บทคัดยอ
เรื่องที่ 2
การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ําแมน้ําเมืองตราด
(พ.ศ.2558)
1. วัตถุประสงค
แมน้ําเมืองตราดเปนลําน้ําสายหลักที่มีความสําคัญของจังหวัดตราด มีพื้นที่รับน้ํา 1,558 ตาราง
กิโลเมตร แมน้ําเมืองตราดมีตนกําเนิดจากลําน้ําสาขาที่สําคัญ 2 สาย ไดแก แมน้ําเขาสมิง ซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวของคลองสะตอที่มีจุดเริ่มตนอยูบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กับคลองแอง
ที่มีตน น้ํ าอยูบ ริ เวณอํ าเภอบอไร จังหวั ดตราด ไหลมาสมทบกันที่บ ริเวณบานศรีบัวทอง ตําบลวังตะเคีย น
อําเภอเขาสมิง เปนแมน้ําเขาสมิง สวนลําน้ําสาขาอีกสายหนึ่ง คือ คลองหวยแรง ซึ่งมีตนกําเนิดจากเทือกเขา
บรรทั ด ในเขตอํ า เภอบ อ ไร ทางด า นทิ ศ ตะวั น ออกของลุ ม น้ํ า บรรจบกั บ แม น้ํ า เขาสมิ ง ที่ บ า นปากคลอง
ตํ า บลห ว ยแร ง อํ า เภอเมื องตราด จั งหวัดตราด แลว ไหลลงสูทะเล รวมความยาวแมน้ําจากจุดบรรจบถึ ง
จุดออกทะเลประมาณ 15 กิโลเมตร
ลุมน้ําแมน้ําเมืองตราดเปนพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกรวมตลอดปสูงมาก ทําใหประชาชนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ตองเผชิญกับปญหาอุทกภัยอยูเปนประจํา และในกรณีที่มีฝนตกตอเนื่องเปนเวลานานและปริมาณฝน
สะสมมากก็จ ะเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลั น ขณะเดียวกันจังหวัดตราดก็เปนแหลงปลูกผลไมที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ ทําใหมีความตองการใชน้ําเปนปริมาณมากเพื่อใชเปนปจจัยในการผลิตใหมีผลผลิตที่ดีออกสูตลาด
ซึ่งสงผลใหเกิดสภาวะขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง
จากการที่พื้นที่ลุมน้ําแมน้ําเมืองตราดเผชิญปญหาทั้งน้ําทวมและภัยแลงอยูเปนประจํา จึงมีความ
จํ า เป น ที่ จ ะต องมี การหามาตรการในการปอ งกัน และแก ไขป ญ หาดั ง กล าว เพื่ อให มีก ารดํ าเนิน การอย า ง
สอดคลองกันในลุมน้ําอยางเปนระบบ จึงตองมีการทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําที่
ผานมา และหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและแกไขปญหาในพื้นที่อยางยั่งยืน
ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา มีดังนี้
1. เพื่อเปนเอกสารทางวิชาการสําหรับอางอิงที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของลุมน้ําดานอุตุอุทก
ขอมูลดานโครงการและแผนงานการพั ฒนาแหลงน้ําตาง ๆ ที่มีอยู ข อมูลการวิเคราะห ความตองการใชน้ํา
ขอมูลดานสภาพการใชที่ดินในปจจุบันและอนาคต ขอมูลดานสภาพแวดลอม เปนตน
2. เพื่อแปลงยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามาสูโครงการ และจัดลําดับความสําคัญ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําภายในลุมน้ํา โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3..เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการที่มีความเหมาะสม และใชในการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการตาง ๆ ในการจัดทําแผนงานศึกษาเปนรายโครงการตอไป

2. สรุปสาระสําคัญของงาน
2.1 ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ําแมน้ําเมืองตราด ใชความรูทางวิชาการ ดังนี้
1) การศึกษาปริมาณน้ําฝน ไดแก การวิเคราะหปริมาณฝนรายปการผันแปรตามพื้นที่และ
ฤดูกาล การกระจายของปริมาณฝน และจํานวนวันฝนตก การออกแบบปริมาณฝน การคํานวณปริมาณฝนใช
การ และตรวจสอบความนาเชื่อถือขอมูล
2) การศึกษาปริมาณน้ําทา ไดแก การคํานวณ วิเคราะห ขอมูลปริมาณน้ําทา ดวยวิธีทางสถิติ
ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําทารายปและพื้นที่รับน้ําฝน
3) การศึกษาปริมาณน้ําหลาก ประกอบดวยการวิเคราะหพายุฝน เพื่อหาปริมาณฝนสูงสุดที่
คาบการเกิดตาง ๆ การวิเคราะหกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาและการสรางกราฟน้ํานองสูงสุด
4) การศึกษาความตองการใชน้ํา ไดแก การประเมินปริมาณความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร
ของโครงการ โดยการใชแบบจําลอง WUSMO
5).การศึกษาสมดุลน้ํา เพื่อวิเคราะหความสามารถในการสงน้ําใหพื้นที่การเกษตรของโครงการ
ที่สัมพันธกับปริมาณน้ําตนทุนโดยการใชแบบจําลอง HEC-3
6) วิศวกรรมธรณี โดยการพิจารณาประกอบการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของโครงการ
และประเมินในดานความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก และลาดเชิงเขา
7) การออกแบบเบื้องตน ไดแก การกําหนดรูปแบบทางวิศวกรรมของโครงการ เปนแบบเคา
โครงเบื้องตน เพื่อการประมาณราคา และวางแผนการกอสราง
8) เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน
2.2 การวิเคราะหสภาพปญหาในพื้นที่ลุมน้ําแมน้ําเมืองตราด
1) ปญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ํา
จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมซ้ําซากของกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2550 ซึ่ง
หมายถึง พื้นที่ที่มีการทวมขังของน้ําบนพื้นผิวดินสูงกวาระดับปกติ และมีระยะเวลาที่น้ําทวมขังยาวนานอยูเปน
ประจํา จนสรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยสิน และหรือชีวิต เปนพื้นที่ราบลุมต่ํา มีลักษณะภูมิ
สัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ซึ่งหนาฝนหรือหนาน้ํามักมีน้ําทวมขังพื้นที่เสมอ
พบวาไมมีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมซ้ําซาก แตจากรายงานสถิติการเกิดน้ําทวมยอนหลัง 5 ป ของสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด และจากการรับฟงปญหาจากประชาชนพบวา มีปญหาน้ําทวมเกิดขึ้นใน
พื้นที่ลุมน้ําแมน้ําเมืองตราดทุกป ซึ่งสวนใหญจะเปนเหตุการณน้ําทวมฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนักติดตอกัน
เปนเวลานานทําใหมีปริมาณฝนสะสมมาก ลําน้ําไมสามารถระบายน้ําลงสูทะเลไดทันจึงเกิดภาวะน้ําทวมเกิดขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณที่ราบริมฝงแมน้ํา โดยจะเกิดอุทกภัยในชวงเดือน กรกฎาคม - กันยายน เหตุการณอุทกภัยที่
สรางความเสียหายในพื้นที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556
สถานการณอุทกภัยป พ.ศ. 2552 เกิดฝนตกหนักตอเนื่องในภาคตะวันออก เนื่องจากอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันและอาวไทย เปนเหตุใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและ

น้ําปาไหลหลากในพื้นที่ภาคตะวันออก สําหรับจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีฝนตกหนัก
วัดปริมาณฝนที่อําเภอคลองใหญได 178.4 มิลลิเมตร ทําใหเกิดน้ําลนทางระบายของประตูระบายน้ําเขาสมิง
สูง 50 เซนติเมตร ทวมพื้นที่สวนผลไม หมูที่ 1 ตําบลทุงนนทรี ประมาณ 600 ไร
สถานการณอุทกภัยป พ.ศ. 2554 เกิดฝนตกหนักตั้งแตวันที่ 16 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มีปริมาณฝนมากกวา 300 มิลลิเมตร ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันในพื้นที่ 8 ตําบล ในอําเภอเขาสมิงและตําบล
รอยตอระหวางอําเภอเมืองกับอําเภอบอไร เกิดน้ําทวมสูง 0.5 – 2 เมตร ทําใหชาวบานไมสามารถเดินทางเขา
ออกได พื้นที่การเกษตรเสียหายกวา 170,000 ไร
สถานการณอุทกภัยป พ.ศ. 2556 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เกิดฝนตกหนักวัดปริมาณ
น้ําฝนสูงสุดไดที่อําเภอบอไร 82.5 มิลลิเมตร ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในพื้นที่ตําบลชําราก
ตําบลตะกาง ตําบลทากุม ตําบลวังกระแจะ ตําบลหวยแรง อําเภอเมือง ตําบลดานชุมพล อําเภอบอไร และ
ตําบลวังตะเคียน ตําบลแสนตุง อําเภอเขาสมิง ราษฎรไดรับความเดือดรอนรวมกวา 155 ครัวเรือน
2) ปญหาการเกิดสภาวะภัยแลงและการขาดแคลนน้ํา
จากการวิเคราะหขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงซ้ําซากของกรมพัฒนาที่ดินเมื่อป พ.ศ. 2556 โดย
ใชปจจัยในการพิจารณาคือ ปริมาณน้ําฝน พื้นที่ที่ไดรับน้ําชลประทาน การใชประโยชนที่ดิน การอุมน้ําของดิน
ความลาดเทของพื้นที่ และความถี่ของการเกิดสภาวะแลง พบวาพื้นที่ลุมน้ําแมน้ําเมืองตราดไมมีพื้นที่เสี่ยงภัย
แลงซ้ําซาก แตจากการจัดประชุมการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ พบวาเกษตรกรในพื้นที่ยังมีความ
ตองการน้ําสําหรับสวนผลไมในชวงที่กําลังผลิดอกออกผล (ประมาณเดือน เมษายน)
3) ปญหาการเกิดดินถลม
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหเกิดดินถลมมี 4 ประการคือ ลักษณะธรณีวิทยา สภาพ
พื้นที่ภูมิประเทศเปนภูเขาสูงและมีความลาดชัน มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินโดยไมถูกหลักวิชาการ
และปริมาณฝนที่มากจนชั้นดินอุมน้ําไมไหว และเนื่องจากการเกิดดินถลมสรางความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก จึงไดศึกษาแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมและหมูบานเสี่ยงภัย
ดินถล มจังหวัด ตราด ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งไดจั ดทําในป พ.ศ. 2552 พบวาพื้ นที่ภูเขาสูงทางด านทิ ศ
ตะวันออกของจังหวัดตราด บริเวณอําเภอบอไร ซึ่งในอดีตเคยเกิดเหตุการณดินโคลนถลมและน้ําปาไหลหลาก
ในเขตพื้นที่ลุมน้ําคลองสะตอ คลองบอไร คลองแอง กอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงมาแลวเมื่อป พ.ศ.
