
เกิด 

อัตรา 
การ
ตาย 

อัตรา
การ 
ย้าย
เข้า 

อัตรา
การ 
ย้าย
ออก 

ความ
หนาแน่น 
(คน/กม²) ชาย หญิง รวม 

2549 16,630 17,980 34,610 11,300 447 6 405 688 2,975 
2550 16,092 17,322 33,414 13,642 474 125 305 702 2,873 
2551 16,760 17,953 34,713 13,897 403 44 523 764 2,984 
2552 16,673 17,873 34,510 14,173 413 113 229 651 2,967 
2553 16,672 17,964 34,636 14,180 421 144 310 667 2,978 

 

ที่มา : งานทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 จากสภาพภูมิประเทศและการพัฒนาความเจริญตามแผนพัฒนาของพื้นที่ชุมชนเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะน้ าท่วมขึ้นได้ในอนาคตจึงมีความจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายจากน้ าท่วมที่อาจจะ
เกิดขึ้น ในการศึกษาจะพิจารณาหาแนวทางเลือกของการป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ าที่เป็นไปได้  
และน ามาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึ่ง
จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) ตามข้อสนเทศทางวิศวกรรมและ
จะต้องเลือกทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายและการลงทุนน้อยที่สุด (Least Cost Alternative Concept) แล้ว
น าไปจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างเป็น
ระบบโดยจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และความเหมาะสมด้านราคา
ค่าก่อสร้างซึ่งผลการจัดล าดับจะน าไปจัดท าแผนด าเนินโครงการต่อไป 
 ผู้ท าการศึกษาได้ก าหนดแนวทางการจัดท าโครงงานของระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบ
ระบายน้ าพื้นที่ชุมชนที่จะน าไปใช้เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาด าเนินการโดยมีหัวข้อต่างๆ
ประกอบด้วย 
 1)  ขอบเขตของการศึกษาจัดท าโครงงาน 
 2)  การส ารวจและการรวบรวมข้อมูล 
 3)  ออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วม 
 4)  การประเมินราคางาน 
 5)  การศึกษาเปรียบเทียบทางเลือก 
 6)  การจัดล าดับความส าคัญขององค์ประกอบที่ใช้แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ขั้นตอนการศึกษา แสดงเป็นแผนผังใน รูปท่ี 3.1 
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รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการศึกษา 

เร่ิมต้น 

ศึกษาข้อมูลชุมชนในเขตพื้นศึกษา

และประมวลผลข้อมูล 

ออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมและ

ประเมินราคา 

 

วิเคราะห์ความเหมาะสม 

ด้านราคาค่าก่อสร้าง 

 

วิเคราะห์ความเหมาะสม 

ด้านวิศวกรรม 

 

คัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม

ความส าคัญขององค์ประกอบ 

 
สรุปข้อเสนอแนะทางเลือกท่ีเหมาะสม/องค์ประกอบที่เหมาะสม

เรียงตามล าดับความส าคัญ 

 
จบงาน 
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3.1  ขอบเขตของการศึกษาจัดท าโครงงาน 
 องค์ประกอบที่น ามาพิจารณาในการศึกษาจัดท าโครงงานการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่
ชุมชนมีดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 พื้นที่ชุมชนท่ีน ามาจัดท าโครงงาน 
 พื้นที่ชุมชนที่น ามาศึกษาจัดท าโครงงานแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคือ พื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เป็นชุมชนพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยและสถานที่ราชการมีพื้นที่ประมาณ 11.63 ตารางกิโลเมตร
สภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองร้อยเอ็ดทางด้านกายภาพพบว่า ชุมชนเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองเก่าที่เคย
รุ่งเรืองในอดีต ยังคงมีคูเมืองและก าแพงเมืองบางส่วนเหลืออยู่  แสดงให้เห็นถึงลักษณะพื้นที่ของ
ชุมชนเมืองเก่าค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูเมืองและก าแพงเมือง มีบึงพลาญชัย
เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ชุมชนในอดีตได้
เกาะกลุ่มตามแนวถนนด้านเขตคูเมืองบริเวณด้านเหนือและด้านตะวันออกของบึงพลาญชัย  ตาม
แนวถนนผดุง-พานิช ถนนหายโศรก และถนนด ารงราษฎร์ วิถีปัจจุบันชุมชนได้ขยายไปในบริเวณ
ด้านใต้และด้านตะวันออกของบึงพลาญชัย  ตามถนนเทวาภิบาล ถนนประชาธรรมรักษ์  และ
ถนนปัทมานนท์ และได้ขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเมืองและนอกเขตเทศบาลทุกด้าน ตามแนว
ถนนที่แยกออกจากบริเวณชุมชนเมืองด้านทิศใต้จรดถนนเลี่ยงเมือง ส่วนพื้นที่บริเวณรอบๆชุมชน
ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เขตทหาร ส าหรับ
การก าหนดขอบเขตของการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ าของชุมชนของพื้นที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ได้พิจารณาก าหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีแนวโน้มต่อการรองรับการขยายตัวของชุมชนใน 
20 ปีข้างหน้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ชุมชนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเกือบทั้งหมด 
 3.1.2  กรอบความคิดในการจัดท าระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ีชุมชน 
 กรอบความคิดในการจัดท าระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

  พื้นที่ชุมชนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจต้องได้รับการป้องกันที่สูงกว่าพื้นที่
เกษตรกรรม 

  สามารถแก้ไขสาเหตุหลักของปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนได้อย่างแท้จริง 
  สอดคล้องกับภาพรวมของการป้องกันน้ าท่วมที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
  สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนระดับเทศบาลและ

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  สอดคล้องกับแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี 
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 3.1.3 แนวทางในการจัดท าระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ีชุมชน 
 แนวทางในการจัดท าระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนก าหนดเป็น 2 ลักษณะคือ 

  การควบคุมพื้นที่ (Land Approach) หรือการป้องกันพื้นที่ชุมชนจากน้ าท่วม 
  การควบคุมน้ า (Water Approach) หรือการบังคับน้ าให้ไปจากพื้นที่ชุมชน 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก าหนดให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 
 3.1.4  เกณฑ์การป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ีชุมชน 
 ในกรณีที่พิจารณาใช้คันป้องกันน้ าท่วมนั้นความสูงของคันป้องกันน้ าท่วมต้องสามารถ
ป้องกันน้ าไหลล้นตลิ่งที่ระดับน้ าคาบอุบัติ (Return period) 100 ปีหรือป้องกันน้ าหลากสูงสุดที่เคย
เกิดขึ้นหรือป้องกันระดับน้ าที่เกิดจากปริมาณการระบายน้ าสูงสุดที่เป็นไปได้  (น่าจะเกิดขึ้น) ได้
อย่างปลอดภัย 
 ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือจัดท าทางระบายน้ าเพื่อเร่งระบายน้ าที่ไหลผ่านหรือไหล
รอบๆชุมชนเช่นล าห้วยเหนือ คลองคูเมือง ได้ก าหนดให้สามารถระบายปริมาณน้ าหลากจาก
ปริมาณฝนที่คาบอุบัติ 5 ปีได้โดยไม่เกิดน้ าล้นตลิ่ง 
 3.1.5  ทางเลือกในการก าหนดแนวป้องกันน้ าท่วมของพื้นท่ีเป้าหมาย 
 เนื่องจากสาเหตุน้ าท่วมชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมาจากการระบายน้ าฝนที่ตกในพื้นที่ 
ไม่ได้เกิดขึ้นจากแม่น้ าชีล้นตลิ่ง ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องท าระบบป้องกันน้ าท่วม โดยใช้แนวคันปิด
ล้อม หรือแนวป้องกันน้ าท่วมจากแม่น้ าชีหรือล าน้ าสาขาของแม่น้ าชี  
 3.1.6  แนวทางในการจัดท าระบบระบายน้ าภายในพื้นที่เป้าหมาย 
 ระบบระบายน้ าภายในพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วยระบบระบายน้ าปฐมภูมิและระบบ
ระบายน้ าทุติยภูมิซึ่งมีองค์ประกอบคือคลอง, คูระบายน้ า, ท่อขนส่งน้ า, ท่อระบายน้ าหลัก, แก้มลิง
โดยผู้ท าการศึกษาได้เสนอแนะเฉพาะระบบระบายน้ าปฐมภูมิที่ใช้ล าเลียงน้ าออกจากพื้นที่ชุมชน
เท่านั้นและก าหนดพื้นที่รับน้ าของระบบระบายน้ าปฐมภูมิไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นได้น าไป
พัฒนาระบบระบายน้ าทุติยภูมิที่สอดคล้องกันต่อไป 
 ผู้ท าการศึกษาได้น าแนวทางการจัดท าโครงงานดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นไปพัฒนาเป็นผัง
ของระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งได้
ท าการออกแบบเบื้องต้นเพื่อประเมินราคางานแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนต่อไป 
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3.2  การส ารวจและการรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของชุมชนได้จาก
การส ารวจและการรวบรวมข้อมูลเป็นการส ารวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง  2 ส่วนได้แก่การ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิโดยข้อมูลทุติยภูมิจะประกอบด้วยข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆโดยเฉพาะจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดข้อมูลและการบันทึกอุทกภัยซึ่งมีรายละเอียดในระดับที่
สามารถน ามาประเมินเหตุการณ์อุทกภัยเป็นต้นส่วนข้อมูลปฐมภูมิประกอบด้วยการสัมภาษณ์
สอบถามผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนเช่นเทศมนตรีข้าราชการและประชาชนเป็นต้นโดยจะสอบถาม
ถึงความเห็นและทัศนคติความเดือดร้อนที่ประสบจากภัยน้ าท่วมตลอดจนแผนงานพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทั้งแบบชั่วคราวและถาวรข้อมูลส ารวจภูมิประเทศข้อมูลอุทกวิทยา
เป็นต้น 
 3.2.1  ข้อมูลทุติยภูมิ 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้เคยมีการจัดเก็บหรือศึกษามาก่อนแล้วจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเช่น 

