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              เกษตรกรในพื้นที่อบต.ดงบังและอบต.ปลาคาว จังหวัดอํานาจเจริญ ไดประสบปญหาภัยแลงและนํ้าทวม 

เปนประจําเกือบทุกป การแกไขปญหาที่ผานมา ทางอบต. ไดดําเนินการขุดลอกหวยสีโทเปนระยะทาง 2 กิโลเมตร 

ซึ่งไดสงผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และระบบนิเวศริมลํานํ้า การศึกษาการเปลี่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหาจากการพัฒนาแหลงนํ้า ตลอดจนผลกระทบที่สงผลตอวิถี 

ชีวิตของชุมชน โดยทําการสัมภาษณเกษตรกร และผูเกี่ยวของ ถึงผลกระทบและแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหา 

การสํารวจสถานภาพลํานํ้า ปริมาณความตองการนํ้าของพืช ผลการศึกษาพบวา การออกแบบและการขุดลอกหวย 

สีโทเปนไปตามแบบที่ไดออกแบบไว บริเวณที่ขุดลอกจะมีอัตราการไหลของนํ้าสูงกวาเดิม จากการสัมภาษณ 

การขุดลอกนี้มีทั้งชาวบานที่เห็นดวยและไมเห็นดวย พบวา เกษตรกร 15 ราย หรือรอยละ 86 ของกลุมตัวอยาง 

เห็นดวยกับการขุดลอก เนื่องจากหลังจากการขุดลอกแลว ชวยใหนํ้าสามารถไหลไปตามลํานํ้าไดสะดวก สามารถเก็บ 

กักนํ้าไดในปริมาณที่มากขึ้น แตการขุดลอกสงผลกระทบตอระบบนิเวศหลายประการตอทรัพยากรธรรมชาติริมลํานํ้า 

ทําใหจํานวนตนไมใหญ พืชอาหาร พืชสมุนไพร และสัตวนํ้ามีจํานวนลดลง นอกจากนี้ การสํารวจความพอเพียงของ 

แหลงนํ้าตนทุน 3 แหลง ไดแก ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าในหวย ปริมาณนํ้าในสระ เปรียบเทียบกับปริมาณความตองการ 

ของนํ้าที่ตองใชสําหรับเพาะปลูกของเกษตรกร 15 ราย พบวา หลังจากขุดลอกคลองไปแลว มีปริมาณนํ้าเพียงพอ 

สําหรับใชในการเพาะปลูก อยางไรก็ตาม แนวทางในการแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแหลงนํ้าใน 

อนาคต ควรมีการประชาคมเพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มีสวนรวมรับรูถึงรายละเอียดโครงการ การลดการตัดตนใหม 

ใหญเทาที่จําเปน การคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการฟนฟูพื้นที่ริมลํานํ้าหลังการการขุดลอกเพื่อ 

ดํารงไวซึ่งวิถีชีวิตของชุมชน
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ABSTRACT

                          The farmer’s in Dong Bang and Pla Khao Tambon Administrative Office (TAO) Amnatcharoen                           The farmer’s in Dong Bang and Pla Khao Tambon Administrative Office (TAO) Amnatcharoen 

Province suffered from drought and flood almost every year. The Dong Bang TAO has conducted dredging Si To 

canal, which has a distance of two kilometers. It affected to the physical, biological, local lifestyle and ecosystem 

along the canal. This study aims to understand physical and biological changing and it’s affected to the community 

and the way of life. The participants interviewing, surveying the creek and crop evapotranspiration was conducted 

in this study. The results showed that canal dredging corresponding to the design. 86% of respondents agree with 

dredging.  Comparison with before and after dredging, the flow rate and water storage was higher than before dredging.dredging.  Comparison with before and after dredging, the flow rate and water storage was higher than before dredging. 

Anyway, dredging can damage ecology by directly affecting along the river such as the quantity and types of plants, 

herbs, and aquatic animal had decrease.  According to the field survey, it was found that water supply including  

rainfall, run off and farm pond compared with crop evapotranspiration had enough water for rice cultivation after 

dredging. However, the problem solutions of water development should be address community public participation 

in the future by providing information for participants, decreasing cutting off the trees is necessary before development. 

Moreover, the development plan should be considering the change of ecosystem and to maintain lifestyle communityMoreover, the development plan should be considering the change of ecosystem and to maintain lifestyle community 

and way of life.