2511 และ ป พ.ศ. 2537 แมเหตุการณครั้งนั้นจะไมมีผูคนเสียชีวิตแตไดสรางความเสียหายตอบานเรือนของ
ประชาชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบภัยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังไดสรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรและ
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรอีกดวย ซึ่งแนวโนมของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณดินถลมยังมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ทําใหมีการขยายตัวของชุมชนและพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนเขา
ไปอยู ในพื้น ที่ร าบริมตลิ่ งทางน้ํา กั น มากขึ้น จึงเพิ่มความเสี่ยงตอการประสบธรณีพิบัติภัย ดินถลม น้ําทว ม
ฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได

2.3 การศึกษาวิเคราะหศักยภาพของลุมน้ํา
ประกอบดวยการศึกษาดานตาง ๆ ดั งนี้ สภาพภูมิป ระเทศ สภาพลุมน้ํา สภาพเศรษฐกิ จ
สังคมและการเกษตร สภาพภูมิอากาศ สภาพทางธรณีวิทยาดิน การใชประโยชนที่ดิน ทรัพยากรปาไม ปริมาณ
น้ําฝน สภาพอุทกวิทยา สภาพแหลงน้ําใตดิน ความตองการใชน้ํา โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบัน
2.4 การศึกษาแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรน้ํา
เพื่อใชเปนแนวทางกําหนดแผนการพัฒนาแหลงน้ํา แนวนโยบายที่นํามาศึกษาประกอบดวย
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชาติ แผนกลยุทธการบริหารจัดการลุมน้ําและทรัพยากรน้ํา
ลุมน้ําปาสัก และยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
2.5 การจัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ําตามที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประกอบด ว ยโครงการพัฒนาอางเก็บ น้ําขนาดกลาง.3.โครงการ และโครงการขนาดเล็ก
ประเภทตาง ๆ รวม 56 โครงการ
3. ความยุงยากของงาน
1).การกํ า หนดแผนงานดํ า เนิ น การ การพิ จ ารณาปริ ม าณงานที่ ต องดํ าเนิ น การทั้ ง หมด ต อ ง
กําหนดใหมีความสอดคลองกัน ทั้งยังตองกําหนดใหสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณที่ไดรับ
2).การดําเนินการคํานวณวิเคราะหดานอุตุอุทกวิทยา เปนงานที่ตองดําเนินการเองควบคูไปกับ
การตรวจสอบผลการศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การไว แ ล ว เพื่ อ ให ไ ด ผ ลการศึ ก ษาที่ มี ค วามถู ก ต อ งได
ประกอบด ว ย การวิ เ คราะห ป ริ ม าณน้ํ า ฝน น้ํ า ท า โดยใช วิ ช าการด า นอุ ท กวิ ท ยา สถิ ติ และแบบจํ า ลอง
คณิตศาสตร
3).เนื่องจากเปนพื้นที่ ศึกษาขนาดใหญ การดําเนินงานดานการมีส วนรวมจึ งตองทําอยางรอบ
ครอบ คัดเลือกผูเขารวมใหความเห็นที่เปนตัวแทนครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางแทจริงตองกําหนดการจัด
เวทีรับฟงและชวงเวลาอยางเหมาะสม เพื่อไมใหกระทบตอการประกอบอาชีพของราษฎรเกินความจําเปน
4. ประโยชนของผลงาน
1)..นําขอมูลจากรายงานไปใชประกอบการศึกษาวางโครงการเปนรายโครงการและสามารถใช
ในการพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
2)..ใช เ ป น เอกสารอ า งอิ งในการตั ด สิน ใจเลือ กโครงการที่ มีค วามเหมาะสมและใช ใ นการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการตาง ๆ เขาแผนงานพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานตอไป

