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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการบรรเทาอุทกภัยและปญหาน้ําทวมขังในเขตพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา    เพ่ือใหสามารถลดระยะเวลาน้ําทวมขังในพ้ืนที่อยูอาศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรม พรอมทั้งพิจารณา

แนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ตลอดจนปรับปรุงโครงการชลประทานในพ้ืนที่ โดยการศึกษา

ไดประยุกตใชแบบจําลองคณิตศาสตร InfoWorks RS ในการวิเคราะหศักยภาพการระบายน้ําของโครงขายลําน้ํา

ธรรมชาติในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ เพ่ือประกอบการศึกษาสาเหตุของปญหาอุทกภัยและวิเคราะหทางเลือกในการ

บรรเทาอุทกภัย ในการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาอุทกภัยและวิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรการแกไข

ปญหาที่มีความเหมาะสม  บทความนี้นําเสนอการศึกษาวิเคราะหโครงการแกไขปญหาน้ําทวมโดยใชแบบจําลอง

คณิตศาสตรวิเคราะหสภาพชลศาสตรเพ่ือศึกษาสาเหตุของน้ําทวมและกําหนดมาตรการแกไข  

คําสําคัญ: การบรรเทาอุทกภัย แบบจําลองคณิตศาสตร InfoWorks RS 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to alleviate flood problem in the Satingphra 
Peninsula, Songkhla Province, to lower the flood inundation time in the residential and 
agricultural areas. Furthermore, the study must also determine appropriate measures to 
alleviate water shortage problems, as well as propose irrigation project improvement. 
The study had used a mathematical model; InfoWorks RS, for the analysis of the current 
drainage capacity of the natural canal network to study the causes of flood and factors 
which induced floods in order to determine appropriate flood alleviation measures. This 
article presents the application of InfoWorks RS software to identify the causes of flood 
and appropriate flood alleviation measures. 
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1. บทนํา 

พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ 

และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบกับปญหาอุทกภัยมาโดยตลอด มีพ้ืนที่ลุมต่ําถูกน้ําทวมขังเปนประจําเกิด

ความเสียหายตอพ้ืนที่เกษตรกรรม และในเหตุการณอุทกภัยขนาดใหญ เชน เหตุการณอุทกภัยชวงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2548 ถึงเดอืนมกราคม พ .ศ.2549 เกิดฝนตกหนักในพื้นทีค่าบสมุทรสทิงพระและพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลา 

คาบสมุทรสทิงพระมีพ้ืนที่น้ําทวมเปนบริเวณกวาง ราษฎรจํานวนมากไดรับความเดือดรอนเกิดความเสียหายตอชีวิต

และทรัพยสินจากภาวะน้ําทวมขังในระดับสูงและเปนเวลานานหลายสัปดาห นอกจากนี้ พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระยัง

ประสบปญหาการขาดแคลนน้าํเพ่ือการเกษตรเปนประจาํอีกดวย กรมชลประทานไดพยายามดาํเนนิการแกไขปญหา

ดงักลาวมาโดยตลอด แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณทําใหไมสามารถพัฒนาโครงการไดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการ

แกไขปญหาอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

กรมชลประทานจึงไดกําหนดใหทาํการศกึษาความเหมาะสมการแกไขปญหาอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้าํ

เพ่ือการเกษตร เพ่ือใหมีการศึกษาแกไขปญหาอยางเปนระบบตลอดทั้งพ้ืนที่ที่เก่ียวของ กําหนดแนวทางในการลด

ความเสียหายในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชมาตรการแกไขปญหาที่สอดคลองและสนับสนุนกัน โดยงาน

ศึกษาโครงการรวมถึงการปรับปรุงโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ ซ่ึงเปนโครงการชลประทาน

ในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการใชงานมาเปนเวลานาน  

การศึกษาโครงการเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยจะตองมีการวิเคราะห เพ่ือกําหนดสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิด

อุทกภัย เพ่ือเสนอแนวทางและมาตรการแกไขที่เหมาะสม วิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือกในการแกไขปญหาเพ่ือ

คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และประเมินผลประโยชนของการแกไขปญหาอุทกภัย ซ่ึงการวิเคราะหโครงการ

จําเปนตองวิเคราะหสภาพชลศาสตรของคลองระบายน้ํา เพ่ือวิเคราะหปญหาและขอจํากัดของการระบายน้ํา 

เนื่องจากพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีคลองระบายน้ําเช่ือมโยงกันเปนโครงขายซับซอน การศึกษาโครงการจึง

ประยุกตใชแบบจําลองชลศาสตร InfoWorks RS เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหดานชลศาสตรโดยการจําลอง

สภาพลําน้ํา อาคารบังคับน้ํา และพ้ืนที่น้ําทวม (Flood Plain) เพ่ือวิเคราะหอัตราการไหล ขอบเขตพ้ืนที่น้ําทวมและ

สภาพน้ําทวม เชน ความลึกน้ําทวมสูงสุด ระยะเวลาน้ําทวมขัง เปนตน ที่รอบปการเกิดซํ้าตางๆ เพ่ือศึกษาปญหาและ

ขอจํากัดของพ้ืนที่โครงการในสภาพปจจุบัน นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องมือในการทดสอบประสิทธิผลของแนวทาง

และมาตรการแกไขปญหา การคดัเลือกทางเลือกการแกไขปญหา ซ่ึงขอดขีองการใชแบบจาํลองคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหดานชลศาสตรของการศกึษาแนวทางปองกันน้าํทวม คอื สามารถใชแบบจาํลองในการทดสอบมาตรการ

ตางๆ ภายใตเงือ่นไขตางๆ เชน ฝนทีร่อบปการเกิดซํ้าตางๆ ขนาดของคลองระบายน้าํ ฯลฯ ใชเวลาในการวิเคราะห

นอยกวาการวิเคราะหดวยวิธีอ่ืน และแสดงขอมูลตางๆ ที่จําเปนในการพิจารณาตัดสินใจไดอยางครบถวน ทําให

สามารถวิเคราะหตรวจสอบมาตรการและทางเลือกไดหลายทางเลือกเพ่ือคัดเลือกมาตรการแกไขที่เหมาะสม 

2. พื้นท่ีศึกษา 

สภาพภูมิประเทศ : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีพ้ืนที่ประมาณ 800 ตร.กม. คาบสมุทรมีลักษณะแคบยาว 