Key Words : Impact, Water Resources Development, Crop Evapotranspiration, Water Supply, Amnatcharoen

ที่มาและความสําคัญของปญหา

          อํานาจเจริญเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประชาชนสวนใหญประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญประสบปญหาภัยแลง ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ปญหาดังกลาวสง 

ผลกระทบตอการทําการเกษตรหลายปจจัย เชน พื้นดินขาดความชุมชื้น พืชขาดนํ้า ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ 

ไดมีคุณภาพตํ่า และยังประสบปญหานํ้าทวม นํ้าหลากจากที่สูงบริเวณตอนบนของพื้นที่ ทําใหเกิดนํ้าทวมหลาก 

พื้นที่ปลูกขาวในชวงขาวตั้งทอง สงผลตอปริมาณและผลผลิตขาว  การเกิดนํ้าหลากนี้ สวนหนึ่งเกิดจากพื้นที่ตอน 

ลางเปนพื้นที่ลุมตํ่า รวมถึงการบุกรุกทําลายปาตนนํ้า ทําใหพื้นที่ปาเสื่อมโทรม หนาดินถูกเปด เมื่อฝนตกนํ้าฝนจะ 

ชะลางหนาดินและ ความอุดมสมบูรณของดินไป สงผลตอระบบนิเวศและการระบายนํ้า (กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม, 2552) ตะกอนดินบางสวนที่ถูกชะลางจะไหลลงสูลํานํ้าทางธรรมชาติ ทําใหเกิดการตื้นเขินของลํานํ้า 

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหแมนํ้าลําคลองมีการระบายนํ้าชาลง เพื่อแกไขปญหาดังกลาวหนวยงานที่เกี่ยวของจึงทําการ 

ปรับปรุงพัฒนาแหลงนํ้า โดยขุดลอกเสนทางนํ้าที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มการกักเก็บและระบายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การระบายนํ้าทําใหนํ้าไหลแรงและเร็วขึ้น  ผลจากการแกไขปญหาของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวน
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ตําบล เปนหนวยงานในองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด มีอํานาจและหนาที่ในการดูแลและจัดการ 

บํารุงรักษา รวมถึงระบบการบริการสาธารณะและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ม.ป.ป.) พบวาในกรณีของการพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้าของ อบต.นั้น ยังมีขอจํากัดทั้งทางดานงบประมาณ จํานวน 

บุคลากร รวมถึงความพรอมในดานอุปกรณและเครื่องจักร ผลจากการพัฒนาแหลงนํ้าที่เกิดขึ้นของ อบต. ในจังหวัด 

อํานาจเจริญ นับวามีขอดีหลายประการแตยังพบวา การพัฒนาดังกลาวสงผลตอการลดลงและหายไปของตนไมริม 

ลํานํ้า บางพื้นที่เมื่อตนไมตามตลิ่งคลองถูกตัดทําลายไป ทําใหตลิ่งถูกกัดเซาะอยางหนัก ยากตอการปองกันและการ 

ฟนฟูใหดีดังเดิม นอกจากนี้ผลกระทบจากการขุดลอกคลองอีกประการหนึ่ง คือการทําลายปาบุง ปาทาม ซึ่งเปนบริเวณ 

พื้นที่รอยตอระหวางพื้นที่บกและพื้นที่นํ้า แหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตว นับเปนระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ และกอประโยชนแกมนุษยอยางมากมาย เชน เปนแหลงอาหารและพืชสมุนไพร ชวยลดปญหานํ้าทวม 

เฉียบพลัน ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน รากพืชยังชวยยึดดินในพื้นที่ไดอีกดวย

       จากที่มาและปญหาที่กลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาแหลง 

นํ้า โดยศึกษาสํารวจการพัฒนาแหลงนํ้าโดยการขุดลอกหวยสีโทขององคการบริหารสวนตําบลดงบัง ในพื้นที่จังหวัด 

อํานาจเจริญ โดยจะทําการศึกษาผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหาจากการพัฒนาแหลงนํ้า ซึ่งการพัฒนาดังกลาว 

อาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศปาไมริมลํานํ้า ลํานํ้าทางธรรมชาติ การไหลของนํ้า การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของ 

ชุมชน เชน การประมง และเกษตรกรรม เพื่อเสนอแนะแนวทางการลดผลกระทบจากการพัฒนาดังกลาว รวมทั้ง 

ศึกษาปริมาณความพอเพียงของนํ้าเพื่อการเกษตร เพื่อใหการพัฒนาแหลงนํ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ อบต. สงผล 

กระทบตอระบบนิเวศสิ่งแวดลอมและเปนที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงค

                     การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพทางกายภาพและชีวภาพของหวยสีโทจากการพัฒนา 

แหลงนํ้าของ อบต. ดงบัง รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกหวยสีโท และศึกษาความพอเพียงของปริมาณ 

นํ้าหลังการขุดลอก เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าที่เหมาะสม

ขอบเขตการศึกษา

        ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกหวยสีโทของ อบต. ดงบัง บริเวณบานดอนซี การสํารวจแหลง 

นํ้าและสัมภาษณชุมชน ครอบคลุมเกษตรกรที่มีพื้นที่ติดกับหวยสีโท ที่ไดรับผลกระทบจากการขุดลอก จํานวน 15 ราย 

ในเขตพื้นที่บานดอนกอ บานปลาคาว และบานดอนซี
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พื้นที่ศึกษา