  แผนผังแนวเขตเทศบาล (จากเทศบาล) 
  แผนผังระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าในปัจจุบัน (จากเทศบาล) 
  แผนผังระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าตามแผนงานเทศบาล(จาก

เทศบาล) 
  แผนพัฒนา 3 ปี (จากเทศบาล) 
  รายงานประกอบผังเมืองรวม (จากกรมโยธาธิการและผังเมือง) 
  ข้อมูลการตลาด (จากส านักงานพาณิชย์จังหวัด) 
  ท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด (จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) 
  ข้อมูลส ารวจภูมิประเทศ (จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา) 
  ข้อมูลปฐพีกลศาสตร์ (จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา) 
  ข้อมูลอุทกวิทยาและชลศาสตร์รวมทั้งโครงการชลประทานในจังหวัดและในลุ่ม

น้ าชี (จากกรมชลประทาน) 
  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (จากกรมอุตุนิยมวิทยา) 
  ข้อมูลสถิติจังหวัด (จากส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
  ข้อมูลการท่องเที่ยว (จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
  รายงานการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการที่ได้มีการศึกษาไว้ 
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3.2.2  ข้อมูลปฐมภูมิ 
 เป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆในพื้นที่โครงการเช่น 

  ข้อมูลส ารวจภูมิประเทศ (จากการส ารวจค่าระดับถนนและพื้นที่ข้างเคียงใน
พื้นที่) 

  ข้อมูลอุทกวิทยาและชลศาสตร์ (จากการส ารวจสนามในพื้นที่) 
  ข้อมูลระดับน้ าท่วมความเสียหายจากน้ าท่วมและแนวทางป้องกันน้ าท่วมและ

ระบายน้ า (จากหน่วยงานท้องถิ่นกรมชลประทานการส ารวจสนามและการ
สอบถามประชาชนในพื้นที่) 

 ในขั้นตอนการศึกษาจัดท าโครงงานผู้ท าการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าว  มา
ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิและการส ารวจในสนามของผู้ท าการศึกษา น ามาตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การน าข้อมูลส ารวจภูมิประเทศ ปฐพีกลศาสตร์ อุทกวิทยาและ
ชลศาสตร์ ระดับน้ าท่วม ความเสียหายจากน้ าท่วม แนวทางป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ ามา
ตรวจสอบกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสนามเพื่อวิเคราะห์หาระดับป้องกันน้ าท่วม  ก าหนดแนว
รูปแบบความสูงของคันป้องกันน้ าท่วม และก าหนดแนวทางขนาดรูปแบบของระบบระบายน้ า
ภายในพื้นที่ป้องกันน้ าท่วมที่เหมาะสมต่อไป 
 
3.3 การออกแบบ และศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ 
 จากการศึกษาลักษณะการเกิดน้ าท่วมของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตลอดจนการ
ก าหนดแนวความคิดและแนวทางของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วม 
เน่ืองจากฝนตกในพื้นที่แล้วนั้น จึงได้น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบวางระบบระบายน้ าส าหรับ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมหรืออุทกภัยของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้สอดคล้องกับสภาพการใช้
ที่ดินในปัจจุบันและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในอนาคต อนึ่งในการพิจารณาออกแบบวาง
ระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้พิจารณาจัดท าเป็น
ทางเลือกตามสภาพเงื่อนไขในการบริหารจัดการน้ า  สภาพพื้นที่ภูมิประเทศและการพัฒนาชุมชน
เป็นหลัก ทั้งนี้อาจจะมีแนวทางการวางระบบระบายน้ าเพียง 1 ทางเลือกก็ได้เน่ืองจากการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมนอกจากจะถูกควบคุมด้วยลักษณะสภาพภูมิประเทศและขอบเขตของชุมชนเอง
แล้วยังจะต้องพิจารณาวางระบบระบายน้ าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอีกด้วย
ดังนั้นผู้ท าการศึกษาจึงได้เข้าพบและปรึกษาขอความคิดเห็นจากหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด) เพื่อผู้ท าการศึกษาจะได้น าทางเลือกต่างๆมาใช้ประกอบการศึกษาเปรียบเทียบในการจัดท า
โครงงานของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อไป 
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3.4  การประเมินมูลค่าการลงทุน 
 การประเมินมูลค่าการลงทุนโครงการในการจัดท าโครงงานการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่
ชุมชน เป็นการจัดท าประมาณราคาในการก่อสร้างองค์ประกอบของระบบที่มีการก าหนดรูปแบบ
เบื้องต้นของการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ าซึ่งต้องประเมินค่าลงทุนในแต่ละทางเลือกเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลด้านราคาค่าก่อสร้างโดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1  การจัดเตรียมข้อมูลราคา 
 ในการประเมินราคางานได้จัดเตรียมราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานระบบป้องกันน้ าท่วมและ
ระบบระบายน้ าปฐมภูมิของพื้นที่ชุมชนด้วยการใช้เกณฑ์การก าหนดราคาของทางราชการโดยใช้
ราคาต่อหน่วยของราคาวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานที่รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูลที่ได้จากทั้ง
ส่วนกลางและในพื้นที่โครงการ 
 3.4.2  เกณฑ์และปัจจัยท่ีพิจารณาในการประเมินราคา 
 การประเมินราคาค่าลงทุนของงานโครงการในการจัดท าโครงงานการป้องกันน้ าท่วมพื้นที่
ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีสมมุติฐานดังต่อไปนี้ 
 (1)  ท าสัญญาจ้างเหมาส าหรับงานก่อสร้างทั้งหมดกับผู้รับเหมาทั่วไปโดยการยื่น

ประมูลท้องถิ่น 
 (2)  การก าหนดราคางานต่อหน่วย (unit cost) มีเกณฑ์ในการจัดท าดังได้กล่าวแล้ว

ข้างต้นโดยราคาค่างานต่อหน่วยใช้ราคาฐานที่ปี  พ.ศ.2556 (เดือนกุมภาพันธ์ 
2556) 

 (3)  องค์ประกอบของราคาค่าลงทุนประกอบด้วย 
 (3.1)  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุน 
 (3.2)  ค่าจ้างบุคลากร-ค่าจ้างแรงงาน 
 (3.3)  ค่าด าเนินการค่าก าไรและค่าภาษี 
 (3.4)  ค่างานวิศวกรรม 
 (3.5)  ค่าจัดซื้อที่ดนิ 
 (3.6)  ค่าไฟฟ้า 
 (4)  การประเมินราคาเป็นการประมาณราคาค่างานก่อสร้างโครงการเป็นราคาโดย

ตรงที่มีเงื่อนไขดังนี้ 
 (4.1)  ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด     25% 
 (4.2)  ค่าด าเนินการก าไรภาษี     12% 
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 (4.3)  ค่างานทางวิศวกรรม (ค่าออกแบบและควบคุมงาน)  3% 
 (5)  การค านวณปริมาณงานในการประเมินราคาประกอบด้วย 
 (5.1)  งานก่อสร้าง หรือปรับปรุงคูคลองระบายน้ าและท่อระบายน้ าหลักคิด

ปริมาณงานตามความยาวเป็นเมตร 
 (5.2)  งานก่อสร้างประตูระบายน้ า หรือประตูท่อระบายน้ าในแต่ละแห่งคิด

ปริมาณงานตามขนาดของบานระบายและเส้นผ่าศูนย์กลางท่อเป็นเมตร 
 
3.5  การจัดล าดับความส าคัญขององค์ประกอบที่ใช้แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 แนวทางและวิธีการด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกหรือองค์ประกอบของ
ระบบผู้ท าการศึกษาได้พิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมและมีความเหมาะสมในทุกๆด้านซึ่งวิธี
การศึกษาทั้งหมดได้แสดงไว้ในแผนภูมิการศึกษาดังแสดงใน รูปท่ี 3-1 ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบ
เพื่อจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกและองค์ประกอบที่ใช้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมจึงใช้เกณฑ์อเนก 
(Multi Criteria) และน ามาสร้างขบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) ที่สามารถจ าแนก
การเปรียบเทียบความเหมาะสมใน 2 ด้านดังนี ้
 1)  ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม 
 2)  ความเหมาะสมด้านราคาค่าก่อสร้าง 
 ผู้ท าการศึกษาได้ท าการศึกษาทางเลือกและล าดับความส าคัญขององค์ประกอบที่ใช้แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมโดยใช้หลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์ก าหนดบนพื้นฐานตามน้ าหนักความส าคัญ  
(Weighting) ของแต่ละด้านซึ่งประกอบด้วยปัจจัยและการให้คะแนน  (rating) และน้ าหนักตามอุป
สงค์ส าคัญ (Want Criteria) ดังนี ้
 น้ าหนักความเหมาะสมของแต่ละด้านประกอบด้วย 
 -  ด้านวิศวกรรม   60 เปอร์เซ็นต ์
 -  ด้านราคาค่าก่อสร้าง   40 เปอร์เซ็นต ์
 วิธีการให้คะแนนก าหนดให้อยู่ในช่วงระหว่าง 5 ถึง 1 ตามความเหมาะสมโดยความหมาย
ของแต่ละคะแนนมีดังนี้ 
 มีความเหมาะสมมากที่สุด  5  คะแนน 
 มีความเหมาะสมมาก   4  คะแนน 
 มีความเหมาะสมปานกลาง  3  คะแนน 
 มีความเหมาะสมน้อย   2  คะแนน 
 มีความเหมาะสมน้อยมากหรือไม่มี 1  คะแนน 
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 รายละเอียดของน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยต่างๆของแต่ละด้านและเกณฑ์การให้
คะแนนของแต่ละปัจจัยได้น าเสนอแยกในรายละเอียดของการวิเคราะห์ความเหมาะสมในแต่ละ
ด้านและในบางคร้ังจะใช้วิธีการคัดออกเบื้องต้น (Pre-Screening Process) อนึ่งในการจัดล าดับ
ความส าคัญขององค์ประกอบที่ใช้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผู้
ท าการศึกษา จะใช้ทางเลือกที่ได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ก ากับดูแลการจัดท า
โครงงานของผู้ท าการศึกษาเท่านั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดท าโครงงานนี้
ให้เป็นจริง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอธิบายผลการศึกษา ได้ดังนี ้
 
4.1  การวิเคราะห์ปริมาณน้้าในพื้นท่ี 
 4.1.1  การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

 ผู้จัดท้าโครงงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลฝน ข้อมูลระดับน้้า ข้อมูลอัตรา
การไหลของสถานีตรวจวัดบริเวณพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อน้ามาใช้ในการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ ส้าหรับน้าไปพิจารณาก้าหนดแผนหลัก และออกแบบ
ระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้าปฐมภูมิของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยข้อมูลฝนที่รวบรวม
ได้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ข้างเคียงประกอบด้วย ข้อมูลฝนรายวัน ข้อมูลฝนที่มีช่วงเวลา
สั้น (ข้อมูลฝนที่บันทึกแบบอัตโนมัติ) และข้อมูลน้้าท่า ของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน 
ทั้งนี้ได้แสดงต้าแหน่งของสถานีต่าง ๆ ที่ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลดังแสดงใน รูปท่ี 4.1 และข้อมูล
ใน ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสรุปได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลปริมาณฝน 
รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจวัดปริมาณฝนรวม 31 สถานี 

ซึ่งมีระยะเวลาการตรวจวัดข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2525 ถึง ปี พ.ศ. 2555 
2) ข้อมูลระดับน้้าและปริมาณน้้า 

รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดระดับน้้าและปริมาณน้้าในแม่น้้าชีและแม่น้้ามูล ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและจ้าเป็นต่อการศึกษา รวม 7 สถานี ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรม
ชลประทาน 
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รูปที่ 4.1 ต้าแหน่งสถานีวัดน้้าฝนและสถานีวัดระดับน้้า 
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ตารางที่ 4.1  สถานีตรวจวัดอุตุ – อุทกวิทยาที่รวบรวมข้อมูลได้ 
ล้าดับ 

ที่ 

รหัส 

สถาน ี

หน่วย 

งาน 

สถานที่ ต้าแหน่ง ข้อมูลที่รวบรวมได ้

อ้าเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด 
ระยะเวลา  

(พ.ศ.) 
จ้านวน 

(ปี) 

ข้อมูลปริมาณน้้าฝน 
1 405201 กรมอุตุฯ สตอ.ร้อยเอ็ด* ร้อยเอ็ด 16o 03' 00'' 103 o 41' 00'' 2525-2555 31 
2 405301 กรมอุตุฯ สกษ.ร้อยเอ็ด* ร้อยเอ็ด 16 o 04' 00'' 103 o 37' 00'' 2525-2555 31 
3 405001 กรมอุตุฯ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 16 o 01' 00'' 103 o 58' 00'' 2525-2555 31 
4 405002 กรมอุตุฯ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 15 o 35' 00'' 103 o 50' 00'' 2525-2555 31 

5 405003 กรมอุตุฯ ธวัชบุร ี ร้อยเอ็ด 16 o 01' 00'' 103 o 48' 00'' 
2525-2544 
2546-2550 
2552-2554 

29 

6 405004 กรมอุตุฯ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 15 o 39' 00'' 103 o 21' 00'' 
2525-2550, 

2555 
27 

7 405005 กรมอุตุฯ หนองพอก ร้อยเอ็ด 16 o 17' 00'' 104 o 12' 00'' 
2525-2544 
2547-2550 

2555 
25 

8 405006 กรมอุตุฯ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 15 o 49' 00'' 103 o 54' 00'' 
2525-2549, 

2555 
26 

9 405007 กรมอุตุฯ โพนทอง ร้อยเอ็ด 16 o 17' 00'' 103 o 59' 00'' 

2525-2538 
2540-2541 
2543-2546, 
2549-2550, 
2552, 2554 

24 

10 405008 กรมอุตุฯ พนมไพร ร้อยเอ็ด 15 o 42' 00'' 104 o 08' 00'' 
2525-2550, 
2552-2555 

30 

11 405009 กรมอุตุฯ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 15 o 38' 00'' 103 o 37' 00'' 
2525-2544, 
2547-2552, 

2554 
27 

12 405010 กรมอุตุฯ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15 o 49' 00'' 103 o 36' 00'' 
2525-2548, 
2552-2554 

27 

13 405011 กรมอุตุฯ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 16 o 21' 00'' 103 o 50' 00'' 

2525-2536, 
2538-2543, 
2546-2550, 
2552, 2554 

25 

14 405012 กรมอุตุฯ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 15 o 46' 00'' 103 o 44' 00'' 
2525-2544, 
2546-2555 

30 

 



47 
 

ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
ล้าดับ 

ที่ 

รหัส 

สถาน ี

หน่วย 

งาน 

สถานที่ ต้าแหน่ง ข้อมูลที่รวบรวมได ้

อ้าเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด 
ระยะเวลา  

(พ.ศ.) 
จ้านวน 

(ปี) 

ข้อมูลปริมาณน้้าฝน 

15 405015 กรมอุตุฯ อ.หนองฮี ร้อยเอ็ด 15 o 37' 00'' 104 o 00' 00'' 
2539-2540, 
2547-2548, 

2554 
5 

16 405016 กรมอุตุฯ อ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 16 o 10' 57'' 102 o 43' 35'' 
2541-2543, 
2548-2549 

5 

17 405017 กรมอุตุฯ อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15 o 58' 44'' 103 o 51' 20'' 
2541,2543, 
2548-2549, 

2554 
5 

18 406001 กรมอุตุฯ อ.เมืองยโสธร ยโสธร 15 o 46' 00'' 104 o 10' 00'' 
2529-2544, 
2546-2553, 