โดยมีความยาวประมาณ 70 กม. และมีความกวางอยูในชวง 5 – 12 กม. สภาพทางภูมศิาสตรเปนทีร่าบชายทะเล     

ถูกขนาบดวยทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันตกและอาวไทยทางทิศตะวันออก สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตกเปนที่ราบ
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ริมทะเลสาบมีระดับพ้ืนดินต่ํากวาระดับ +0.50 ม.รทก. สวนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกมีสันทรายในแนวเหนือ-ใตตาม

แนวทางหลวงหมายเลข 408 ยกตัวสูงเปนเนินคั่นระหวางพ้ืนที่ราบริมทะเล ดังแสดงในรูปที ่1  

ระบบลุมน้ําและลําน้ํา : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาซ่ึงมีพ้ืนที่รับน้ํา

ประมาณ 8,485 ตร.กม. ทะเลสาบสงขลามีลักษณะคอดเปนตอนๆ แบงไดเปน 4 สวน คอื 1) ทะเลนอย อยูทางตอน

บนสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง เปนทะเลน้ําจืด 2) ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) อยูถัดจากทะเล

นอยไปถึงตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ และบานแหลมจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สวนใหญของ

รอบปน้ําจะเปนน้ําจืด แตบางปที่แลงจัดจะมีการรุกตัวของน้ําเค็มในชวงฤดูแลง คาความเค็มอาจสูงถึง 10 กรัม/ลิตร 

3) ทะเลสาบตอนกลาง (ทะเลสาบ) อยูถัดลงไปจนถึงบริเวณบานปากรอ ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร การ

ผสมผสานของ น้ําเค็มและน้ําจืดในสัดสวนที่ตางกันในฤดูฝนและฤดูแลงทําใหระบบนิเวศเปนทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย 

ความเคม็อยูในชวง 0-20 กรัม/ลิตร ขึ้นอยูกับฤดูกาล และ 4) ทะเลสาบตอนลาง จากบานปากรอ ตาํบลปากรอ อําเภอ

สิงหนครไปจนถึงจุดที่เช่ือมตอกับอาวไทยที่ปากรองน้ําทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสวนนี้ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล

ขึ้น-ลงมากกวาสวนอ่ืน คาความเค็มของน้ําในฤดูแลงอยูในชวง 23-30 กรัม/ลิตร 

 

รูปท่ี  1  สภาพภูมิประเทศคาบสมุทรสทิงพระ 
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ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีคลองธรรมชาติอยูหลายสายเช่ือมโยงเปนโครงขายโดยเฉพาะในพ้ืนที่ อําเภอ

ระโนดและอําเภอกระแสสินธุ  ดังแสดงในรูปที่ 2 ตัวอยางของลําน้ําธรรมชาติสายสําคัญ ไดแก คลองระโนด ซ่ึงเปน

คลองที่เช่ือมตอระหวางทะเลสาบสงขลาและทะเลอาวไทย และระบายลงสูอาวไทยที่ปากระวะและคลองศาลาหลวง

ทางทิศเหนือและผานคลองหัวคลองทางทิศใต เดิมเปนคลองที่มีขนาดความกวางมากในสมัยโบราณใชเปนเสนทาง

เดินเรือสําเภาจากอาวไทยเขาไปสูเมืองทาโบราณชายฝงพัทลุง ปจจุบันคลองระโนดมีขนาดความกวางอยูในชวง  

10 - 70 ม. มีอาคารส่ิงกอสรางรุกลํ้าเขตคลองเปนอุปสรรคกีดขวางการระบายน้ํา บางชวงมีวัชพืชขึ้นหนาแนนเต็ม

ความกวางคลองกีดขวางการสัญจรทางน้ําและทําใหคลองตื้นเขิน ซ่ึงปญหาการบุกรุกทางน้ําและปญหาคลองตื้นเขิน

ดังกลาวเปนปญหาของคลองสายอ่ืนๆ เชนกัน สําหรับในพ้ืนที่อําเภอสทิงพระและอําเภอสิงหนครมีคลองระบายน้ํา

ในแนวตะวันตก  – ตะวันออก ไดแก คลองหนังและคลองสทิงพระ ทั้งสองคลองเดิมเปนคลองที่เช่ือมตอระหวาง

ทะเลสาบสงขลาและทะเลอาวไทยสามารถระบายน้ําลงสูอาวไทยได แตปจจุบันมีคลองอยูเพียงชวงจากทะเลสาบ

สงขลาถึงทางหลวงหมายเลข 408 เทานั้น ปลายคลองดานที่ระบายน้ําลงสูอาวไทยไมมีแนวคลองปรากฏไมสามารถ

ใชระบายน้ําออกสูอาวไทยได สําหรับคลองพลเอกอาทิตย กําลังเอก  ซ่ึงเปนแหลงน้ําตนทุนในพ้ืนที่ทางตอนใตของ

คลองระโนด รับน้ําจากคลองระโนดและไหลผานพ้ืนที่อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ และอําเภอสิงหนคร เปน

คลองขุดเพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในพ้ืนที่ชวงฤดูแลง มีความยาวรวมคลองสทงิหมอประมาณ 70 กม. 

 

 

รูปท่ี  2  ลําน้ําสายสําคัญ ในพื้นท่ีคาบสมุทรสทิงพระ 
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สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก 

เฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูรอน โดยฤดูฝนจะเกิดในชวงเดือน

สิงหาคมถึงเดือนมกราคม และฤดูรอนจะเกิดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม มีปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย

ผันแปรอยูในชวง 33.5 - 535.0 มม. และมีปริมาณฝนรายปเฉล่ียทั้งพ้ืนที่ลุมน้ําเทากับ 1,856.1 มม. คิดเปนปริมาณฝน

เฉล่ียชวงฤดูฝน 1,303.5 มม. ฤดแูลง 552.7 มม. มีปริมาณน้ําทารายปเฉล่ีย 610 ลาน ลบ.ม. คิดเปนปริมาณน้ําทาเฉล่ีย

ฤดูฝน 415.6 ลาน ลบ .ม. และปริมาณน้ําทาเฉล่ียฤดูแลง 194.4 ลาน ลบ .ม. ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนปริมาณน้ําทารายป