                        พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในเขตพื้นที่ อบต.ปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ และ อบต.ดงบัง อําเภอลืออํานาจ                         พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในเขตพื้นที่ อบต.ปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ และ อบต.ดงบัง อําเภอลืออํานาจ 

ลักษณะพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่ราบ มีลําหวยไหลผาน มีชวงความแตกตางของฤดูฝนและฤดูแลงอยางชัดเจน มีชวง 

กลางวันยาวในฤดูรอนและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดป มีฝนตกชุกมากกวา 1,400-1,800 มิลลิเมตร มีลําหวยไหลผาน 

คือ หวยสีโท หวยจันลัน และหวยแซว หวยทั้งสามไหลลงสูลําเซบกซึ่งเปนลุมนํ้าสาขาของแมนํ้ามูล  (องคการบริหาร 

สวนตําบลปลาคาว, 2556)  มีหวยสีโทไหลผานเปนแนวเขตระหวาง อบต. ดังกลาว ทาง อบต. มีการขุดลอกหวยสีโท 

เปนระยะทาง 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรในหมูบานใกลเคียง ไดแก บานดอนกอ บาน 

ปลาคาว และบานดอนซี ลักษณะพื้นที่โดยรอบเปนที่สูงดานทิศเหนือลาดลงทางทิศใต แสดงแนวเสนทางการขุดลอก 

หวยสีโท แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนที่แสดงเสนทางพื้นที่ศึกษา (กรมแผนที่ทหาร, 2542)

รูปที่ 2 หวยสีโทกอนและหลังทําการขุดลอก
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วิธีการศึกษา

       1.  การสํารวจภาคสนาม

         - การสํารวจลํานํ้าทางธรรมชาติ

          การเก็บขอมูลกายภาพของลํานํ้า ไดแก ความกวางของลํานํ้า ความลึกของลํานํ้า ความลึกของ 

ระดับนํ้า ความเร็วของนํ้า ความชันของตลิ่ง 2 ฝงลํานํ้า สภาพระบบนิเวศบริเวณลํานํ้า บริเวณที่ไมมีการขุดลอกคลอง 

และบริเวณที่มีการขุดลอกคลองแลว เพื่อเปรียบเทียบกับแบบที่ไดมีการออกแบบไว เพื่อนํามาใชในการประเมิน 

ความเร็ว ปริมาตรนํ้ากอนและหลังการขุดลอก  

         -  การสํารวจระบบนิเวศริมลํานํ้า

          เก็บขอมูลชนิดและระดับการเปลี่ยนแปลงปริมาณของพืชพรรณ สัตว สิ่งมีชีวิต บริเวณพื้นที่ขุด 

ลอกหวยสีโทที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาแหลงนํ้าจากการสอบถามเกษตรกรในชุมชน

       2.  การสอบถามและการสัมภาษณ

                     ทําการสอบถามและการสัมภาษณ ผูที่เกี่ยวของกับการขุดลอกคลอง ไดแก ตัวแทนเจาหนาที่ของ 

อบต.ดงบัง และปลาคาว จํานวน 2 คน ผูใหญบานจํานวน 3 คน  และสอบถามชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการขุด 

ลอกหวยสีโทโดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่มีพื้นที่นาติดกับหวยสีโทที่ทําการขุดลอก มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน พื้นที่ถือ 

ครองทําการเกษตรที่อยูติดหวยรวม 276 ไร

       3.  คํานวณความตองการนํ้าของการปลูกขาว 

         -  ทําการศึกษาปริมาณนํ้าที่เกษตรกรตองใชในการปลูกขาวตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกเปรียบเทียบ 

กับปริมาณนํ้าตนทุนหลังการขุดลอกหวยสีโท โดยใชโปรแกรม CROPWAT version 8.0

       4.  คํานวณหาปริมาณนํ้าตนทุน

         -    ปริมาณนํ้าตนทุนในฤดูแลง นํามาใชเพื่อศึกษาความพอเพียงของนํ้า โดยนํามาเปรียบเทียบกับ 

ความตองการนํ้าของขาวขาวดอกมะลิ 105 จากขอ 4 ปริมาณนํ้าตนทุนที่ใชในการศึกษามีสามสวน ไดแก ปริมาณนํ้า 

ในหวยสีโท ปริมาณนํ้าฝนใชการ และปริมาณนํ้าในสระ

           ปริมาณนํ้าในหวยสีโท คํานวณจากสูตรของ Robert Manning  ดังสมการที่ 1

                                             
                                             (1)

                                โดย       Q = อัตราการไหลของนํ้าในลํานํ้า   n  = สัมประสิทธิ์ความขรุขระของลํานํ้า

                                             A = พื้นที่หนาตัดของลํานํ้า      R = รัศมีชลศาสตร = A / P

                                             P = เสนขอบเปยก           S = ความลาดชันของผิวลํานํ้า
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        เนื่องจากขอมูลอัตราการไหลของนํ้าในหวยสีโทที่เก็บเปนขอมูลตัวแทนในฤดูฝน ในการศึกษาจําเปน 