2555 
25 

19 406002 กรมอุตุฯ ค้าเขื่อนแก้ว ยโสธร 15 o 38' 00'' 104 o 19' 00'' 2526-2555 30 
20 406003 กรมอุตุฯ มหาชนะชัย ยโสธร 15 o 30' 00'' 104 o 14' 00'' 2526-2555 30 
21 406004 กรมอุตุฯ เลิงนกทา ยโสธร 16 o 11' 00'' 104 o 34' 00'' 2526-2555 30 

22 406005 กรมอุตุฯ กุดชุม ยโสธร 16 o 00' 00'' 104 o 20' 00'' 
2526-2550, 
2552-2554 

29 

23 388401 กรมอุตุฯ สอท.กมลาไสย กาฬสินธุ์ 16 o 19' 57'' 103 o 35' 18'' 2539-2555 17 
24 388001 กรมอุตุฯ อ.เมือง กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ์ 16 o 25' 00'' 103 o 31' 00'' 2526-2555 30 
25 388002 กรมอุตุฯ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 16 o 30' 00'' 104 o 03' 00'' 2526-2549 24 
26 432401 กรมอุตุฯ สอท.ท่าตูม* สุรินทร์ 15 o 19' 10'' 103 o 40' 45'' 2526-2555 30 

27 432001 กรมอุตุฯ รัตนบุรี สุรินทร์ 15 o 18' 00'' 103 o 53' 00'' 
2526-2548, 

2550, 
2552, 2554 

26 

28 432004 กรมอุตุฯ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 15 o 20' 00'' 103 o 24' 00'' 2526-2555 30 

29 387005 กรมอุตุฯ วาปีปทุม มหาสารคาม 15 o 48' 00'' 103 o 23' 00'' 
2527-2548, 

2552,  
2554-2555 

25 

30 387007 กรมอุตุฯ นาดูน มหาสารคาม 15 o 46' 00'' 103 o 15' 00'' 2528-2555 28 
31 387008 กรมอุตุฯ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 15 o 29' 00'' 103 o 12' 00'' 2526-2555 30 

29 387005 กรมอุตุฯ วาปีปทุม มหาสารคาม 15 o 48' 00'' 103 o 23' 00'' 
2527-2548, 

2552,  
2554-2555 

25 

30 387007 กรมอุตุฯ นาดูน มหาสารคาม 15 o 46' 00'' 103 o 15' 00'' 2528-2555 28 
31 387008 กรมอุตุฯ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 15 o 29' 00'' 103 o 12' 00'' 2526-2555 30 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ล้าดับ 

ที่ 

รหัส 

สถาน ี

หน่วย 

งาน 

สถานที่ ต้าแหน่ง ข้อมูลที่รวบรวมได ้

อ้าเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด 
ระยะเวลา  

(พ.ศ.) 
จ้านวน 

(ปี) 

ข้อมูลปริมาณน้้าท่า 

1 E.66A กรมชลฯ จังหาร ร้อยเอ็ด 16° 12' 08" 103° 31' 41" 
2542-
2553 

12 

2 E.70 กรมชลฯ โพนทอง ร้อยเอ็ด 16° 17' 15" 104° 00' 33" 
2526-
2553 

28 

3 E.18 กรมชลฯ อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 16° 01' 59" 103° 54' 38" 
2522-
2553 

32 

4 E.54 กรมชลฯ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 16° 26' 29" 104° 02' 07" 
2523-
2553 

31 

5 M.41 กรมชลฯ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 15° 38' 46" 103° 33' 55 
2522-
2534 

13 

6 M.35 กรมชลฯ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 15° 38' 49" 103° 45' 00" 
2522-
2531 

10 

7 M.5 กรมชลฯ ราษีไศล ศรีสะเกษ 15° 20' 16" 104° 09' 29" 
2522-
2553 

32 

  
 4.1.2  ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝน  

 เน่ืองจากปริมาณฝนและลักษณะของฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ 
ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดสภาวะน้้าท่วมขึ้นในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น เพื่อให้การ
พิจารณาก้าหนดแผนหลักและรูปแบบของการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของพื้นที่ชุมชนและพื้นที่
โดยรอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพฝนที่ตกในพื้นที่ จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาศัยข้อมูลการตรวจวัดปริมาณฝนของ
สถานีวัดฝนต่าง ๆ ที่กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่โครงการ ซึ่งสถานีตรวจวัดปริมาณฝนที่ได้พิจารณา
คัดเลือกมาใช้ในการศึกษา และวิเคราะห์มีทั้งหมด 25 แห่ง ดังแสดง ตารางท่ี 4.2 

 เพื่อให้การออกแบบระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้าของพื้นที่ชุมชนมีความ
ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักวิชาการ ผู้จัดท้าโครงงานจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลฝนเพื่อน้าไปใช้ใน
การออกแบบระบบระบายน ้า โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายปีและจ้านวนวันที่ฝนตกของแต่ละสถานี 
ดังแสดงใน ตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.2  สถานีตรวจวัดอุตุ - อุทกวิทยาที่ใช้ในการออกแบบ 

ล้าดับที ่ รหัสสถานี อ้าเภอ จังหวัด 

1 405201 สตอ.ร้อยเอ็ด* ร้อยเอ็ด 

2 405301 สกษ.ร้อยเอ็ด* ร้อยเอ็ด 
3 405001 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

4 405002 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 

5 405003 ธวัชบุร ี ร้อยเอ็ด 
6 405004 ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 
7 405005 หนองพอก ร้อยเอ็ด 

8 405006 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 
9 405008 พนมไพร ร้อยเอ็ด 

10 405009 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

11 405010 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 
12 405011 โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
13 405012 เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 

14 406001 อ.เมืองยโสธร ยโสธร 
15 406002 ค้าเขื่อนแก้ว ยโสธร 
16 406003 มหาชนะชัย ยโสธร 

17 406004 เลิงนกทา ยโสธร 
18 406005 กุดชุม ยโสธร 
19 388001 อ.เมือง กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ ์

20 432401 สอท.ท่าตูม* สุรินทร์ 
21 432001 รัตนบุรี สุรินทร์ 
22 432004 ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

23 387005 วาปีปทุม มหาสารคาม 
24 387007 นาดูน มหาสารคาม 
25 387008 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 
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ตารางที่ 4.3 ปริมาณฝนรายปีและจ้านวนวันที่ฝนตกของแต่ละสถานี 
ล้าดับ รหัส ฝนรายปีเฉลี่ย (มม.) จ้านวนวันฝนตก (วัน) 

1 405201 1347.2 109 
2 405301 1255.9 122 
3 405001 1301.4 80 

4 405002 1286.6 67 
5 405003 1152.6 75 
6 405004 1222.4 75 

7 405005 1414.9 74 
8 405006 1124.8 72 
9 405008 1271.7 74 

10 405009 1171.6 73 
11 405010 1033.4 65 
12 405011 1464.4 87 

13 405012 1106.8 69 
14 406001 1212.3 127 
15 406002 1447.7 90 

16 406003 1489.9 87 
17 406004 1842.3 89 

18 406005 1503.8 79 

19 388001 1335.0 92 
20 432401 1384.6 109 
21 432001 1322.6 94 

22 432004 1334.2 84 
23 387005 1157.9 60 
24 387007 1185.3 64 

25 387008 1332.9 81 
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4.1.3  การหาความเข้มฝน 
 กราฟความเข้ม - ช่วงเวลา - ความถี่การเกิด (Intensity – Duration - Frequency Curve) 
สร้างขึ้นจากความลึกฝนเฉพาะจุด (Point rainfall) ที่มีช่วงเวลาการตกของฝนต่างกันตั้งแต่ 5 นาที 
ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งกราฟดังกล่าวสามารถแทนได้โดยสมการ (4.1) 
 

 cd bt
a

i


      (4.1) 

 
เมื่อ i = ความเข้มฝน (มิลลิเมตร/ชั่วโมง) 

td = ช่วงเวลาของฝนที่ตก (นาที) 
a, b, c = ค่าคงที่ที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression analysis) 

 
กราฟความเข้มฝน - ช่วงเวลา - ความถี่การเกิด (IDF Curve) มีความจ้าเป็นส้าหรับการออกแบบ
ระบบระบายน้้าในเขตเมือง ผู้ท้าโครงงานได้ใช้ข้อมูลที่สถานีกรมชลประทานร้อยเอ็ด (C.Roi Et) 
ซึ่งกรมชลประทานได้ท้าการวิเคราะห์และจัดท้า IDF Curve ไว้แล้ว ดังแสดงใน รูปท่ี 4.2 และ 
ตารางท่ี 4.4 ดังนั้น ผู้ท้าโครงงานจึงน้า IDF Curve ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบระบบระบายน้้า
ของพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
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รูปที่ 4.2 Rainfall Intensity - Duration - Frequency Curve (IDF Curve) at C.Roi Et 
 (1964-1978, 1983-1998) 
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ตารางที่ 4.4  Frequency Analysis of Maximum Rainfall for Each Period at C.Roi Et  
 (1964-1978, 1983-1998) 

Time (hr) 
Rainfall Amount (mm) 

2 yr 5 yr 10 yr 25 yr 50 yr 100 yr 200 yr 500 yr 1000 yr 

0.25 25.80 32.90 37.60 43.40 47.80 52.10 56.50 62.20 66.50 

0.50 37.30 48.70 56.00 65.20 72.00 78.80 85.50 94.40 101.10 

0.75 45.40 61.60 72.30 85.80 95.90 105.90 115.80 128.90 138.80 

1.00 51.40 67.20 77.60 90.80 100.60 110.30 120.00 132.80 142.40 

2.00 64.60 92.70 111.30 134.80 152.20 169.50 186.80 209.50 226.70 

3.00 71.70 101.60 121.30 146.20 164.70 183.10 201.40 225.60 243.80 

6.00 82.20 117.80 141.30 171.00 193.00 214.90 236.70 265.50 287.20 

12.00 89.30 133.50 162.70 199.60 227.00 254.20 281.30 317.00 344.10 

24.00 103.80 149.00 179.00 216.80 244.90 272.80 300.60 337.20 364.90 

 

Time (hr) 
Rainfall Intensity (mm/hr) 

2 yr 5 yr 10 yr 25 yr 50 yr 100 yr 200 yr 500 yr 1000 yr 

0.25 103.40 131.50 150.20 173.80 191.20 208.60 225.90 248.70 265.90 

0.50 75.40 97.40 111.90 130.30 144.00 157.50 171.00 188.80 202.20 

0.75 60.50 82.10 96.40 114.40 127.80 141.10 154.40 171.90 185.10 

1.00 51.40 67.20 77.60 90.80 100.60 110.30 120.00 132.80 142.40 

2.00 32.30 46.30 55.60 67.40 76.10 84.80 93.40 104.80 113.40 

3.00 23.90 33.90 40.40 48.70 54.90 61.00 67.10 75.20 81.30 

6.00 13.70 19.60 23.50 28.50 32.20 35.80 39.40 44.20 47.90 

12.00 7.40 11.10 13.60 16.60 18.90 21.20 23.40 26.40 28.70 

24.00 4.30 6.20 7.50 9.00 10.20 11.40 12.50 14.10 15.20 
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4.2  สภาพทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ และทิศทางการไหลของน้้า 

 จากการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 เพื่อตรวจสอบระดับเส้นชั้นความสูง พบว่า 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีระดับ
ความสูงที่แตกต่างกันของจุดที่สูงสุดกับจุดที่ต่้าสุดอยู่ประมาณ 3 เมตร และเมื่อเทียบกับระยะความ
ห่างของพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 6 กิโลเมตร จัดว่ามีความลาดชันที่น้อยมาก ทิศทางการไหลของการ
ระบายน้้าตามธรรมชาติ จะมีทิศทางการไหลเข้าทางทิศตะวันตก และระบายออกแบ่งเป็น 2 ทิศทาง 
คื อ  ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ แ ล ะ ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  โ ด ย ก า ร ร ะ บ า ย น้้ า ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการระบายน้้าที่รับจากในพื้นที่ บึงพลาญชัย ล้าห้วยเหนือและคูเมือง โดยมี
ประตูระบายน้้าเปิด - ปิด เพื่อรักษาระดับน้้าในคูเมือง แล้วระบายไปสู่ห้วยกุดขวาง และไหลลงสู่
แม่น้้าชี ส่วนการระบายน้้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นการระบายน้้าที่รับจากภายในพื้นที่เป็นส่วน
ใหญ่ เป็นการไหลระบายตามธรรมชาติ โดยระบายไปสู่อ่างเก็บน้้าหนองหญ้าม้า ลงล้าห้วยหนอง
หญ้าม้า และไหลลงสู่แม่น้้าชีต่อไป ดังแสดงใน รูปท่ี 4.3 ในฤดูฝนน้้าที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าโดยใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งหากมีช่วงเวลาฝนตก
นานมากและปริมาณน้้าฝนมากในบางปี จะต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการระบายน้้าออกจาก
พื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้เข้าสู่สภาวะปกติ และสาเหตบุางส่วนที่ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
ซ้้าซากกันในทุก ๆ ปี คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบ มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม มีการขยายเขตที่
พักอาศัย มีการถมที่เพื่อก่อสร้างบ้านจัดสรรในพื้นที่มากมาย ซึ่งท้าให้ระดับค่าเฉลี่ยความสูงของ
พื้นที่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
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รูปที่ 4.3 ค่าระดับความสูง-ต่้าของพื้นที่ และทิศทางการระบายของน้้าตามธรรมชาติ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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4.3  ระบบระบายน้้าในปัจจุบันของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมหลายประเภท การระบายน้้าจึงมีทั้งระบบท่อหลัก 
(Main drainage line) และระบบท่อย่อย (Lateral drainage line) เพื่อรับน้้าจากพื้นที่ย่อยแล้วรวมเข้าสู่ท่อ
ระบายน้้าหลักต่อไป ซึ่งในปัจจุบันท่อระบายน้้ามีทิศทางไหลและรวบรวมการระบายลงสู่คูเมือง แสดง
ดัง รูปท่ี 4.4 การแบ่งพื้นที่รับน้้าเพื่อออกแบบระบายน้้า จะอาศัยแผนที่ภูมิประเทศของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดที่แสดงเส้นชั้นความสูงของพื้นดิน (Contour line) ในการก้าหนดขอบเขตของแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
เรียกว่า พื้นที่รับน้้า ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถแบ่งพื้นที่รับน้้าออกเป็น 4 พื้นที่หลัก ดังแสดงอยู่ใน รูป
ท่ี 4.5 โดยมีขนาดของแต่ละพื้นที่ แสดงอยู่ใน ตารางท่ี 4.5 
 
4.4 พื้นที่ท่ีถูกน้้าท่วม 

 จากการลงพื้นที่ส้ารวจ และการสอบถามข้อมูลในพื้นที่ประสบปัญหาน้้าท่วมขังเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด พบว่าบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้้าท่วมขังอยู่เป็นประจ้าทุกปี คือ บริเวณพื้นที่บริหารจัดการน้้า ที่ 3 และ 
พื้นที่บริหารจัดการน้้า ที่ 4 ดังแสดงใน รูปท่ี 4.6 
 การตรวจสอบร่องรอยของน้้าท่วมขังในพื้นที่ และจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่น้้าท่วมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบว่าระดับน้้าท่วมสูงสุดอยู่ที่ ระดับ 0.40 - 1.00 เมตร ใช้
ระยะเวลาในการระบายออกจนหมด 2 - 6 ชั่วโมง 
 

4.5  พื้นที่ระบายน้้า 

 จากการศึกษาพื้นที่ที่สามารถระบายน้้าออกในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  มีแนวทางที่สามารถ
ระบายน้้าออกได้จ้านวน 2 ทิศทาง ได้แก่  
 1.  บริเวณพิกัด ละติจูดที่ 16.065610 องศา ลองติจูดที่ 103.658343 องศา เป็นประตูระบายน้้าที่

สามารเปิด – ปิด เพื่อรักษาระดับน้้าภายในคูเมือง ท้าให้สามารถด้าเนินการปล่อยน้้าออกใน
บริเวณพื้นที่ได้เลย เพื่อระบายลงสู่ล้าห้วยกุดขวาง และระบายสู่พื้นที่ระบายน้้าต่อไป 

 2.  บริเวณพิกัด ละติจูดที่ 16.026697 องศา ลองติจูดที่ 103.692977 องศา เป็นจุดที่สามารถ
ระบายน้้าจากเทศบาลเมือร้อยเอ็ดลงสู่ล้าห้วยหนองหญ้าม้า และระบายสู่พื้นที่ระบายน้้า
ต่อไป 
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รูปที่ 4.4  ระบบท่อและทิศทางการระบายน้้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 57 
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รูปที่ 4.5 การแบ่งพื้นที่รับน้้าในการออกแบบระบบระบายน้้า 
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รูปที่ 4.6  พื้นที่ที่ถูกน้้าท่วมขัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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ตารางที่ 4.5  ขนาดพื้นที่บริหารน้้าของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

รหัส ชื่อพื้นที่รับน้้า พื้นที่ (ตร.กม.) 

RE01 พื้นที่บริหารน้้า 1 3.98 
RE02 พื้นที่บริหารน้้า 2 3.38 
RE03 พื้นที่บริหารน้้า 3 2.32 
RE04 พื้นที่บริหารน้้า 4 1.37 

รวม 11.05 

 

4.6  แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยก้าหนดทิศทางการระบายน้้า 

 ในการลงพื้นที่ส้ารวจภาคสนามนั้น ได้ส้ารวจบริเวณส่วนปลายของระบบระบายน้้า และ
การสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวว่าในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักมีปัญหาน้้าท่วมใน
บริเวณดังกล่าวหรือไม่ ผลที่ได้คือ เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจะเกิดปัญหาน้้าท่วมขังต้องใช้เวลา
ในการระบายน้้า เพราะน้้าจะไหลลงสู่ท่อระบายน้้าไม่ทัน ท้าให้เกิดน้้าท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆ และ
ท่อระบายน้้าบริเวณถนนจะต้องรับน้้าจากระบบระบายน้้าย่อยอ่ืนๆท้าให้มีปัญหาในการระบายน้้า
ไม่ทัน 
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ สามารถสรุปเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในเขต พื้นที่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไปตามถนนหลัก 4 สาย เส้นทางในการออกแบบแสดงดัง รูปท่ี 4.7 ซึ่งแยก
ทางเลือก โดยให้ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม จากค่าระดับและการไหลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก 
เป็นตัวก้าหนดทิศทาง เป็นทางเลือกที่ 1 และอีกทิศทางตรงข้าม เป็นทางเลือกที่ 2 ดังแสดงใน รูปท่ี 
4.8 และ รูปท่ี 4.9 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1.  ถนน 2043 (ถนนรณชัยชาญยุทธ) ให้คงรูปแบบและเส้นทางเดิม ตามแผนแม่บทของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แล้วท้าการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และแบ่งการออกแบบเป็น 2 ช่วง 

 1.1  ช่วงที่ 1 จากแยกถนนศรีเทวา ถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง พื้นที่รับน้้าย่อย 0.76 
ตารางกิโลเมตร 

 -  แนวทางเลือกที่ 1 ระยะทางการไหล 1,923 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล 
จากแยกถนนศรีเทวา ไหลไปสู่สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง  และระบายสู่ท่อ
ระบายน้้าช่วงที่ 2 
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 -  แนวทางเลือกที่ 2 ระยะทางการไหล 1,923 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล 
จากสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไหลไปสู่แยกถนนศรีเทวา และระบายเข้าสู่คู
เมือง 

 1.2  ช่วงที่ 2 จากสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ถึงสะพานข้ามล้าห้วยหนองหญ้าม้า พื้นที่
รับน้้าย่อย 1.44 ตารางกิโลเมตร 

 -  แนวทางเลือกที่ 1 ระยะทางการไหล 2,189 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล 
จากสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไหลไปสู่สะพานข้ามล้าห้วยหนองหญ้าม้า 
และระบายสู่ล้าห้วยหนองหญ้าม้า 

 -  แนวทางเลือกที่ 2 ระยะทางการไหล 2,189 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล 
จากสะพานข้ามล้าห้วยหนองหญ้าม้า ไหลไปสู่สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง 
และระบายสู่ท่อระบายน้้าช่วงที่ 1 เข้าสู่คูเมือง 

 2.  ถนน 2045 (ถนนราชการด้าเนิน) ออกแบบทิศทางการระบาย และขยายขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ท่อระบายน้้า จากแยกตัดกับถนนกองพล ถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง 
พื้นที่รับน้้าย่อย 1.31 ตารางกิโลเมตร  

 2.1  แนวทางเลือกที่ 1 ระยะทางการไหล 643 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล จากสี่
แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไหลไปสู่แยกตัดกับถนนกองพล และระบายเข้าสู่คูเมือง 

 2.2  แนวทางเลือกที่ 2 ระยะทางการไหล 643 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล จากแยก
ตัดกับถนนกองพล ไหลไปสู่สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง และระบายสู่พื้นที่ระบาย
น้้าตามธรรมชาติ 

 3.  ถนน 214 (ถนนปัทมานนท์) ออกแบบทิศทางการระบายและขนาดท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสี่แยกตัดกับรณชัยชาญยุทธ ถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง พื้นที่รับน้้าย่อย 
0.98 ตารางกิโลเมตร  

 3.1  แนวทางเลือกที่ 1 ระยะทางการไหล 914 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล จากแยก
ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไหลไปสู่สี่แยกตัดกับรณชัยชาญยุทธ และระบายระบายเข้าสู่
คูเมือง  

 3.2  แนวทางเลือกที่ 2 ระยะทางการไหล 914 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล จาก สี่
แยกตัดกับรณชัยชาญยุทธ ไหลไปสู่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง และระบายสู่พื้นที่
ระบายน้้าตามธรรมชาติ 

 4.  ถนน 215 (ถนนสุริยเดชบ้ารุง) ออกแบบทิศทางการระบายและขนาดท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กจากเรือนจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่รับน้้าย่อย 1.16 ตารางกิโลเมตร 
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 4.1  แนวทางเลือกที่ 1 ระยะทางการไหล 841 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล จากหน้า
เรือนจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ไหลไปสู่สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง และระบายสู่พื้นที่
ระบายน้้าตามธรรมชาติ 

 4.2  แนวทางเลือกที่ 2 ระยะทางการไหล 555 เมตร ออกแบบทิศทางการไหล จากหน้า
เรือนจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ไหลไปสู่สี่แยกตัดกับรณชัยชาญยุทธ และระบายระบายเข้า
สู่คูเมือง แล้วท้าการปิดจุดเชื่อมต่อ ตรงบริเวณปากซอยรัฐกิจไคลคลา ติดกับถนน
สาย 215 เพื่อป้องกันน้้าไหลจากรระบบระบายน้้าหลักเข้าสู่ระบบระบายน้้าย่อย 
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รูปที่ 4.7  แนวทางการออกแบบท่อระบายน้้า 
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64 รูปที่ 4.8  แนวทางเลือกที่ 1 ในการออกแบบของแต่ละสาย 
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65 รูปที่ 4.9  แนวทางเลือกที่ 2 ในการออกแบบของแต่ละสาย 
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4.7  การค้านวณหาอัตราการไหลสูงสุดในท่อระบายน้้า 
 จากการแบ่งพื้นที่ย่อย ของพื้นที่บริหารจัดการน้้าที่ 3 และพื้นที่บริหารจัดการน้้าที่ 4 เพื่อใช้
ในการออกแบบท่อระบายน้้าหลัก ตามแนวถนนแต่ละสาย จ้านวน 4 สาย ได้แก่ ถนนรณชัยชาญ
ยุทธ, ถนนสุริยเดชบ้ารุง, ถนนราชการด้าเนิน และถนนปัทมานนท์ ซึ่งสามารถค้านวณอัตราการ
ไหลของน้้าในพื้นที่ย่อย ของถนนแต่ละสาย  และสามารถค้านวณหาขนาดท่อระบ่ายน้้าที่จะต้องใช้
ในการออกแบบของถนนแต่ละสายได้ ดังแสดงใน ตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 รายการค้านวณออกแบบขนาดท่อระบายน้้า

ตรวจสอบ

สปส. ความ ความ ความ ความเรว็ อัตรา Q ที่ Q ท่อ

 น้้าท่า i Qpeak 0.7Qpeak จ้านวน กวา้ง สูง ลาดชัน ใน 1 ท่อ การไหล เสนอแนะ  >

ล้าดับ พ้ืนทีย่อ่ย พ้ืนทีส่ะสม ชนิดที ่1 ชนิดที ่2 ชนิดที ่3 เฉล่ีย  ท่อ สะสม a b c ท่อ (W) (H) (s) (v) (Q) Qpeak

ที่ (ตร.กม.) (ตร.กม.) 0.60 0.45 0.15  (ม.) (ม.) (มม./ชม.) (ลบ.ม./ว)ิ (ลบ.ม./ว)ิ (ม.) (ม.) 1 : … (ม./ว)ิ (ลบ.ม./ว)ิ

ถนนสุรยิเดชบ้ารงุ แนวทางเลือกที ่1 (ทิศทางจาก หน้าเรอืนจ้า มุง่สู่คูเมือง)

1 1.16           1.16           50.00     40.00     10.00     0.50   555       555       45      52.00 0.05   0.68   59.65         9.52           6.66              2.00      1.20      1.20      1,000    5.32          12.03        12.03        OK

ถนนสุรยิเดชบ้ารงุ แนวทางเลือกที ่2 (ทิศทางจาก หน้าเรอืนจ้า มุง่สู่ อ.สุวรรณภูมิ จนถึงสี่แยกถนนเล่ียงเมือง)

2 1.16           1.16           50.00     40.00     10.00     0.50   841       841       45      52.00 0.05   0.68   59.65         9.52           6.66              2.00      1.20      1.20      1,000    5.32          12.03        12.03        OK

ถนนราชการด้าเนิน (2045) ทิศทางจากแยกถนนเล่ียงเมือง มุง่สู่คูเมือง

3 1.31           1.31           50.00     40.00     10.00     0.50   643       643       45      52.00 0.05   0.68   59.65         10.75         7.53              2.00      1.20      1.20      1,000    5.32          12.03        12.03        OK

ถนนปัทมานนท์ (214) ทิศทางจากแยกถนนเล่ียงเมือง มุง่สู่คูเมือง

4 0.98           0.98           50.00     40.00     10.00     0.50   914       914       45      52.00 0.05   0.68   59.65         8.04           5.63              2.00      1.20      1.20      1,000    5.32          12.03        12.03        OK

ถนนรณชัยชาญยทุธ (2043) ช่วงที ่1 ทิศทางจากแยกถนนศรเีทวา มุง่สู่สี่แยกถนนเล่ียงเมือง

5 0.76           0.76           50.00     40.00     10.00     0.50   1,923    1,923    45      52.00 0.05   0.68   59.65         6.24           4.37              2.00      1.00      1.00      1,000    4.17          6.55          6.55          OK

ถนนรณชัยชาญยทุธ (2043) ช่วงที ่2 ทิศทางจากสี่แยกถนนเล่ียงเมือง มุง่สู่ สะพานข้ามห้วยหนองหญ้าม้า

6 1.44           2.20           50.00     40.00     10.00     0.50   2,189    4,112    45      52.00 0.05   0.68   59.65         11.82         8.27              2.00      1.20      1.20      1,000    5.32          12.03        12.03        OK

(นาท)ี

การค้านวณหาขนาดท่อ โดยสมการ Manning  

พ้ืนทีร่ะบายน้้า

การค้านวณหาอัตราการไหลสูงสุดด้วยวธีิ Rational method
ท่อระบายน้้าทีเ่สนอแนะเพ่ิม

สัดส่วนการใช้ทีดิ่น (%)
ความยาว

Tc
ค่าคงทีค่วามเข้มฝน

ท่อระบายน้้า Tr = 2 ปี
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4.8  การประมาณมูลค่าการลงทุน 
 จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในพื้นที่ที่จะสามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบ่งเป็น
แนวทางในการด้าเนินการใช้สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม บนถนนแต่ละสาย ซึ่งแต่ละสายจะแบ่งเป็น 2 
แนวทางเลือก โดยใช้ทิศทางในการระบายเป็นตัวก้าหนด ซึ่งสามารถน้ามาคิดมูลค่าราคาต้นทุนการ
ก่อสร้างได้โดยการคิดมูลค่างานก่อสร้างท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักตามระยะทาง และมูลค่างานดินขุด
และดินถม (ปริมาณดินขึ้นอยู่กับค่าระดับของพื้นที่ และความลาดชันของท่อระบายน้้าในการก่อสร้าง) 
ซึ่งจะได้มูลค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง ของแต่ละทางเลือกที่ก้าหนดไว้ โดยยังไม่น้ามาคิดค่า Factor F ที่
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (โยธาไทย, 2556) ดังแสดงใน ตารางท่ี 4.7 และเลือก
ทางเลือก ตามความเหมาะสมด้านวิศวกรรม (ทางเลือกที่ 1) เพื่อน้ามาคิดราคาต้นทุนรวมค่าก่อสร้าง 
แล้วท้าการคิดค่า Factor F ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (โยธาไทย, 2556) 
เพื่อให้ทราบมูลค่างานก่อสร้างจริง ของแต่ละแนวทางเลือก ดังแสดงใน ตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.7  รายการค้านวณประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณ 

ล้าดับ
ที ่

รายการ ทิศทางการไหล 

จ้านวน
ท่อ 

ระยะ 
วางท่อ 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ดินขุด 
ดินถม 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ค่างาน 
ต้นทุนก่อสร้าง หมาย

เหตุ 
(ท่อ) (ม.) (บาท) (ลบ.ม.) (บาท) (บาท) 

1 ถนนสรุิยเดชบ้ารุง 
   

 
      

 
1.1 แนวทางเลือกที่ 1 หน้าเรือนจ้าจงัหวัดร้อยเอ็ด ไปสู่ ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง 2 841.00 6,900.00 2,523.00 150.00 12,362,700.00 

 

 
1.2 แนวทางเลือกที่ 2 หน้าเรือนจ้าจงัหวัดร้อยเอ็ด ไปสู่ ส่ีแยกตัดกับรณชัยชาญยุทธ 2 555.00 6,900.00 1,655.00 150.00 8,155,500.00 

 
2 ถนนราชการด้าเนิน 

   
 

      

 
2.1 แนวทางเลือกที่ 1 แยกตัดกับถนนกองพล ไปสู่ ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง 2 643.00 6,900.00 4,825.00 150.00 10,320,900.00 

 

 
2.2 แนวทางเลือกที่ 2 ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไปสู่ แยกตัดกับถนนกองพล 2 643.00 6,900.00 1,930.00 150.00 9,452,400.00 

 
3 ถนนปัทมานนท ์

   
 

      

 
3.1 แนวทางเลือกที่ 1 ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไปสู่ ส่ีแยกตัดกับรณชัยชาญยุทธ 2 914.00 6,900.00 2,745.00 150.00 13,436,700.00 

 

 
3.2 แนวทางเลือกที่ 2 ส่ีแยกตัดกับรณชัยชาญยุทธ ไปสู่ ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง  914.00 6,900.00 6,855.00 150.00 14,669,700.00 

 
4 ถนนรณชัยชาญยุทธ ช่วงท่ี 1 

  
 

      

 
4.1 แนวทางเลือกที่ 1 แยกถนนศรีเทวา ไปสู่ ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง 2 1,923.00 6,900.00 5,770.00 150.00 28,268,400.00 

 

 
4.2 แนวทางเลือกที่ 2 ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไปสู่ แยกถนนศรีเทวา 2 1,923.00 6,900.00 14,425.00 150.00 30,864,900.00 

 
5 ถนนรณชัยชาญยุทธ ช่วงท่ี 2 

  
 

      

 
5.1 แนวทางเลือกที่ 1 ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไปสู่ สะพานข้ามล้าห้วยหนองหญ้าม้า 2 2,189.00 6,900.00 6,570.00 150.00 32,179,200.00 

 

 
5.2 แนวทางเลือกที่ 2 สะพานข้ามล้าห้วยหนองหญ้าม้า ไปสู่ ส่ีแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง 2 2,189.00 6,900.00 16,420.00 150.00 35,134,200.00 
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ตารางที่ 4.8 สรุปราคาก่อสร้างของแต่ละแนวทางเลือก 
ล้าดับที ่ รายการ ราคาต้นทุนก่อสร้าง (บาท) 

   

1 แนวทางเลือกท่ี 1  

1.1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ช่วงที่ 1 28,134,200.00 
1.2 ถนนรณชัยชาญยุทธ ช่วงที่ 2 32,179,200.00 
1.3 ถนนสุริยเดชบ้ารุง 12,362,700.00 
1.4 ถนนราชการด้าเนิน 9,452,400.00 
1.5 ถนนปัทมานนท์ 13,436,700.00 

   

 รวมราคาต้นทุนก่อสร้าง แนวทางเลือกท่ี 1 95,565,200.00 

 Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) 1.1953 

 รวมราคาก่อสร้าง แนวทางเลือกท่ี 1 114,229,083.56 
   
   

2 แนวทางเลือกท่ี 2  

2.1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ช่วงที่ 1 30,864,900.00 
2.2 ถนนรณชัยชาญยุทธ ช่วงที่ 2 35,134,200.00 
2.3 ถนนสุริยเดชบ้ารุง 8,155,500.00 
2.4 ถนนราชการด้าเนิน 10,320,900.00 
2.5 ถนนปัทมานนท์ 14,669,700.00 

   