เฉล่ียตอหนวยพ้ืนที่ 23.42 ลิตร/วินาที/ตร.กม. ปริมาณน้ําทารายเดือนสูงสุดในเดือนตุลาคม 120.2 ลาน ลบ .ม. และ

ต่ําสุดในเดือนมีนาคม 19.2 ลาน ลบ .ม. ผลการวิเคราะหรอบปการเกิดซํ้าของคาระดับน้ําสูงสุดรายปในทะเลสาบ

สงขลาจากสถานีตรวจวัดระดับน้ําหนาสถานีสูบน้ําระโนด ชวงป พ.ศ.2521-2554 พบวาเหตกุารณอทุกภัย ป พ.ศ.2548 

ซ่ึงมีระดับน้ําสูงสุดที่ระดับ +2.45 ม.รทก.  เทากับรอบปการเกิดซํ้า 50 ป  

โครงการชลประทาน : ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีจํานวนโครงการชลประทาน 1 โครงการ ไดแก   

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ ครอบคลุมพ้ืนที่ 462,621 ไร ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือการบริหาร

จดัการโครงการชลประทานในพ้ืนทีจ่ํานวน 5 โครงการ คือ โครงการสูบน้ําชลประทานทุงระโนด กอสรางเม่ือป 

พ.ศ.2522 เปนโครงการสูบน้ําจากทะเลสาบสงขลาสงเขาคลองสงน้ําชลประทาน เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดู

แลง โครงการคันก้ันน้ํากระแสสินธุ เปนคันปองกันน้ําจากทะเลสาบสงขลาไหลเขาทวมพ้ืนที่พรอมทั้งมีสถานีสูบน้ํา

สามารถสูบรับน้ําจืดจากทะเลสาบสงขลาเพ่ือเก็บกักในพ้ืนที ่โครงการประตูระบายน้ําปากระวะซ่ึงเปนการเก็บกักน้ํา

ไวใชประโยชนและปองกันน้ําเค็ม โครงการฝายระวะซ่ึงเปนการปองกันน้ําเค็ม และโครงการคลองพลเอกอาทติยฯ 

เปนโครงการชลประทานน้ํานอนคลองรับน้ําจากคลองระโนดไมมีระบบกระจายน้ําเขาสูพ้ืนที ่ 

ระบบปองกันน้ําทวม : ระบบปองกันน้ําทวมที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก คันก้ันน้ํากระแสสินธุ ที่ตั้งจากหมู 1 

บานทุงบัว ต .เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ บรรจบคลองระโนดทีห่มู 3 บานปากบางระโนด ต .ระโนด อ .ระโนด โดย

หลังคันมีระดับอยูที่ +3.00 ม.รทก. สามารถปองกันน้ําทวมไดถึงรอบปการเกิดซํ้า 100 ป (ระดับน้ํา +2.70 ม.รทก. 

และ Free Board 0.30 ม.) ความยาว 21.726 กิโลเมตร มีอาคารชลศาสตรหลัก คอื ประตูระบายน้ํา 7 แหง สถานีสูบน้ํา 

3 แหง อัตราการสูบน้ํารวม 13.5 ลบ.ม./วินาที 

การใชประโยชนท่ีดิน : การใชประโยชนที่ดินในปพ.ศ.2554 ในเขตพ้ืนที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  

ระโนด-กระแสสินธุ ครอบคลุมพ้ืนที่ 462,621 ไร พ้ืนที่สวนใหญ (รอยละ 60.66)  ไดแก พ้ืนที่การเกษตร สวนใหญ

เปนนาขาว (รอยละ 46.99) รองลงมาไดแก นากุง (รอยละ 8.30)  ที่เหลือเปนไมผล/ไมยนืตน ยางพารา ปาลมน้าํมัน 

และปศุสัตว การใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืนๆ ไดแก พ้ืนที่อยูอาศัย แหลงน้ํา ปาไม พ้ืนที่รกรางวางเปลา พ้ืนที่ลุม  

สภาพปญหา : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีปญหาหลัก 2 ปญหา ไดแก ปญหาอุทกภัยและปญหาขาดแคลน

น้ําเพ่ือการเกษตร โดยมีพ้ืนที่ลุมต่ําที่ประสบปญหาอุทกภัยเปนประจํา มีน้ําทวมขังเปนเวลานาน ในปที่พ้ืนที่

คาบสมุทรสทิงพระ ประสบปญหาอุทกภัยในระดับสูง เชน ในปพ .ศ.2548 ซ่ึงเทียบไดกับเหตุการณที่รอบปการเกิด

ซํ้า 50 ป  มีพ้ืนที่น้ําทวมครอบคลุมบริเวณกวาง เกิดน้ําทวมขังเปนเวลาหลายสัปดาห บางพ้ืนที่มีระดับน้ําทวมสูงกวา 

1 ม. เกิดความเสียหายตอพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชน และยานการคา ผลผลิตทางการเกษตร ทรัพยสินประชาชน

และระบบสาธารณูปโภคไดรับความเสียหาย บางพ้ืนที่ถนนถูกตัดขาดไมสามารถสัญจรได โดยครัวเรือนไดรับความ

เสียหายเฉล่ียประมาณ 76,600 บาท/ครัวเรือน ปญหาน้ําทวมเปนปญหาสําคัญของพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาจากการที่

น้ําในทะเลสาบสงขลามีระดับสูงขึ้นไหลเขาทวมพ้ืนที่คาบสมุทร โดยน้ําทวมจะทรงตัวอยูนานจนกระทั่งระดับน้ํา
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ในทะเลสาบลดลงเปนปกติ สําหรับ ปญหาขาดแคลนน้าํเพ่ือการเกษตรมีสาเหตุสําคัญมาจากแหลงน้ําตนทุนหลัก

สําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลงของพ้ืนที ่คอื ทะเลสาบสงขลา ในฤดูแลงจะมีน้ําเค็มรุกเขามาจากอาวไทยและ

สามารถแพรขึ้นไปไดจนถึงทะเลสาบตอนบน ทําใหน้ํามีคาความเค็มสูงเกินกวาที่จะใชเพ่ือการเพาะปลูก และใน

พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระไมมีแหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ จึงเกิดการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง นอกจากนี้ โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุมีองคประกอบระบบชลประทานที่ใชงานมาเปนเวลานาน ระบบบางสวนจึงมี