ที่จะตองการใชขอมูลอัตราการไหลของหวยสีโทในหนาแลง จึงทําการสรางสมการ Least Square Method โดยใช 

โปรแกรม Excel ดังสมการที่ 2  เพื่อใหไดคาอัตราการไหลของนํ้าในหนาแลง และนําไปสูการหาปริมาณนํ้าในหวย 

สีโทหนาแลงตอไป

 

                                             (2)                                                                                               

       โดย        R  =  ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนยอนหลัง 10 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2556 จาก     

                กรมอุตุนิยมวิทยา มีหนวยเปน มิลลิเมตร

                        Q     =     อัตราการไหลของนํ้า มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตรตอวินาที

                       a, b   =     ตัวแปรที่ไมทราบคา

       ปริมาณฝนใชการ

       นําขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือน จากสถานีฝนอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2556 จากกรมอุตุนิยมวิทยา มา 

คํานวณหาปริมาณฝนใชการ (Effective Rainfall) โดยใชโปรแกรม CROPWAT version 8.0 คํานวณโดยวิธี  USDA 

S.C. Method

                   ปริมาณนํ้าจากสระ

        นําขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ที่ทําการสอบถามเกษตรกรที่มีที่นาติดกับหวยสีโท จํานวน 15 

คน ที่มีสระนํ้าในไรนา เพื่อหาปริมาตรนํ้าสระนํ้า ตามสมการที่ 3 และคํานวณหาปริมาณการระเหยของนํ้ารายเดือน 

ปพ.ศ. 2556 ตามสมการที่ 4 จากนั้นทําการคํานวณปริมาตรนํ้าในสระสุทธิ มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร ตามสมการที่ 

(5) โดยปริมาณนํ้าจากสระ นํามาใชเฉพาะชวงที่ ปริมาณนํ้าในหวยสีโทและปริมาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

       5.  ประมวลผลนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่ และสอบถามความคิดเห็นของชาวบาน และผูเกี่ยวของ 

มาเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาแหลงนํ้าที่เหมาะสมตอไป
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ผลการศึกษา

       1.  การสํารวจภาคสนาม

         -   การสํารวจลํานํ้าทางธรรมชาติ

                 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแบบที่ทําการขุดลอก

         ทําการสํารวจหวยสีโทบริเวณที่ทําการขุดลอก และนํามาเปรียบเทียบกับแบบที่มีการออกแบบไว 

แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแบบที่ทําการขุดลอก

       ผลการสํารวจพบวา คลองที่ทําการขุดลอกเปนไปตามแบบที่กําหนด โดยมีความกวาง ความชันขนาด 

ใกลเคียงกับแบบมาก สวนความลึกและความกวางกนคลองมีความแตกตางจากแบบ โดยความลึกจากการสํารวจมี 

ความลึกเฉลี่ย 2.57 เมตร ซึ่งมีความลึกนอยกวาที่ไดออกแบบไวที่ 3.00 เมตร เนื่องจากการขุดลอก ทําการขุดลอก 

ตั้งแตเดือนเมษายน แตทําสํารวจในเดือนตุลาคม จึงมีตะกอนทับถมเกิดขึ้น ทําใหคลองเกิดการตื้นเขิน ความกวางที่ 

กนคลองตามแบบ 6.00 เมตร จากการสํารวจมีความกวางกนคลองเฉลี่ย 5.65 เมตร ซึ่งมีความกวางนอยกวาที่ออกแบบไว

การวัดความเร็วของนํ้า

                การวัดความเร็วนํ้าบริเวณที่มีการขุดลอกและไมทําการขุดลอก พบวา ความเร็วในจุดที่ไมมีการขุดลอก 

มีความเร็วเฉลี่ย 0.25 เมตรตอวินาที ความเร็วนํ้าในจุดที่ไดทําการขุดลอกแลว มีความเร็วเฉลี่ย 0.53 เมตรตอวินาที 

ผลการตรวจวัดแสดงใหเห็นวา ความเร็วในจุดที่ไดทําการขุดลอกแลวจะมีความเร็วนํ้ามากกวาในจุดที่ยังไมไดทําการ 

ขุดลอก เนื่องจาก เมื่อมีการขุดลอกเอาหิน ดิน ทราย ใบไม รากตนไมที่ทับถมกันอยูที่กนคลองออกไป ทําใหมีพื้นที่ 

ในการไหลของนํ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไมมีสิ่งใดมากีดขวางทางนํ้าไหล แตในสวนที่ไมไดทําการขุดลอกนั้นจะมีสิ่ง 

ที่ทับถมอยูที่กนคลอง ทําใหยากตอการไหลของนํ้า สําหรับในชวงที่มีปริมาณนํ้าหลากจึงทําใหนํ้าสามารถเคลื่อนที่ 

ไดเร็วขึ้นสําหรับคลองที่มีการขุดลอก ไมมีสิ่งใดมากีดขวาง จึงชวยลดปญหาการทวมขังของนํ้าไดระดับหนึ่ง

         -  การสํารวจระบบนิเวศริมลํานํ้า

         ผลการสํารวจเปลี่ยนแปลงของชนิดสิ่งมีชีวิต โดยการสอบถามชาวบานที่มีการใชประโยชนจาก 

ลําหวยสีโท แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  แสดงการเปลี่ยนแปลงของชนิดสิ่งมีชีวิต

               จากตารางที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของชนิดสิ่งมีชีวิต โดยแบงสิ่งมีชีวิตออกเปน 6 กลุม ไดแก พืชน้ำ 

จำนวน 17 ชนิด พืชยืนตน จำนวน 34 ชนิด พืชลมลุก สมุนไพร จำนวน 25 ชนิด สัตวน้ำ จำนวน 112 ชนิด สัตวบก 

จำนวน 20 ชนิด สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 11 ชนิด ผลการสอบถามชาวบานที่เปนผูอาวุโส ปราชญชุมชน และชาวบาน 

ที่ใชประโยชนจากลำหวย จำนวน 5 คน พบวา สิ่งมีชีวิตกลุมพืช มีการลดลงอยางชัดเจน พบวาลดลงจำนวนทั้งสิ้น 63 

ชนิด ในจำนวนดังกลาวพบวาลดลงมากถึง 45 ชนิด ลดลงปานกลาง 16 ชนิด ลดลงนอย 2 ชนิด และมีจำนวนคงที่ 13 

ชนิด สิ่งมีชีวิตสัตวมีจำนวน 84 ชนิดที่ลดลงจากทั้งหมด 143 ชนิด ในจำนวนดังกลาวมีจำนวนลดลงมาก 44 ชนิด 

ลดลงปานกลางลดลงปานกลาง 24 ชนิด ลดลงนอย 16 ชนิด และมีจำนวนคงที่ 50 ชนิด  อยางไรก็ดี พบวามีสัตวน้ำจำนวน 9 ชนิด 

ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น  โดยสัตวน้ำที่ลดลงอยางเห็นไดชัด คือ ปลากดเหลือง ปลากัดหมอ ปลากระเดิด ปลาหมอ ปลาแขยงโค 

ปลาคาว ปลาตะเพียนทอง ปลานวลจันทร ปลาดุกนาและ ปลาปาน สวนสัตวบกและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำลดลงเพียง 

เล็กนอยหรือคงที่ เชน กบ พังพอน กระรอก กระแต ไกปา เขียด งู เตา นก หนู เหี้ย และอึ่ง เนื่องจากการขุดลอกคลอง 

อาจจะมีการทำลายนิเวศสิ่งแวดลอม และปาไมขางคลอง แตสัตวเหลานี้สามารถอพยพเขาไปอยูในปาบริเวณใกลเคียงได 

สวนพืชยืนตนที่มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ไดแก ตนกันเกรา ตนกางของ ตนกุม ตนตะขบน้ำ ตนตะกวง ตนตีนเปด 

ตนตูมนาตนตูมนา ตนโมกเตี้ยและ ตนมะเดื่อปลอง เพราะตนไมที่ถูกทำลายไปสวนใหญจะเปนตนไมยืนตนที่อยูบริเวณขางคลอง 

ที่มีขนาดใหญและใชเวลาในการเจริญเติบโตนาน ทำใหเห็นการหายไปอยางเห็นไดชัด สวนพืชน้ำ พืชลมลุกและ พืช 

สมุนไพรลดลงเพียงเล็กนอยหรือคงที่ เชน ขี้หนอนขาว แคน จอก จาน จิกสวน  บัวแดง สมปอย สะแก สะมัด หงอนไก 

หนอไมพื้นบานและ หนามแทง เนื่องจากพืชจำพวกนี้สามารถโตและขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว ทำใหมีปริมาณคงที่ 

หรือลดลงนอยมาก  พื้นที่ปาบุงปาทามริมน้ำ ถือวาเปนแหลงอาหารและยารักษาโรคของชุมชน (วีระศักดิ์, 2555) 

หากไมมีการอนุรักษ และใชประโยชนใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต ปลาบางชนิดที่พบวามีการสูญพันธุไปจากพื้นที่ 

รุนลูกรุนหลานของชุมชนอาจไมมีโอกาสรูจักปลาเหลานั้นอีกเลยรุนลูกรุนหลานของชุมชนอาจไมมีโอกาสรูจักปลาเหลานั้นอีกเลย นอกจากนี้ จากการสำรวจพื้นที่ของเกษตรกรที่ยัง 
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เก็บรักษาปาและตนไมริมน้ำ ไดมีการพบแมวลายหินออนในพื้นที่ ซึ่งอยูในภาวะใกลสูญพันธุ จึงนับวาปาบริเวณนี้มี 

ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนอีกดวย 

รูปที่  3 แสดงการสำรวจพื้นที่และเก็บขอมูลรวมกับปราชญชุมชนในพื้นที่ศึกษา

       2.  การสอบถามและการสัมภาษณ

         -  ตัวแทนจากอบต.

                  ผลการสัมภาษณ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลปลาคาว และองคการบริหารสวนตำบลดงบัง 

ในประเด็นของอำนาจหนาที่ของ อบต. ในการพัฒนาแหลงน้ำ งบประมาณรายไดสำหรับใชจัดสรรเพื่อการพัฒนา 

แหลงน้ำ ปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และขอจำกัดในการพัฒนาแหลงน้ำ รวมถึงแนวทางที่ อบต. ใชในการ 

พัฒนาแหลงน้ำ และปญหาที่เกิดขึ้น สามารถสรุปไดวา ปญหาที่เกิดขึ้นดานการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จะเปน 

ปญหาน้ำแลง และน้ำทวม ซึ่งเกิดประจำทุกป แนวทางในการแกปญหาการพัฒนาแหลงน้ำที่ผานมา สวนใหญมุงเนน 

ที่ปญหาภัยแลง  มีการสรางฝายสำหรับการกักเก็บน้ำ และทำการขุดลอกหวย หนอง สระน้ำ  มีขอจำกัดในดาน 

งบประมาณซึ่งมีไมเพียงพอ การแกไขทางอบต.ดงบัง ทำการประสานงานกับหนวยงานทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ให 

ดำเนินการขุดลอกหวยสีโทดำเนินการขุดลอกหวยสีโท ซึ่งพบวาหลังจากขุดลอกไปแลว เกิดผลกระทบทั้งในดานระบบนิเวศริมลำน้ำ และวิถี 

ชีวิตของชุมชน   จากการสอบถามพบวาในอนาคตมาตรการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จะทำการสรางฝายเพื่อทดน้ำ 

และยกระดับน้ำ รวมถึง จะดำเนินการทำประชาคม ชี้แจงรายละเอียดกอนการดำเนินงาน เพื่อผลกระทบตอระบบ 

นิเวศริมลำน้ำจากการขุดลอกหวย

       -  ผูใหญบาน

       ผลจากการที่ไดสอบถามผูใหญบานจำนวน 3 คน จากบานดอนกอ บานปลาคาว และบานดอนซี พบวา 

ปญหาภัยแลงเกิดประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปญหาน้ำทวม ชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม เปนปญหาที่พบ 

ทุกหมูบาน นอกจากนี้ ในชวงฤดูแลง ปริมาณน้ำจากอางเก็บน้ำหวยสีโทที่ปลอยน้ำมานั้นพบวายังไมเพียงพอ ที่ผานมา 
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การดำเนินการแกไข ไดทำการขุดลอกคลอง และยังมีการขุดสระน้ำในที่นาของเกษตรกร ผลจากการดำเนินการขุดลอก 

หวยสีโท พบวา เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำทวมขังไมนาน นาขาวไมเกิดความเสียหาย น้ำไหลสะดวกมากขึ้น แตผลกระ- 

ทบที่ตามมาคือ ระบบนิเวศปาไมริมลำน้ำหายไป วังปลาที่เคยมีหายไป ตลิ่งเกิดการกัดเซาะ สำหรับการพัฒนาแหลง 

น้ำในอนาคตนั้นผูใหญบานทุกหมูบานเสนอใหมีการสรางฝายขึ้น เพื่อแกปญหาภัยแลง

         -  เกษตรกร

                  จากการสัมภาษณเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบทั้ง 15 คน พบวา มีเกษตรกรที่เห็นดวยกับการขุดลอก 

หวยสีโทมีจำนวน 13 คน และไมเห็นดวยมีจำนวน 2 คน สำหรับเกษตรกรที่เห็นดวยกับการขุดลอกหวยสีโทในพื้นที่ 

เนื่องจากในหลาย ปที่ผานมา เกษตรกรประสบปญหาทั้งภัยแลงและน้ำทวม แตปญหาน้ำทวมเปนปญหาที่ทำให 

ชาวบานไดรับความเดือดรอน เพราะเมื่อเกิดภาวะน้ำทวม หากมีการทวมขังแบบน้ำนิ่งเกินกวา 7 วัน โคลนตมจะ 

เกาะติดตามใบของตนขาว ทำใหขาวตายไดรับความเสียหายเปนอยางมาก สงผลใหไมไดผลผลิตตามที่ตองการ 

เกษตรกรสวนใหญจึงเห็นดวยที่จะใหมีการดำเนินการขุดลอกลำหวยขึ้น เพื่อจะชวยแกปญหาน้ำทวม เมื่อทำการขุด 

ลอกหวยสีโทลอกหวยสีโท ทำใหน้ำสามารถไหลไดสะดวก รวดเร็ว น้ำไมทวมขังเปนเวลานานจนนาขาวไดรับความเสียหาย และ 

