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บทคัดยอ
จงัหวดัศรสีะเกษ ตัง้อยใูนลมุน้ำมลูตอนลาง มสีภาพพืน้ทีส่วนใหญเปนทีร่าบลอนลาด ซึง่ประสบ

ปญหาทัง้น้ำทวมในฤดนู้ำหลากและการขาดแคลนน้ำในชวงฤดแูลง โดยเฉพาะในพืน้ทีล่มุน้ำหวยสำราญ
ซึง่เปนพืน้ทีว่กิฤตและมผีลกระทบตอชมุชนเมอืง บรเิวณอำเภอเมอืงจงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่พืน้ทีด่งักลาวเปน
พืน้ทีท่ีม่กีารบรรจบกนัระหวางลำหวยสำราญและแมน้ำมลู มชีมุชนขนาดใหญและเปนพืน้ทีร่าบสำหรบั
การทำการเกษตรทีส่ำคญั เมือ่ไดรบัน้ำหลากจากอทิธพิลของทัง้สองลมุน้ำ จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิวิกฤต
น้ำทวมเปนประจำทกุป สภาพปญหาทีท่ำใหเกดิน้ำทวม ในพืน้ทีอ่ำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ แบงออก
เปน 2 ลกัษณะ คอื การเออทวม เนือ่งจากน้ำในแมน้ำมลูไหลเออ (Back Water) และการทวมจากการ
ลนตลิง่ของลำหวยสำราญ ทีไ่หลผานตอนกลางของเขตอำเภอเมอืง กอนทีจ่ะไหลบรรจบแมน้ำมลู ประกอบ
กบัลำหวยสำราญ มคีวามคดเคีย้วคอนขางสงู จงึทำใหการไหลของน้ำคอนขางชาและเมือ่ระดับน้ำ-ปรมิาณ
น้ำ ในแมน้ำมลูมมีาก จะสงผลกระทบให ปรมิาณน้ำในลำหวยสำราญยกระดบัสงูขึน้ สงผลกระทบทำให
เกดิน้ำทวมเปนบรเิวณกวาง จากสภาพเหตกุารณทีก่ลาวมาขางตน จงึมคีวามจำเปนในการศกึษาสภาพ
น้ำทวมในบริเวณลุมน้ำหวยสำราญ โดยในการศึกษาผูวิจัยไดเลือกประยุกตใชแบบจำลองคณิตศาสตร
MIKE-11 เพือ่ศกึษาสภาพน้ำทวมและคณุลกัษณะทางกายภาพของลำน้ำมลูและลำหวยสำราญ ทีม่ผีลตอ
พืน้ทีใ่นเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ และจำลองสภาพการไหลของน้ำหลาก ในรอบปการเกดิซ้ำตางๆ
เพือ่ทำการศกึษาหาแนวทางทีเ่หมาะสม ในการปองกนัภยัจากน้ำทวมในพืน้ทีด่งักลาวและใชแบบจำลอง
MIKE 11 เพื่อศึกษาผลการกอสรางประตูระบายน้ำปากหวยสำราญ (ระยะที่ 1) ที่มีผลตอการแกไข
ปญหาน้ำทวม โดยศกึษาระดบัน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ของหวยสำราญ ทัง้ในกรณทีีไ่มมปีระตรูะบายน้ำ และ
มปีระตรูะบายน้ำ และหาแนวทางบรหิารจดัการประตรูะบายน้ำปากหวยสำราญ เพือ่ปองกนัน้ำทวมใน
เขตพืน้ทีช่มุชน อำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ

คำสำคญั: จังหวัดศรีสะเกษ, การบริหารจัดการน้ำ, ปตร.ปากลำหวยสำราญ
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1. บทนำ
สภาพปญหาที่ทำใหเกิดน้ำทวมของแมน้ำมูล ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ สถานีวัดน้ำในแมน้ำมูล