สภาพทรุดโทรมไมสามารถสงน้ําชลประทานไดตามที่ออกแบบระบบไว โครงการจึงควรไดรับการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพโครงการชลประทาน 

3. การศึกษาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยโดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร 

การศกึษาโครงการแกไขปญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

InfoWorks RS ซ่ึงพัฒนาโดย HR Wallingford, UK นํามาสรางแบบจําลองคณิตศาสตรจําลองลําน้ําสายหลักและ

พ้ืนที่น้ําทวมเพ่ือศึกษาสภาพชลศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหความสามารถในการระบายน้าํของคลอง

ธรรมชาตใินชวงตางๆ ตามสภาพปจจบุนั เพ่ือศึกษาขอจํากัดของการระบายน้ํา 2) วิเคราะหสาเหตุของน้ําทวมกรณี

น้ําทาจากนอกพ้ืนที่ โดยพิจารณาจากปริมาณน้ําทาที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่ นํามาเปรียบเทียบกับปริมาณ

น้ําทาที่มีอยูในพ้ืนที่ศึกษาที่ไดจากแบบจําลองคณิตศาสตร เพ่ือประเมินปริมาณน้ําที่ไหลเขามาจากทะเลสาบสงขลา

เขาทวมพ้ืนที ่ 3) วิเคราะหสภาพน้ําทวมที่รอบปการเกิดซํ้าตางๆ และจัดทําแผนที่น้ําทวมเพ่ือเปนขอมูลในการ

วิเคราะหความเสียหายจากน้าํทวม และ 4) วิเคราะหประสิทธิผลของมาตรการแกไขปญหาน้ําทวม และทางเลือกใน

การแกไขปญหาน้ําทวมซ่ึงประกอบดวยมาตรการหลายๆ มาตรการ ผลการวิเคราะหที่ไดนํามาประมวลรวมกับผล

การศกึษาดานอ่ืนๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  

โปรแกรมคอมพิวเตอร InfoWorks RS เปนแบบจําลองอุทกพลศาสตร 1 มิติ จาํลองการไหลในทางน้าํเปด

และพ้ืนที่น้ําหลาก การคาํนวณ ดานชลศาสตร ใชสมการ St. Venant (สมการโมเมนตมัและสมการความตอเนือ่ง ) 

คํานวณการไหลของน้ําในลําน้ําและพ้ืนที่ราบริมฝงแมน้ํา (Flood Plain) และใชสมการเฉพาะของอาคารชลศาสตร

แตละชนดิสําหรบัการคาํนวณการไหลผานอาคารชลศาสตร 

การจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตรและผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงคขางตนสรุปไดดังนี้ 

3.1 การจัดทําแบบจําลองคณติศาสตร 

การศึกษาจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือวิเคราะหสภาพชลศาสตรของโครงการศึกษานี้ ใชผล

การศกึษาดานอุตนุยิมวิทยาและอุทกวิทยา ประกอบกับการทบทวนขอมูลการเกิดอุทกภัยในอดีต การสัมภาษณ

ประชาชนในพ้ืนที ่การตรวจสอบขอมูลภาพถายดาวเทยีม  การสํารวจภูมิประเทศจัดทํารูปตัดลําน้ํา และงานสํารวจ

ภาคสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลสภาพน้ําทวม การสรางแบบจาํลองเพ่ือใชในการศกึษาสภาพชลศาสตรของระบบ

ระบายน้ําและระบบปองกันน้ําทวมแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก คือ การวิเคราะหสรางกราฟน้ําหลากจากขอมูลที่จุด

พิจารณาและปริมาณน้ําทาที่เกิดจากฝนที่ตกในพ้ืนที่และไหลลงสูคลองธรรมชาติและทะเลสาบ การวิเคราะหและ

จําลองการเคล่ือนตัวของน้ําหลากในลําน้ํา สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือวิเคราะหการเกิดอุทกภัย และการ

ปรับเทียบแบบจําลองใหมีความถูกตอง (Calibration) และใชเปนแบบจําลองสภาพการเกิดอุทกภัยที่เปนตัวแทนของ

พ้ืนที่ไดอยางใกลเคียงความเปนจริงที่สุด โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไดเปนตัวปรับเทียบ 

รายละเอียดของการพัฒนาแบบจาํลองทางชลศาสตร มีลําดบัการดาํเนนิการดังนี ้
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1) สรางโครงขายลําน้ํา  ใชขอมูลสํารวจคลองสายตางๆ นําเขาขอมูลรูปตัดลําน้ําในพ้ืนที่ศึกษา

จาํนวนรวม 20 สาย ความยาวรวม กวา 200 กิโลเมตร นําเขาอาคารชลศาสตรตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน จําลองโครงขาย

คลองระบายน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 3 และกําหนดขอบเขต (Boundary) ของแบบจาํลอง 

 

  

(ก) โครงขายลําน้ําในแบบจําลองชลศาสตร (ข) โครงขายลําน้ําในพื้นท่ีศึกษา 

รูปท่ี  3  การจําลองโครงขายลาํน้าํ 

2) จําลองสภาพภูมิประเทศ ใชขอมูลจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่

ทหาร แผนที่ ภูมิประเทศมาตราสวน 1:4,000 เสนช้ันความสูงช้ันละ 0.25 เมตร กรมชลประทาน  แผนทีภู่มิประเทศ

มาตราสวน 1:25,000 เสนช้ันความสูงช้ันละ 0.25 เมตร กรมชลประทาน  ทาํการสังเคราะหขอมูลของคาระดับใน

พ้ืนที่โครงการในรูปแบบขอมูลโครงขายสามเหล่ียมความสูง TIN (Triangulated Irregular Network) จากขอมูล 

Digital Elevation Model (DEM) โดยเฉพาะในบริเวณที่เปนพ้ืนที่น้ําทวมซํ้าซากรวมถึงในบริเวณที่มีความเส่ียงตอ

การเกิดน้ําทวม เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหปริมาณน้ําเก็บกักในแตละพ้ืนที่รับน้ํายอย/พ้ืนที่น้ําทวม รวมถึงจัดทํา

แผนที่น้ําทวม  

3) จําลองพื้นท่ีน้ําทวมหรือพื้นท่ีแกมลิง แบงพ้ืนที่รับน้ํายอยเพ่ือจําลองพ้ืนที่น้ําทวม พิจารณาสาเหตุ