 รวมราคาต้นทุนก่อสร้าง แนวทางเลือกท่ี 2 99,145,200.00 

 Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) 1.1953 

 รวมราคาก่อสร้าง แนวทางเลือกท่ี 2 118,508,257.56 
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 ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุ้มทุน ถ้าสามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้พื้นที่กลับมาด้าเนินการธุรกิจต่างๆได้ดังเดิม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะมีผลประกอบการเฉลี่ย 
21,000,000.00 บาท/ปี (รายงานการปิดบัญชีปีงบประมาณ 2551 - 2556 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2556) 
ท้าให้ทราบความคุ้มทุนในการก่อสร้างของแนวทางเลือกที่ก้าหนดได้ ซึ่งสามารถแสดงตามรายการ
ค้านวณ ได้ดังนี ้ 
 

 แนวทางเลือกท่ี 1 
  ราคาก่อสร้างแนวทางที่ 1  = 114,229,083.56 บาท  
  ผลประกอบการเฉลี่ย   = 21,000,000.00  บาท/ปี 
   จุดคุ้มทุน (ปี)    = ต้นทุนในการสร้าง / ผลประกอบการเฉลี่ย 
      = 114,229,083.56 / 21,000,000.00 
      = 5.43 ปี ≈ 5.5 ป ี  

 แนวทางเลือกท่ี 2 
  ราคาก่อสร้างแนวทางที่ 2  = 118,508,257.56 บาท  
  ผลประกอบการเฉลี่ย   = 21,000,000.00  บาท/ปี 
   จุดคุ้มทุน (ปี)    = ต้นทุนในการสร้าง / ผลประกอบการเฉลี่ย 
      = 118,508,257.56 / 21,000,000.00 
      = 5.64 ปี ≈ 6 ปี 
 
 ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการก่อสร้างท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ตาม
แนวทางเลือกที่ 1 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการสนับสนุนงบประมาณแก่
พื้นที่น้้าท่วมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องจากงบประมาณด้าเนินการในการลงทุนน้อยกว่าแนว
ทางเลือกที่ 2 และได้ผลตอบแทนจุดคุ้มทุนที่รวดเร็วกว่า อีกทั้งสามารถท้าการก่อสร้างที่เป็นไปได้
ตามหลักวิศวกรรม   
  

http://www.roietmunicipal.go.th/th/?q=node/2233
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุป 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้จัดท้าโครงงานมีความ
คิดเห็นว่าการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้้า อย่างเช่น ท่อระบายน้้า เพื่อช่วยให้ระบบระบาย
น้้าในพื้นที่เทศบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของ
พื้นที่ โดยการเสนอทางเลือกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างตามหลักวิชาการ ซึ่งพิจารณาจากด้าน
วิศวกรรม และราคาต้นทุนก่อสร้างที่เหมาะสมที่ไม่สูงจนเกินไป มีแนวทางแก้ปัญหาโดยการวาง
ท่อระบายน้้าหลัก เพื่อเร่งการระบายน้้าไปตามถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนรณชัยชาญยุทธ, ถนน
ราชการด้าเนิน, ถนนปัทมานนท์ และถนนสุริยเดชบ้ารุง โดยพิจารณาหาแนวทางเลือกของการ
ป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าที่เป็นไปได้ และเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งแนวทาง
เลือกที่ 1 คือวางท่อระบายน้้า 1.) ถนนรณชัยชาญยุทธ มีทิศทางจากแยกถนนศรีเทวาไหลไปสู่
สะพานข้ามล้าห้วยหนองหญ้าม้า ออกจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  2.) ถนนราชการ
ด้าเนิน มีทิศทางจากสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมืองไหลไปสู่แยกตัดกับถนนกองพล ไหลเข้าสู่ตัวเมือง
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.) ถนนปัทมานนท์ มีทิศทางจากสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมืองไหลไปสู่แยก
ตัดกับสี่แยกตัดกับถนนรณชัยชาญยุทธ ไหลเข้าสู่ตัวเมืองทางทิศใต้ 4.) ถนนสุริยเดชบ้ารุง มีทิศทาง
จากบริเวณหน้าเรือนจ้าจังหวัดร้อยเอ็ดไหลไปสู่สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง ไหลออกจากตัวเมือง
ทางทิศใต้ มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 114.229 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนก่อสร้างประมาณ 5.5 ปี 
และแนวทางเลือกที่ 2 คือวางท่อระบายน้้าตามถนนทั้ง 4 สาย ด้วยความยาวท่อที่เท่ากับทางเลือกที่ 1 
แต่มีทิศทางการระบายน้้าตรงข้ามกับทางเลือกที่ 1  มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 118.508 ล้านบาท มี
ระยะเวลาคืนทุนก่อสร้างประมาณ 6 ปี โดยแนวทางเลือกที่ 1 เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา เพราะเหมาะสมได้ด้านวิศวกรรม ควบคุมการไหลของ
น้้าได้อย่างตรงจุด ระบายน้้าออกจากพื้นที่ได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด อีกทั้งยังเหมาะสมในด้าน
ราคาค่าก่อสร้าง เพราะมีระยะเวลาคืนทุนค่าก่อสร้างที่น้อยกว่า ท้าให้สามารถสรุปแนวทางเลือก
การระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วม ดังแสดงใน รูปท่ี 5.1 และการสนับสนุนให้ความรู้ในโครงการที่
ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เป็นตัวช่วยและเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ ที่จะด้าเนินการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ให้ทั้งประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้  
 1)  ในการรวบรวมข้อมูลปริมาณฝนสูงสุด มีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส้าเร็จรูปและข้อมูลที่

ต้องจัดการเอง ดังนั้นควรมีความรอบคอบในการจัดการข้อมูล  
 2)  ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดในบางปีมีการขาดหายไป  ดังนั้นควรหาข้อมูลให้ได้มากและ

ครอบคลุมที่สุดเพื่อให้ผลการค้านวณมีความถูกต้องมากขึ้น  
 3)  ในการเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลออกควรมีการเลือกค่าที่สอดคล้องกับลักษณะ

สภาพพื้นที่ปัจจุบันให้มากที่สุด 
 อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะต้องแก้ปัญหา
อย่างเพียงล้าพัง แต่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณางบประมาณ ส้าหรับการ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เท่าที่จะสามารถด้าเนินการได้ หรือหากเป็นโครงการที่ใหญ่เกิน
ก้าลังของท้องถิ่น ฝ่ายบริหารในองค์กรควรประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกให้
เข้ามาด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนต้องประสานและ
ร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ เกิดความยั่งยืนและมีความสุข การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาทั้งความเป็นอยู่ควบคู่กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความเหมาะสมและสมดุลกัน จึงจะท้าให้ชีวิตของประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุขต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตามที่เสนอแนะจะเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่เป็นโครงการที่
ได้ส้ารวจ และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในพื้นที่แล้ว สามารถพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ได้  
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รูปที่ 5.1  สรุปผลการออกแบบท่อระบายน้้า 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กีรติ ลีวัจนกุล “วิศวกรรมชลศาสตร์” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 รังสิต. 2539 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “โครงการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและ 
 ออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” 2553 
โชติไกร ไชยวิจารณ์ “วิศวกรรมชลศาสตร์” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 2546 
นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ “กลศาสตร์ของไหลและชลศาสตร์ เล่ม 1 2540” โยธาไทย 
 http://www.yotathai.com “หลักเกณฑ์การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ” 
 2556 
วีระพล แต้สมบัติ “หลักอุทกวิทยา” ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2533 
วีระพล แต้สมบัติ “อุทกวิทยาประยุกต์” ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2531 
สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ “วิศวกรรมอุทกวิทยา” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 2546 
สุพจน์ ถาไชยลา “ระบบการป้องกันน้้าท่วมเขตชุมชนเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ" 
 วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้้า 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2547 
อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์  “การวิเคราะห์งบการเงิน”. 5/2551 
อ้านาจ  รัตนสุวรรรณ และคณะ “การบัญชีขั้นต้น : ฉบับอ่านเข้าใจง่าย”. 4/2556 
ASCE “Design and Construction of Sanitary and Storm Sewer: ASCE” pp. 41-61, Manual of  
 Practice No. 9. 1969 
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ภาคผนวก 
(รายระเอียดแบบเบื้องต้น) 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นายสมภพ  ค้าดี  เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2525 ที่อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ส้าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปีพุทธศักราช 2549 และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พุทธศักราช 2555 ด้านการท้างาน เร่ิมท้างาน
ในต้าแหน่ง วิศวกร งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน ที่อยู่ปัจจุบัน 444/82 หมู่ 6 หมู่บ้านเดอะเฮ้าส์โอโซเนีย ต้าบล
สุรนารี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 080-1668022 
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