M5 อำเภอราษไีศล มพีืน้ทีร่บัน้ำฝน 44,275 ตร.กม. ความจขุองแมน้ำมลูสามารถรองรบัน้ำใหไหลผาน
ได 886  ม3/วนิาท ี ซึง่สงผลกระทบกอใหเกดิน้ำทวม แบงออกเปน 2  ลกัษณะ คอืประการแรก เปนการ
เออทวมหนนุเนือ่งจากน้ำในแมน้ำมลูทีไ่หลเออ (Back Water) จากจงัหวดัอบุลราชธาน ีขึน้มาภายหลงั
จากทีแ่มน้ำชไีดไหลลงบรรจบแลว ความเรว็ในการไหลของน้ำคอนขางชา จงึไดเออเขาทวมในลำน้ำสาขา
และที่ราบริมตลิ่ง (Flood Plain) พื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ ไดแก อำเภอกันทรารมย อำเภอเมือง
อำเภอราษไีศล อำเภอหวยทบัทนั  และอำเภอยางชมุนอย สวนประการทีส่องเปนการทวมมาจากปรมิาณ
น้ำในแมน้ำมลู ในตอนบนทีไ่หลบาลงมาเขาสจูงัหวดัศรสีะเกษ ในลกัษณะของการลนตลิง่ลำน้ำหวยสำราญ
ความจลุำน้ำสามารถทีจ่ะรองรบัน้ำใหไหลผานได 116.50 ม3./วนิาท ีหากเกนิกวานีจ้ะกอใหเกดิปญหา
น้ำทวมและลกัษณะภมูปิระเทศบรเิวณอำเภอเมอืงลำหวยสำราญในชวงนีเ้ปนชวงปลายน้ำกอนจะไหลลง
แมน้ำมลูมคีวามคดเคีย้วคอนขางสงู  จงึทำใหการไหลของน้ำคอนขางชาและเมือ่ในแมน้ำมลูมรีะดบัปรมิาณ
น้ำคอนของมาก จะสงผลกระทบใหนำ้ในลำหวยสำราญเออลนและยกระดับสูงขึ้น เกิดน้ำทวมเปน
บรเิวณกวาง

จากสภาพเหตุการณที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางๆ รายงานศึกษา และขอมูล
ทางกายภาพของลุมน้ำ ที่สามารถในการศึกษาสภาพน้ำทวมระดับน้ำทวมในลุมน้ำหวยสำราญ โดยใน
การศกึษานี ้ผวิูจยัไดเลอืกประยกุตใชแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11 เนือ่งจากมขีอมลูการศกึษา
และสามารถใชงานไดเพือ่ศึกษาสภาพน้ำทวมและจำลองสภาพการไหลของน้ำหลาก สภาพน้ำทวมในพืน้ที่
และทำการศกึษาแนวทางทีเ่หมาะสมในการปองกนัภยัจากน้ำทวมในพืน้ทีล่มุน้ำหวยสำราญ บรเิวณอำเภอเมอืง
จงัหวดัศรสีะเกษ

วัตถุประสงค
1. เพือ่ศกึษาสภาพน้ำทวมและลกัษณะทางกายภาพของลมุน้ำมลูและลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณ

ปากลำหวยสำราญในเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ
2. เพือ่จำลองสภาพการไหลของน้ำหลากและสภาพน้ำทวมของลมุน้ำมลู และลมุน้ำหวยสำราญ

บริเวณปากแมน้ำในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตร แบบจำลอง
MIKE 11

3. เพือ่ศกึษาแนวทางในการปองกนัภยัและบรรเทาภยัจากน้ำทวม ทีม่คีวามเหมาะสมสำหรบัพืน้ที่
ลมุน้ำมลู และลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณปากแมน้ำและในเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ
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ขอบเขตการศกึษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลและทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา

อุทกวิทยา ชลศาสตรการไหลของน้ำในแมน้ำและพื้นที่ราบลุม ระดับน้ำทวม ขอมูลสภาพภูมิประเทศ
รปูตดัขวาง ขอมลูอาคารชลศาสตร รวมถงึขอมลูระบบปองกนันำ้ทวมของพืน้ทีศ่กึษา