และรูปแบบการเกิดน้ําทวมในแตละพ้ืนที่เพ่ือเลือกรูปแบบการจําลองพ้ืนที่น้ําทวมใหเหมาะสม ถาเปนพ้ืนที่น้ําทวม

ขังจะตองจําลองใหอยูในลักษณะของพ้ืนที่รับน้ํายอยหรือแกมลิง (Storage Unit) ซ่ึงจําเปนตองใชขอมูล DEM 

รวมกับแผนที่ภาพถายทางอากาศเพ่ือวิเคราะหคาระดับน้ําในพ้ืนที่สําหรับประเมินความสามารถในการเก็บกักน้ํา 

4) การประมาณคาพารามเิตอรในแบบจําลอง หลังจากสรางแบบจาํลองโครงขายลําน้าํ อาคาร      

ชลศาสตร พ้ืนที่น้ําทวม ฯลฯ เรียบรอยแลว ทําการปรับเทียบแบบจําลอง เพ่ือกําหนดและตรวจสอบคาพารามิเตอรที่

ทําใหแบบจําลองเปนตัวแทนของพฤติกรรมการเกิดอุทกภัยของพ้ืนที่ คาพารามิเตอรที่สําคัญ ไดแก คาสัมประสิทธ์ิ
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ความขรุขระของทางน้ํา (Manning’s n) และคาสัมประสิทธ์ิการไหลลนคันก้ันน้ํา โดยการทดลองแทนคาพารามิเตอร

ตางๆ แลวจึงตรวจสอบการประมวลผลของแบบจําลองเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่โครงการ เริ่ม ตนกําหนด

ใชคาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน้ําจากการสํารวจในพ้ืนที่จริง พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของทางน้าํ

และแนวตล่ิง 

5) การปรับเทียบแบบจําลองคณิตศาสตร (Model Calibration and Verification) ใชขอมูลที่วัดได

จริงจากเหตกุารณในอดีตมาวิเคราะหเพ่ือปรับแกคาพารามิเตอรที่เก่ียวของ ไดแก คาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ

ทางน้าํ (Manning’s n) ทั้งในสวนของลําน้ํา และบริเวณที่อยูเหนือแนวตล่ิง ในการปรับเทียบใชขอมูลวัดไดจริงที่

ขอบเขต (Boundary) ของแบบจาํลอง ไดแก  คาอัตราการไหล ระดับน้ําในทะเลสาบสงขลา ระดับน้ําทะเล และ

ปริมาณน้ําฝน และทําการปรับแกคาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน้ําจนกวาสภาพทางชลศาสตรซ่ึงในการศึกษา

นี้ใชขอบเขตพ้ืนที่น้ําทวม (Flood Map) และความลึกน้ําทวม (Flood Depth) ที่คํานวณไดจากแบบจําลองเทียบเคียง

กับคาตรวจวัดจริง โดยขอบเขตพ้ืนที่น้ําทวมใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม RADARSAT ของสํานกังานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ในสวนของความลึกน้ําทวมไดใชขอมูลจากการสํารวจ

ภาคสนามประกอบกับขอมูลจากการสอบถามประชาชนในพ้ืนที ่

การปรับเทียบแบบจําลองคณิตศาสตรไดคัดเลือกชวงเวลาเกิดน้ําทวมในป พ .ศ.2553 ระหวาง

วันที่ 20 ตลุาคม 2553 ถึงวันที่ 20 พฤศจกิายน 2553 ในการปรับเทียบ ทําการปรับแกคาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ

ทางน้ํา จากนั้นนําแบบจําลองที่ผานการปรับเทียบแลวไปสอบทานกับเหตุการณน้ําทวม ในป พ.ศ.2548 ระหวางวันที่ 

1 พฤศจกิายน 2548 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2548 และป พ.ศ.2554 ระหวางวันที่ 20 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 10 เมษายน 

2554 เปนชวงเวลาที่ใชในการสอบทานแบบจําลอง พบวาพ้ืนที่ทีมี่คาความแตกตางของพ้ืนที่น้ําทวมเมื่อเทียบเปน

เปอรเซ็นตมากที่สุด คือ 10 เปอรเซ็นต แตหากพิจารณาเปนความลึกน้ําทวม จะเห็นวามีคาความแตกตางเพียง 5 

เซนติเมตร ซ่ึงเปนคาที่ยอมรับได นําแบบจําลองที่ผานการสอบทานไปใชในการวิเคราะหโครงการตอไป 

ขั้นตอไป นําแบบจําลองที่ไดทําการปรับเทียบความถูกตองแลวมาใชในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

มาตรการแกไขปญหาอุทกภัย และ ทางเลือกการแกไขปญหาอุทกภัยทางเลือกตางๆ เพ่ือคดัเลือกทางเลือก ที่มีความ

เหมาะสมสามารถปองกันการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ไดตามเงือ่นไขที่กําหนด โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากแผนที่น้ําทวม

ซ่ึงแสดงคาระดับน้ําสูงสุดและระยะเวลาในการทวมขัง และการบรรเทาปญหาอุทกภัย 

3.2 การวิเคราะหความสามารถในการระบายน้ําของระบบคลองระบายน้ําปจจุบัน 

การวิเคราะหความสามารถในการระบายน้าํปจจุบันของคลองระบายน้ําในพ้ืนที่ พบวาคลองระบายน้ํา

หลักมีขอจํากัดจากการที่คลองถูกรุกลํ้าหรือมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินทําใหคลองมีขนาดเล็กในบาง

ชวง สภาพการระบายน้าํจงึไมเหมาะสม ตวัอยางเชน คลองระโนด มีหนาตัดคลองแคบเปนชวงๆ  ปจจุบันคลองมี

ความสามารถในการระบายน้ําสูงสุดที่ 80 ลบ.ม./วินาที แตเปนเพียงระยะทางส้ันๆ บรเิวณปลายคลองกอนระบายลง

สูอาวไทยที่ปากระวะ เทานั้น โดยคลองชวงที่แคบที่สุดไดแก ชวงคลองระโนดใกลทรบ.มาบหญาหวายทางทิศใต

ของจุดบรรจบคลองศาลาหลวง มีความสามารถในการระบายน้ําต่ําที่สุดที่ 10 ลบ.เมตร/วินาที จึงทําใหการระบายน้ํา