ในป พ.ศ. 2556 เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ไมเกิดน้ำทวมขังในพื้นที่ ทำใหเกษตรกรไดผลผลิตขาวตามความตองการ ผิดจาก 

ปอื่นๆ อยางไรก็ตาม พบวาบางคนใหเหตุผลวา การขุดลอกหวยสีโทในครั้งนี้ สามารถแกปญหาไดมาก อาจเปนเพราะ 

ในป พ.ศ. 2556 มีปริมาณฝนนอยกวาในปที่ผานๆ มา และเมื่อรวมกับการขุดลอกหวย ทำใหน้ำสามารถระบายออก 

ไดอยางรวดเร็ว ทำใหนาขาวไมไดรับความเสียหายมากนัก เปนที่นาพอใจกับเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ไมเห็นดวยนั้น 

เนื่องมาจากในการขุดลอกหวยสีโท ตองขยายพื้นที่หนาตัดของคลองใหกวางขึ้นเพื่อใหเปนไปตามแบบที่ไดออกแบบไว 

จึงจำเปนตองนำตนไมที่มีอยูทั้งริมสองฝงตลิ่งคลองออกเกือบทั้งหมดจึงจำเปนตองนำตนไมที่มีอยูทั้งริมสองฝงตลิ่งคลองออกเกือบทั้งหมด ทำใหระบบนิเวศริมลำน้ำเปลี่ยนแปลงไป 

ปริมาณสัตวน้ำ ปริมาณตนไมที่เปนไมใชสอย พืชอาหาร ทั้งไมไผ ไมยืนตน เห็ด หนอไม สมุนไพรตางๆ ที่เคยมีใน 

อดีตลดนอยลง อีกทั้งปาบุงปาทามริมลำน้ำที่เคยเปนที่สาธารณะ สามารถใชประโยชนรวมกัน กลายเปนพื้นที่สวน 

บุคคลของเจาของที่ดินในบริเวณนั้น สงผลใหวิถีชุมชนเปลี่ยนแปลงไป

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ริมตลิ่งจากกอไผ เปนผักสวนครัวและไมใชสอย ทำใหพื้นที่ริมตลิ่งถูกกัดเซาะ
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       3.  คำนวณความตองการน้ำของการปลูกขาว

         -  ปริมาณความตองการน้ำของพืช

                     ผลการคำนวณปริมาณความตองการน้ำของพืชโดยใชโปรแกรม CROPWAT version 8.0 เพื่อหา 

คาการใชน้ำตลอดระยะเวลาการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร 15 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 276 ไร 

เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่เริ่มเพาะกลาในเดือนพฤษภาคม และเริ่มดำนาในเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวตั้งแตปลาย 

เดือนตุลาคม เรื่อยไป จนถึงตนเดือนธันวาคม แสดงความตองการน้ำของการปลูกขาวในพื้นที่ 276 ไร ดังตารางที่ 3

ผลการศึกษาผลการศึกษา พบวาในการปลูกขาวของเกษตรกร 15 ราย ที่มีที่ติดหวยสีโท ระหวางเดือนมิถุนายนถึงชวงการเก็บเกี่ยว 

เดือนธันวาคม มีความตองการน้ำเทากับ  54,007.68,  97,814.40,  78,251.52, 65,930.88, 50,695.68, 21,682.56 และ 

2,384.64 ลูกบาศกเมตร ตามลำดับ โดยมีความตองการน้ำรวมทั้งสิ้น 370,767.36 ลูกบาศกเมตร

ตารางที่ 3 แสดงคาความตองการน้ำของพืชโดยโปรแกรม CROPWAT version 8.0

ที่มา: ผลการศึกษาจากการคำนวณโดยใชโปรแกรม CROPWAT ในพื้นที่ 276 ไร
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       4.  คำนวณหาปริมาณน้ำตนทุน

         คำนวณหาปริมาณน้ำตนทุนในการปลูกขาว เพื่อนำมาใชการศึกษาความพอเพียงของน้ำตนทุนใน 

พื้นที่หลังจากการดำเนินการขุดลอกหวยสีโท โดยนำมาเปรียบเทียบกับความตองการน้ำของพืช ปริมาณน้ำตนทุนที่มี 

อยูในพื้นที่ ไดแก ปริมาณฝนใชการ ปริมาณน้ำในหวยสีโท และน้ำจากสระ การศึกษาความพอเพียงของน้ำตนทุนจะใช 

ปริมาณฝนใชการ ปริมาณน้ำในหวยสีโท เปนหลัก หากเกิดการขาดแคลนน้ำถึงจะมีการนำน้ำจากสระที่ขุดขึ้นเองมาใช  

โดยผลการเปรียบเทียบความพอเพียง ดังแสดงในตารางที่ 4

                                     พบวาปริมาณน้ำตนทุนทั้งหมดที่ไดมาจากปริมาณฝนใชการ ปริมาณน้ำในหวยสีโท รวมปริมาณ 

น้ำตนทุนทั้งสิ้น 1,170,792.79 ลูกบาศกเมตร จากการสอบถามเกษตรกรกอนการขุดลอกหวยสีโทนั้น พบวาชวงที่มี 

การขาดแคลนน้ำอยูในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมซึ่งชวงเวลาดังกลาวมีปริมาณน้ำตนทุน 76,244.57 ลูกบาศกเมตร 

และ 360,516.15 ลูกบาศกเมตร ตามลำดับ โดยพบวาในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีความตองการน้ำ 54,007.68 

ลูกบาศกเมตร และ 97,814.4 ลูกบาศกเมตร ตามลำดับ ซึ่งถือวาความตองการน้ำของพืชต่ำกวาปริมาณน้ำตนทุน ซึ่งถือ 

วาหลังจากการขุดลอกหวยสีโท ทำใหมีปริมาตรในการเก็บกักน้ำเพิ่มมากขึ้น ทำใหในปนี้ (พ.ศ.2556) มีปริมาณน้ำตนทุน 

ทั้งสองแหลงที่ใชในการปลูกขาวเพียงพอ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความตองการน้ำของพืชกับปริมาณน้ำตนทุน

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

                                    การพัฒนาแหลงน้ำของ อบต.ดงบังโดยการขุดลอกหวยสีโทเปนระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อแกปญหา 

ภัยแลงในพื้นที่ อบต.ดงบัง ผลการสอบถามความคิดเห็นของชาวบานตอการขุดลอกหวยสีโทจำนวน 15 ราย พบวา 
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เห็นดวยจำนวน 13 ราย และไมเห็นดวยจำนวน 2 ราย เนื่องจาก ความตางของความคิดเห็น การดำเนินการขุดลอก 

หวยสีโท สงผลใหหวยนั้นมีขนาดความกวางและความลึกมากขึ้น น้ำมีการไหลที่สะดวกขึ้น ซึ่งหลังการขุดลอกหวย 

สีโทในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เมื่อถึงฤดูน้ำหลากสามารถแกปญหาน้ำทวมไดในระดับหนึ่ง ไมเกิดน้ำทวมขังเปน 

เวลานาน นาขาวไมไดรับความเสียหาย เปนที่นาพอใจของชาวบาน อยางไรก็ตามการขุดลอกนั้นสงผลตอระบบ 

นิเวศริมฝงคลองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสิ่งมีชีวิตปริมาณและชนิดพืชและสัตว พื้นที่สาธารณะริมลำน้ำ มีการจับจองใช 

ประโยชน กลายเปนพื้นที่สวนบุคคล วังปลาหายไป อีกทั้งยังมีการตัดและนำเอาตนไม กอไผที่ขึ้นอยูบริเวณริมลำน้ำ 

ออกไปออกไป ทำใหไมมีรากไมชวยในการยึดเกาะดินไวในฤดูน้ำหลาก เมื่อน้ำหลากมาแรง ทำใหตลิ่งเกิดการพังทลาย จำนวน 

ปลาที่เคยจับไดมีแนวโนมลดลง ทำใหชาวบานบางสวนไมเห็นดวยกับการขุดลอกครั้งนี้ ประกอบกับกอนการพัฒนา 

แหลงน้ำมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการไมทั่วถึง ดังนั้น ในการพัฒนาแหลงน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีความเกี่ยว 

เนื่องกันระหวางขอบเขตการปกครองที่จะสงผลตอวิถีชีวิตประชาชน ควรจะตองจัดใหมีการประชาคมใหชาวบานเขาใจ 

ถึงผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นใหรอบดาน มีการสอบถามความเห็น ความตองการของชุมชน ในการหาวิธีที่จะเก็บรักษา 

ตนไม พืช สัตว ปาบุงปาทามริมลำน้ำไว การตัดตนไมควรทำเทาที่จำเปนหรือหามาปลูกทดแทน การปลอยปลาคืน 

กลับสูระบบนิเวศกลับสูระบบนิเวศ เปนตน การออกแบบการพัฒนาแหลงน้ำ นอกจากจะทำการศึกษาความเหมาะสมทั้งดานกายภาพ 

ของพื้นที่แลวยังตองคำนึงถึงความตองการของชุมชนอีกดวย สำหรับการศึกษาความเพียงพอในดานความตองการน้ำ 

ของพืชเปรียบเทียบกับแหลงน้ำตนทุนที่มีในพื้นที่ พบวา หลังการขุดลอกหวยสีโท ทำใหมีมีปริมาณน้ำไหลผานเพิ่ม 

สูงขึ้น นอกจากนี้ หากมีปริมาณน้ำในสระที่เหลือ เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกพืชอายุสั้นใชน้ำนอยหลังการ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตขาวเพื่อเพิ่มรายได แตหากตองการการเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เพื่อการเกษตรอีก ควรมีการขุดสระ 

น้ำในที่นาเพิ่มหรือการทำฝายเพื่อยกระดับและกักเก็บน้ำเพิ่มเติม
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