2. วเิคราะหขอมลูทางดานอทุกวทิยาของน้ำทวมทีเ่กดิในอดตี รวมถงึการวเิคราะหขอบเขตเงือ่นไข
ทีจ่ำเปน สำหรบัใชในการพฒันาแบบจำลองทางคณติศาสตร

3. พัฒนาแบบจำลองน้ำฝนน้ำทา โดยทำการสอบเทียบและตรวจสอบแบจำลองดวยผลการ
คำนวณปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองซึง่คำนวณมาจากขอมลูน้ำฝนในพืน้ทีไ่ปเปรยีบเทยีบ กบัขอมลู
ปรมิาณทาทีม่กีารตรวจวดัไว เพือ่ทำการวเิคราะหหาคาพารมมเิตอรทีเ่ปนตวัแทนของพืน้ทีศ่กึษา

4. พฒันาแบบจำลองชลศาสตร เพือ่จำลองพฤตกิรรมสภาพการไหลตามลำน้ำ ทำการสอบเทยีบ
และตรวจสอบแบบจำลองโดยการคดัเลอืกสถานวีดัน้ำทา ทีม่ขีอมลูปรมิาณน้ำทา ทีม่คีวามตอเนือ่งและ
ยาวนานเพยีงพอ มาทำการปรบัเทยีบคาพารามเิตอรตางๆ ของแบบจำลอง จนกระทัง้คาระดบัน้ำและ
อัตราการไหล ที่ไดจากการคำนวณดวยแบบจำลองชลศาสตรมีคาใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัดแลวจึง
ดำเนินการนำแบบจำลองดังกลาวไปประยุกตใชสำหรับพื้นที่ศึกษาตอไป

5. ศกึษาแนวทางทีเ่หมาะสม ในการปองกนัภยัจากน้ำทวม สำหรบัพืน้ทีศ่กึษา เพือ่ใหสามารถ
ชวยตดัสนิใจในการปองกนัน้ำทวมไดอยางเตม็ประสทิธภิาพ

 1. ขอมลูจงัหวดัศรสีะเกษ
1.1 สภาพพืน้ทีล่มุน้ำ จงัหวดัศรสีะเกษเปน

จงัหวดัทีต่ัง้อยขูอบแองทีร่าบลมุโคราชดานตะวนัออก
เปนบริเวณที่มีผืนแผนดินกวางขวางของบริเวณลุม
น้ำมลู น้ำช ี ตอนลาง ซึง่อดุมไปดวยลมุน้ำลำหวย
หลายสายไหลมาบรรจบในเขตอีสานตอนใตสภาพ
ภมูปิระเทศโดยภาพรวมมลีกัษณะเปนทีส่งูทางดาน
ใตแลวคอยๆ ลาดเอยีงไปทางเหนอืตอนกลางเปนที่
ลาดเอยีงเลก็นอย และทีร่าบลอนลาด โดยเฉพาะบรเิวณทีร่าบลมุน้ำมลูน้ำมลูมตีนกำเนดิจากเทอืกเขา
สนักำแพง อำเภอปกธงชยั จงัหวดันครราชสมีาไหลเขาสจูงัหวดัศรสีะเกษทีอ่ำเภอราษไีศล อำเภออทุมุพร
พสิยัอำเภอยางชมุนอย อำเภอเมอืง  ศรสีะเกษและอำเภอกนัทรารมย โดยตอนเหนอืสดุของอำเภออทุมุพร
พสิยัและอำเภอเมอืงศรสีะเกษจะตดิกบัแมน้ำมลู
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1.2 ปรมิาณน้ำฝน จงัหวดัศรสีะเกษมปีรมิาณน้ำฝนสะสมเฉลีย่ทัง้ป 1,346 มม. ซึง่แมจงัหวดั
ศรสีะเกษจะมปีรมิาณน้ำฝนสะสมเฉลีย่จะอยใูนเกณฑด ีแตเนือ่งจากมปีจจยัสำคญัทีท่ำใหเกดิภาวะฝนทิง้
ชวงและฝนไมตกตามฤดกูาล เนือ่งมาจากสภาพทางภมูศิาสตรทีม่เีทอืกเขาพนมดงเรก็ทางตอนใตขวางกัน้
ลมฝนหรอืทีเ่รยีกวาลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตซึง่เปนลกัษณะเงาฝน สวนในชวงกลางเดอืนตลุาคมลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผาน ในชวงเวลาปลายฤดู
ฝนตนฤดูหนาวนี้ลมพายุที่กอตัวแถบทะเลจีนใตและ
ฝนจากพายุหมุนเขตรอนจะเบนทิศทางออกจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยราย
เดือนและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมของจังหวัด
ศรีสะเกษ