ของคลองระโนดซ่ึงเปนคลองระบายน้ําหลักไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ระบายน้ําไดโดยจํากัดและสงผลใหน้ําไหล

ลนคลองเกิดน้ําทวมในพ้ืนที่ รูปที่ 4 แสดงศกัยภาพการระบายน้าํของคลองสายตางๆ ในปจจบุนั 
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รูปท่ี  4  แผนผังระบบระบายน้าํ แสดงความสามารถในการระบายน้าํของคลองระบายน้าํสายตาง  ๆ

แผนผังดังกลาวแสดงใหเห็นวาศกัยภาพการระบายน้าํของโครงขายคลองระบายน้ําในพ้ืนที่คาบสมุทร

สทิงพระมีขอจาํกัดจากขนาดและสภาพชลศาสตรของคลอง ที่มีขนาดเล็กเกินไปในหลายพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะในชวง

กลางคลอง ทาํใหไมสามารถระบายน้ําหลากที่เกิดขึ้นในพ้ืนทีใ่หออกสูอาวไทยได จึงมีพ้ืนที่ประสบปญหาน้ําทวมขัง

เปนประจํา ในพ้ืนที่ลุมต่ําอาจมีน้ําทวมขังเปนเวลานานนับเดือน คาบสมุทรสทิงพระในอดีตมีคลองหลายสายที่

สามารถระบายน้ําลงสูอาวไทยได แตใน ปจจุบันมีคลองที่ระบายลงสูอาวไทยไดเพียง 6 สาย คอื  คลองบานโคกทอง 

คลองหัวคลอง คลองศาลาหลวง คลองแดน คลองระโนดที่ปตร .ปากระวะ และคลองพังยาง รวมอัตราการระบายน้าํ

ลงสูอาวไทยเทากับ 195 ลบ.ม./วินาที อยางไรก็ตามอัตราการระบายออกดังกลาวเปนอัตราการระบายที่จุดออก 

(Outfall) แตชวงกลางคลองกอนที่จะออกสูจุดระบายออกมีศักยภาพรองรับอัตราการไหลเพียง 55 ลบ.ม./วินาที 

ดังนั้นหากสามารถปรับปรุงการระบายน้ําของคลองระโนดและคลองบานโคกทองใหมีศักยภาพในการระบายน้ําจาก

ตนน้ําดานทะเลสาบสงขลาออกไปสูทายน้ําดานอาวไทย โดยสามารถระบายน้ําไดตลอดทั้งคลองโดยไมมีอุปสรรค

กีดขวางการระบายน้าํ จะชวยระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ตอนบนของคาบสมุทรสทิงพระไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะชวย

บรรเทาปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระและพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาไดเปนอยางมาก 

ดังนั้น การแกไขปญหาอุทกภัยเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่จําเปนตองปรับปรุงระบบระบายน้ําภายใน

พ้ืนที่ แกไขปญหาขอจํากัด เชน ขยายคลองชวงแคบใหมีหนาตัดที่เหมาะสม แกไขปญหาการบุกรุกลําน้ํา รื้อถอนส่ิง

ปลูกสรางกีดขวางทางน้ํา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ 
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3.3 วิเคราะหสาเหตุของน้ําทวมกรณีน้ําทาจากนอกพื้นท่ี 

ผลการจําลองเหตุการณน้ําทวม และการวิเคราะหปริมาณน้ําทาในพ้ืนที่น้ําทวมแตละพ้ืนที่ยอยยังแสดง

ใหเห็นวาปริมาณน้ําทาในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระนอกจากจะเกิดจากฝนตกในพ้ืนที่แลว ยังมีปริมาณน้ําสวนหนึ่ง

มาจากน้าํทีไ่หลเขาจากทะเลสาบสงขลาอีกดวย ซ่ึงเกิดจากการทีพ่ืน้ทีร่อบทะเลสาบสงขลามีปรมิาณฝนตกมากเกิด

เปนน้ําทาไหลลงสูทะเลสาบ ทําใหระดับน้ําในทะเลสาบสูงขึ้นมากกวาปกติจนไหลเขาสูพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ

บริเวณพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาได ตวัอยางของปรมิาณน้าํทีไ่หลเขาจากทะเลสาบส งขลา คอื เหตกุารณปพ .ศ.2548 

ในชวงวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 พบวามีฝนตกปรมิาณมากถึง 870 มิลลิเมตร ในพ้ืนที่

ตอนบนดานทิศเหนือของคลองระโนด คิดเปนปริมาณน้ําทาไดเทากับ 134 ลาน ลบ.ม.  เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําทาที่มีอยู

ในพ้ืนที่ที่คํานวณไดจากแบบจําลองเทากับ 163 ลาน ลบ.ม.  จึงสรุปไดวามีปริมาณน้ําจํานวนประมาณ 29 ลาน ลบ.ม.  

จากภายนอกพ้ืนที่เขาทวมคาบสมุทรสทิงพระตอนบน ซ่ึงในพ้ืนที่มีศักยภาพการระบายในปจจุบันโดยเฉล่ีย 12  

ลาน ลบ.ม.ตอวัน จึงตองใชระยะเวลาประมาณ 14 วัน คิดเปนพ้ืนที่น้ําทวม 71.55 ตร.กม. 

3.4 วิเคราะหสภาพน้ําทวมและจัดทําแผนท่ีน้ําทวม 

ใชแบบจําลองวิเคราะหเหตุการณน้ําทวมที่รอบปการเกิดซํ้าตางๆ ตั้งแต 2 – 100 ป เพ่ือศกึษาสภาพ

น้ําทวมในพ้ืนที่ตางๆ ไดแก ระดับความลึกน้ําทวมสูงสุด ระยะเวลาน้ําทวมขัง และจัดทําแผนที่น้ําทวมแสดงสภาพ

น้ําทวมในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระเพ่ือเปนขอมูลในการวิคราะหความเสียหายของน้ําทวม โดยใชการซอนทับแผน

ที่น้ําทวมเขากับแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน และใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม

ในพ้ืนที่ศึกษา เชน ปจจัยการผลิต มูลคาทรัพยสินและผลผลิต ความเสียหายจากน้ําทวมในอดีต เปนตน วิเคราะห

ความเสียหายจากน้ําทวม เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบกรณีมีมาตรการแกไขปญหาน้ําทวมตอไป 

4. สาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข 

คาบสมุทรสทิงพระอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยภายนอก 3 ปจจัยสําคัญ ซ่ึงสงผลทําใหเกิดอุทกภัยและการ

ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ คือ 

• ฝนตกในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ 

• น้ําทาจากพ้ืนที่รับน้ําของพ้ืนที่ลุมน้ํายอยตางๆ ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไหลลงสูทะเลสาบสงขลา 

เปนน้ําจืดเก็บกักในทะเลสาบสงขลาซ่ึงเปนแหลงน้ําตนทุนหลักของพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ ในฤดูฝนน้ําหลากที่

ไหลลงทะเลสาบทําใหระดับน้ําในทะเลสาบสงขลายกสูงขึ้นตามปริมาณน้ําหลาก 

• การขึ้นลงของน้ําทะเลในอาวไทย 

ปจจัยดังกลาวขางตนทําใหเกิดการเส่ียงภัยน้ําทวมเม่ือฝนตกหนัก ทั้งในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระและใน

พ้ืนที่ลุมน้ําทําใหระดับน้ําในทะเลสาบเออสูงขึ้น ประกอบกับน้ําทะเลหนุน สวนในฤดูแลงหากปใดน้ําทาจากลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลาไหลลงสูทะเลสาบสงขลาในปริมาณนอย น้ําเค็มจะรุกถึงทะเลสาบตอนบนอยางรวดเร็ว ทําใหไม

สามารถสูบน้าํจากทะเลสาบสงขลาไปใชเพ่ือการเพาะปลูกในพ้ืนทีค่าบสมุทรสทงิพระได เกิดปญหาขาดแคลนน้ํา 

ปญหาอุทกภัย 

ผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนที่และการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองสรุปสาเหตุหลักของปญหาอุทกภัยไดดังนี ้

1) สภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่บางแหงเปนที่ลุมต่ําจึงมีน้ําทวมขังเปนเวลานาน  
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2) ฝนตกหนักในพ้ืนที่ติดตอกัน 

3) ระดับน้ําในทะเลสาบสูงและน้ําระบายออกทะเลไดชา เนื่องจากอิทธิพลของระดับน้ําทะเล การตื้นเขิน

ของทะเลสาบ มีส่ิงกีดขวางการไหลในทะเลสาบ และการระบายน้าํจากพ้ืนทีร่อบทะเลสาบ 

4) ระบบคลองระบายน้ําในพ้ืนที่มีศักยภาพการระบายน้ําไมพอเพียง บางสวนถูกรุกลํ้ามีส่ิงกอสรางกีด

ขวางเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา คลองตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุม บางคลองทางระบายน้ําออกถูกปดก้ันหรือลด

ขนาดลง 

5) ระบบปองกันน้ําทวมยังไมสมบูรณ ยังคงขาดคันก้ันน้ําและอาคารควบคุมน้ําในพ้ืนที่บางสวน  

แนวคิดในการบรรเทาอุทกภัย 

1) ปองกันน้ําจากทะเลสาบสงขลาไหลเขาพ้ืนที่ โดยใชระบบคันปองกันน้ําทวม 

2) ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนที่ใหรองรับน้ําหลากได โดยมีเปาประสงค คือ การลด

ระดับน้ําทวมขังและระยะเวลาน้ําทวมขังลง เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นตอพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร  

การบรรเทาอุทกภัยจะตองใชทั้งมาตรการใชส่ิงกอสรางและมาตรการไมใชส่ิงกอสรางเพ่ือใหแกไขปญหา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการตั้งแตพ้ืนที่ตนน้ําจนถึงพ้ืนที่ปลายน้ํา มาตรการใชส่ิงกอสราง ไดแก 

• การกอสรางคันปองกันน้ําทวมและอาคารประกอบเพ่ือกันน้ําจากทะเลสาบสงขลาไหลเขาสูพ้ืนที่

คาบสมุทรสทิงพระ โดยปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาในเขตอําเภอระโนด กระแสสินธุ และสิงหนคร 

• ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคลองระบายน้ําในพ้ืนที่ ขุดลอกปรับปรุงคลองชวงที่เปนขอจํากัด 

• การระบายน้าํจากทะเลสาบสงขลาผานคลองผนัน้าํไปลงอาวไทย โดยพิจารณาศกัยภาพทีเ่หมาะสม 

ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 

สาเหตุของปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ไดแก การขาดแหลงเก็บกักน้ําจืดขนาดใหญในพ้ืนที่ คลอง

พลเอกอาทิตย กําลังเอก ซ่ึงเปนแหลงน้ําหลักไมสามารถสงน้ําถึงปลายคลองได พ้ืนที่บางสวนขาดระบบกระจายน้ํา

เขาสูพ้ืนที่เกษตรกรรม และการที่พ้ืนที่ปาตนน้ําลดลงทําใหปริมาณน้ําจืดเพ่ือผลักดันน้ําเค็มจากอาวไทยลดลง น้ําเค็ม

แพรถึงทะเลสาบตอนบนเร็วขึ้น จึงมีชวงเวลาการใชน้ําจากทะเลสาบสงขลาส้ันลง น้ําตนทุนจึงไมเพียงพอ 

แนวทางแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา 

แนวทางแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา ไดแก การเพ่ิมปริมาณเก็บกักน้ําจืดในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ โดยเพ่ิม

การเก็บกักน้ําในคลองพลเอกอาทิตยฯใชวิธีเสริมคันคลองชวงที่มีระดับต่ํา จัดทําพ้ืนที่แกมลิงเพ่ือเก็บกักน้ํา และ

สงเสริมการขุดสระน้ําในแปลงไรนา เพ่ิมความสามารถในการรับน้ําจืดจากทะเลสาบสงขลาโดยใชประตูระบายน้ํา

และสถานีสูบน้ําสองทิศทางตามคันก้ันน้ํารับน้ําเขาจากทะเลสาบสงขลาในชวงที่ยังเปนน้ําจืด เพ่ิมศักยภาพในการสง

น้ําใหเกษตรกร โดยการกอสรางคูสงน้ําจากคลองพลเอกอาทิตยฯ และสรางอาคารควบคุมน้ํากลางคลองเพ่ือก้ัน

น้ําเค็ม 

5. การวิเคราะหทางเลือกของการแกไขปญหา  

จากแนวคดิการบรรเทาอุทกภัยขางตน ทาํการวิเคราะหทางเลือกของมาตรการแกไขปญหาและขนาดของ

การปรับปรุงคลองระบายน้ําที่เหมาะสม โดยใชการจาํลองดวยแบบจําลองคณิตศาสตรเปนเครื่องมือชวยในการ

วิเคราะห เบื้องตนใชแบบจําลองทําการทดสอบประสิทธิผลของมาตรการในการแกไขปญหาน้ําทวมในระดับพ้ืนที่

ยอยเพ่ือกําหนดมาตรการที่เหมาะสม จากนั้นจึงรวบรวมมาตรการทั้งหมดสําหรับการแกไขปญหาน้ําทวม ขาดแคลน
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น้ํา และปรับปรุงโครงการชลประทานของพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ กําหนดเปนทางเลือกในการแกไขปญหาอุทกภัย

รวม 3 ทางเลือก ซ่ึงมีขอแตกตางที่สําคัญในสวนของขนาดคลองที่จะชวยผันน้ําจากทะเลสาบสงขลาออกสูอาวไทย 

แลวจึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบดานวิศวกรรม ดานส่ิงแวดลอม ดานเศรษฐศาสตร และดานเศรษฐกิจสังคม เพ่ือ

คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการตอไป โดย ใชแบบจําลองเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหให

ขอมูลที่จําเปนสําหรับการเปรียบเทียบ ไดแก ขอมูลพ้ืนที่น้ําทวมและสภาพน้ําทวมที่เปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกรณีมี

โครงการแกไขปญหาและกรณีไมมีโครงการ วิเคราะหที่รอบปการเกิดซํ้า 2 – 100 ป ใชแผนที่น้ําทวมซ่ึงเปนผลลัพธ

ของการจําลองซอนทับกับแผนที่การใชประโยชนที่ดิน เพ่ือวิเคราะหผลประโยชนจากการบรรเทาอุทกภัยที่ไดจาก

การลดพ้ืนที่น้ําทวมและระยะเวลาน้ําทวมขัง ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคม

และดานส่ิงแวดลอม  

จากการคัดเลือกจนไดทางเลือกการแกไขปญหาทีเ่หมาะสมแลวนาํมาออกแบบเพ่ิมเตมิ สามารถสรุป

องคประกอบของโครงการแกไขปญหาน้ําทวม ขาดแคลนน้ํา และปรับปรุงโครงการชลประทานของพ้ืนที่คาบสมุทร

สทิงพระ ไดดังแสดงในรูปที่ 5 แสดงพ้ืนที่รับประโยชนจากการบรรเทาอุทกภัยเปรียบเทียบกรณีมีโครงการและกรณี

ไมมีโครงการพิจารณาที่รอบปการเกิดซํ้า 50 ปในรูปที ่6 ในกรณีดงักลาวสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ทั้ง 4 

อําเภอ ลดพ้ืนที่น้ําทวมได 50 ตร.กม. ประกอบดวย พ้ืนที่ชุมชน บานเรือน สถานที่ราชการ และพ้ืนที่เกษตรกรรม ลด

ระดับน้ําทวมและระยะเวลาน้ําทวมขังในพ้ืนที่อีก 250 ตร .กม. และ ลดความเสียหายจากอุทกภัย 182 ลานบาท หรอื

เฉล่ีย 30 ลานบาท/ป 

นอกจากนี ้การศกึษาโครงการยังไดศกึษากรณีการผนัน้าํออกจากทะเลสาบสงขลาออกสูอาวไทยในชวง

เกิดอุทกภัย เพ่ือเรงลดระดับน้ําทวมขังในพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลา ซ่ึงจะชวยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา โดยจาํเปนตองใชคลองระบายน้าํขนาดใหญในการผนัน้าํจากทะเลสาบตอนบนและตอนกลางออก

สูอาวไทยหากตองการเรงระบายน้ําทะเลสาบสงขลาสวนที่เกินตล่ิงภายในเวลา 15 วัน พิจารณาจากระดับน้ําสูงสุดที่

เคยเกิดขึ้นในป 2548 ที่ระดับ +2.50 ม.รทก. หากตองการลดระดับน้ําลงมาที่ระดับ +1.00 ม.รทก. คิดเปนปริมาณ

น้ําทา 1,735 ลาน ลบ.ม.  จะตองขยายคลองหนงัใหมคีวามกวาง 250 ม. จากเดมิทีม่คีวามกวางในชวง 8 – 24 ม. และ

ขยายคลองโรง-คลองพังยางใหมคีวามกวาง 45 ม. จากเดมิทีม่คีวามกวางในชวง 11 – 38 ม. 

6. สรุป  

แบบจําลองคณิตศาสตร InfoWorks RS สามารถประยุกตใชในการวิเคราะหเพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยของ

การเกิดปญหาน้ําทวม การวิเคราะหทางเลือกในการแกไขปญหาและขนาดของโครงการที่เหมาะสม แสดงพ้ืนที่รับ

ประโยชนของโครงการจากการบรรเทาอุทกภัย และแสดงพ้ืนที่เส่ียงภัยน้ําทวม ซ่ึงจะเปนขอมูลที่มีประ โยชน

สําหรับหนวยราชการที่เก่ียวของไดเตรียมการปองกัน เตือนภัย และใหความชวยเหลือบรรเทาภัย นับวาแบบจําลอง

คณิตศาสตร เปนเครื่องมือชวยในการวางแผนแกไขปญหาอุทกภัยและปญหาการขาดแคลนน้ําของพ้ืนที่คาบสมุทร

สทิงพระที่มีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี  5  สรุปองคประกอบของโครงการแกไขปญหาอุทกภัย และปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
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สภาพปจจุบัน กรณีมีโครงการแกไขปญหาอุทกภัย 

แผนที่ความลึกน้ําทวมสูงสุด 

  

สภาพปจจุบัน กรณีมีโครงการแกไขปญหาอุทกภัย 

แผนที่ระยะเวลาน้ําทวม 

รูปท่ี  6  แผนท่ีความลึกน้ําทวมสูงสุดและแผนท่ีระยะเวลาน้ําทวมท่ีรอบปการเกิดซ้ํา 50 ป 

เอกสารอางอิง 

กรมชลประทาน, (2555). รายงานฉบบัสุดทาย การศกึษาความเหมาะสม  โครงการศกึษาความเหมาะสม

การแกไขปญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา. กรงุเทพฯ  
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