1.3 ปญหาน้ำทวมสภาพน้ำทวมในจังหวัด
ศรีสะเกษมีสาเหตุหลักมาจากพายุและรองความ
กดอากาศต่ำพาดผานทำใหเกดิโอกาสทีม่ฝีนตกหนกัใน
พืน้ทีจ่นเกดิน้ำทวมเออลนตามแนวหวยสำราญและลำ
สาขาถาประจวบกับชวงที่มีการเออสูงของระดับน้ำใน
แมน้ำมูลบรเิวณทีห่วยสำราญไหลไปบรรจบในเขตรอย
ตอระหวางอำเภอเมอืงศรสีะเกษและอำเภอยางชมุนอย
ก็จะทำใหสภาวะน้ำทวมในจังหวัดศรีสะเกษทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น

2. เครือ่งมอืและอปุกรณ
2.1 ไมโครคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพ
2.2 โปรแกรม MIKE 11 โปรแกรม Arc GIS
2.3 แผนทีม่าตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนทีท่หาร
2.4 รปูตดัตามยาว รปูตดัตามขวาง ของลำน้ำมลู และลำหวยสำราญ บรเิวณอำเภอเมอืงจงัหวดั

ศรสีะเกษ อำเภอราศไีศลและอำเภอกนัทรารมย ในบรเิวณพืน้ทีศ่กึษาขอมลูจากสำนกัชลประทานที ่ ๘
กรมชลประทาน

2.5 ขอมลูเชงิพืน้ที ่ไดแก แผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสวน 1:50,000 แผนทีข่อบเขตการปกครอง
แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิแผนทีเ่สนชัน้ความสงู ขอมลูระดบัภมูปิระเทศ   (Digital Elevation Model
: DEM) ภาพถายดาวเทยีมจากเหตกุารณน้ำทวมในอดตีขอมลูจากสำนกัชลประทานที ่๘ กรมชลประทาน

2.6 ขอมูลอุตุนิยมวิทยาและขอมูลทางชลศาสตรของแมน้ำสาขาตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำมูลและ
ลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณพืน้ทีศ่กึษาโครงการขอมลูจากสำนกัอทุกวทิยาและบรหิารน้ำ กรมชลประทาน
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3.วิธีการ
ในการจดัทำแบบจำลองคณติศาสตร ไดใชแบบจำลอง MIKE 11 เพือ่จำลองสภาพการเกดิน้ำทวม

ของพืน้ทีล่มุน้ำหวยสำราญ บรเิวณปากแมน้ำอำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ สำหรบัขัน้ตอนการพฒันา
แบบจำลองทางคณิตศาสตร สำหรับนำไปใชศึกษาสภาพน้ำทวมและคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ศึกษามีขั้นตอนการดำเนินการตางๆ ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดเตรียมขอมูล
เพือ่นำเขาแบบจำลองคณติศาสตร การสอบเทยีบ และการตรวจสอบแบบจำลองคณติศาสตร การประยกุต
ใชแบบจำลองคณติศาสตร เพือ่ศึกษาแนวทางทีเ่หมาะสมในการปองกนัภยัจากน้ำทวมสำหรบัพืน้ทีศ่กึษา

4. การเกบ็รวบรวมขอมลู
ขอมลูทีใ่ชศกึษาสภาพน้ำทวมในพืน้ทีล่มุน้ำมลูและลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณอำเภอเมอืง จงัหวดั

ศรสีะเกษ ประกอบดวยขอมลูลกัษณะทางกายภาพของลมุน้ำ ขอมลูรปูตดัขวางและรปูตดัตามยาวของ
ลำน้ำขอมลูปรมิาณฝน ขอมลูปรมิาณน้ำทาซึง่ขอมลูเหลานีไ้ดถกูรวบรวม โดยหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก
กรมชลประทาน กรมอตุนุยิมวทิยา กรมทรพัยากรน้ำ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

4.1 ขอมูลอัตราการระเหยรายวัน ไดจากการวัดของสถานีตรวจวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ

4.2 ขอมลูปรมิาณฝนรายวนั ไดจาการตรวจวดัของกรมชลประทาน และกรมอตุนุยิมวทิยาในพืน้ที่
4.3 ขอมูลปริมาณน้ำทาและระดับน้ำรายวัน ไดจากการตรวจวัดของสถานีวัดน้ำทา ของกรม

ชลประทาน ในพืน้ทีศ่กึษา
4.4 ขอมลูรปูตดัขวางลำน้ำ ในลำน้ำมลูและลำหวยสำราญ ในเขตพืน้ทีศ่กึษา ไดจากขอมลูทีไ่ด

สำรวจไวของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ
4.5 ขอมลูผลสำรวจภมูปิระเทศ ในเขตพืน้ทีศ่กึษา ไดจากขอมลูทีม่กีารสำรวจไว โดยกรมพฒันา

ที่ดิน
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5. แบบจำลองคณติศาสตร MIKE 11
5.1 การพฒันาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา Rainfall - Runoff Model เปนการจำลองสภาพการเกดิ

น้ำทาในพืน้ทีร่บัน้ำฝน ของสถานวีดัน้ำทาแลวดำเนนิการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง ดวยผลการ
คำนวณปริมาณน้ำทาจากขอมูลน้ำฝนที่ได จากแบบจำลองไปเปรียบเทียบกับขอมูลสถิติปริมาณน้ำทา
ที่มีการวัดไว จากนั้นจะทำการนำคาพารามิเตอร ที่ไดจากการสอบเทียบและตรวจสอบไปพัฒนาแบบ
จำลองครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษาตอไป

แบบจำลองน้ำฝนน้ำทาสำหรับการจำลองการเกิดพฤติกรรมการเกิดน้ำทา จากปริมาณน้ำฝนที่
เกดิจากพายฝุนทีต่กภายในพืน้ทีใ่นพืน้ทีร่บัน้ำ มกีารขัน้ตอนการพฒันาประกอบดวย การสอบเทยีบและ
ตรวจสอบแบบจำลองโดยทำการคัดเลือกสถานีวัดน้ำทา ที่มีขอมูลเพียงพอ สำหรับใชในการสอบเทียบ
และตรวจสอบแลวดำเนนิการแบงพืน้ที ่ลมุน้ำยอยของสถานวีดัน้ำทา ทีค่ดัเลอืกแลวเพือ่กำหนดขอบเขต
ของพืน้ทีร่บัน้ำและทำการนำเขาขอมลู ไดแก ขอมลูอตัราการระเหย และปรมิาณฝน สำหรบัการคำนวณ
ปรมิาณน้ำทา ซึง่เมือ่สอบเทยีบและตรวจสอบน้ำฝนน้ำทา จนกระทัง่ผลการคำนวณทีไ่ด จากแบบจำลอง
มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัแลวจงึจะนำแบบจำลองไปประยกุตใชในการพฒันาแบบจำลองชลศาสตร
ตอไป

5.2 การพัฒนาแบบจำลองชลศาสตร (Hydrodynamic Model) ในการพัฒนาแบบจำลอง
ชลศาสตรโดยใช MIKE 11 เพือ่จำลองพฤตกิรรมการไหลของสภาพลำน้ำ มขีัน้ตอนประกอบดวย การ
สอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง โดยการคดัเลอืกสถานวีดัน้ำทาทีม่ขีอมลูเพยีงพอ สำหรบัการใชสอบ
เทียบและตรวจสอบ แลวทำการสอบเทียบพารามิเตอรตางๆ ของแบบจำลอง จนกระทั้งคาระดับน้ำที่
ไดจากการคำนวณโดยแบบจำลองชลศาสตรใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดั จากนัน้จงึนำแบบจำลองดงักลาว
ไปประยุกตใชในพื้นที่โครงการตอไป

5.3 การประยกุตแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11 เพือ่คาดการณลกัษณะทางชลศาสตรที่
เกดิขึน้ ในพืน้ทีศ่กึษา
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6. สรปุผล
จากการประยกุตใชแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11 เพือ่ศกึษาสภาพปากลำหวยสำราญเชือ่ม

ตอลำน้ำมูลและผลของการกอสรางประตรูะบายน้ำปากหวยสำราญ (ระยะที1่) ทีม่ตีอการชวยแกไขปญหา
น้ำทวมในพืน้ทีช่มุชนเมอืงศรสีะเกษ โดยเปรยีบเทยีบระดบัน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ของหวยสำราญทีไ่หลผาน
พื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยใชระดับของแมน้ำมูลในรอบปการเกิดซ้ำตางๆ ณ สถานี M.182
เปนระดบัน้ำดานทายน้ำอางองิ เนือ่งจากระดบัน้ำในหวยสำราญไดรบัอทิธพิลจากระดบัน้ำของแมน้ำมลู
ซึง่จากผลการศกึษาดงักลาว จะเหน็ไดวาระดบัน้ำ ในกรณทีีม่ปีระตรูะบายน้ำปากหวยสำราญ มรีะดบั
สูงกวาในกรณีที่ไมมีประตูระบายน้ำ เนื่องจากประตูระบายน้ำปากหวยสำราญ ยังมีประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำเพยีงพอทีจ่ะชวยแกไขปญหาน้ำทวมซึง่มรีะดบัน้ำอยทูีป่ระมาณ 116.50-117.50 เมตร รทก.
(กรณทีีไ่มมปีระตรูะบายน้ำ) และมอีตัราการไหลระหวาง 240.00-260.00 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีซึง่เมือ่
เกดิฝนตกหนกัและระดบัน้ำในแมน้ำมลูทวมสงู สงผลใหระดับน้ำในหวยสำราญ จะเริม่ลนตลิง่และไหล
เขาทวมพืน้ทีช่มุชนในทีส่ดุ

7. ขอเสนอแนะ
ผลจากการวเิคราะหโดยใชแบบจำลองทางคณติศาสตรนัน้ ทีเ่กดิจากการใชขอมลูทีจ่ากการวดัจาก

สถานวีดัน้ำและขอมลูทางสถติทิีม่กีารเกบ็รวบรวมไว จะเหน็ไดวาระดับน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ประมาณ +117.00
ม.รทก. แนวทางในการปองกนัน้ำหลาก คอื การกอสรางพนงักัน้นำ้ตลอดลำน้ำในเขตพืน้ทีช่มุชนเมอืง
ใหสามารถปองกันระดับน้ำที่เกิดขึ้น สวนประตูระบายน้ำปากลำหวยสำราญ (ระยะที่ 1) เนื่องจากไม
สามารถชวยในการบรหิารจดัการน้ำในชวงการเกดิน้ำหลากสงูสดุได จงึเหน็ควรแขวนบาน แตสามารถ
บรหิารจดัการพรองน้ำกอนฤดนู้ำหลาก เพือ่เพิม่พืน้ทีร่บัน้ำในลำหวยสำราญ และปดบานเพือ่กกัเกบ็น้ำ
ในชวงปลายฤดนู้ำหลาก ชวยในการกกัเกบ็น้ำไวใชในฤดแูลงได
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