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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
องคความรูการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 

โครงการชลประทานเลย   สํานักชลประทานที่ 5 
แนวคิดในการทําองคความรู 
  จากสภาพปญหาเรื่องน้ําท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไป คือการเกิดอุทกภัยในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง จงึมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมียุทธศาสตรในการพัฒนาแหลงน้ําและจัดการน้ํา โดยมีแนวคิดคือ 
“จะทําอยางไรจึงจะพัฒนาแหลงน้ํา และจัดการน้ํา ใหเต็มศักยภาพของโครงการชลประทาน เพ่ือบรรเทา
ปญหาการเกิดอุทกภัย และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา”  โดยใชระบบชลประทานเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําใหเกิดผลตอบแทนอยาง
สูงสุด เทาท่ีสภาพภูมิประเทศ แหลงน้ํา สภาพสังคมและส่ิงแวดลอมของแตละทองท่ีจะเอ้ืออํานวยให 
สภาพทั่วไปของโครงการ 

จังหวัดเลย มีพ้ืนท่ี 11,425 ตร.กม.(เปนอันดับ 5  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนท่ีการเกษตร 2.6 ลานไร คิดเปน 35.64 % ของพ้ืนท่ีจังหวัด ลุมน้ําหลักคือ 
ลุมมน้ําโขง ลุมน้ําชี และลุมน้ําปาสัก  ลุมน้ําท่ีเปนหัวใจของใจจังหวัดคือ ลุมน้ําเลย ซ่ึงเปนสาขาหนึ่งของลุม
น้ําโขง  มีขงท่ีราบลุมซ่ึงใชเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญ และมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 
สภาพปญหาน้ําทวม 

เนื่องจากสภาพลุมน้ําในฤดูฝนจะมีน้ําทาในสัดสวนท่ีสูงถึงรอยละ 85 ซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจากปาไม
บริเวณตนน้ําลําธารเหลือนอยจึงไมดูดซับหรือชะลอน้ําฝน ในชวงฝนตกชุกจึงมีปริมาณน้ําไหลบาจากตนน้ํา
ลงมาสูพ้ืนท่ีตอนลางอยางรวดเร็ว น้ําไดพัดพาเอาตะกอนดินลงมาทับถมในลําน้ําตางๆ จนตื้นเขินทําใหไม
สามารถรถระบายน้ําไดทัน  เปนเหตุใหเกิดน้ําทวมตามริมฝงลําน้ํา   แตในทางกลับกันเม่ือถึงฤดูแลงปริมาณ
น้ําทาจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 15 ทําใหไมมีน้ําเพียงพอแกการเกษตร และยังไมมีระบบกระจายน้ําไปสู
พ้ืนท่ีเพาะปลูกไดอยางท่ัวถึง 
มาตราการบรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวม 
 จากปญหาในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําทาสวนเกินท่ีไมสามารถเก็บกักไวได ซ่ึงเปนปญหาท่ีทุก
หนวยงานตองหามาตรการและวิธีการท่ีเหมาะสมมาควบคุม เพ่ือลดความรุนแรงของอุทกภัย และใหมีน้ําใช
ในฤดูแลง อาทิ  การกอสรางอางเก็บน้ําบริเวณตนน้ํา การขุดลอกลําน้ํา เพ่ือเก็บกักน้ําไวและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบาย การกอสรางระบบสงน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝายยาง และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใน
พ้ืนท่ีตอนลาง เพ่ือการกระจายน้ําไปใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูก และจําเปนตองนําระบบโทรมาตรมาใชเปน
เครื่องมือการจัดการน้ําทา หรือการวางแผนการระบายน้ําใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา ภายใตแนวคิดการ
จัดการเชิงลุมน้ําซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งท่ีกรมชลประทานไดนํามาปรับใชเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ําทาภายในลุมน้ําเลย ใหเกิดดิคุณประโยชนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็สามารถใชระบบโทร
มาตรเพ่ือการเตือนภัยไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
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องคความรูการบรรเทาและแกไขปญหาภัยธรรมชาติของกรมชลประทาน 
ในเขตโครงการชลประทานเลย   สํานักชลประทานที่ 5 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยมีการใชน้ําเพ่ือการ
เกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม   สภาพภัยธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับน้ําโดยท่ัวไปจะเกิด
ปญหาในสองลักษณะคือ ฤดูแลงจะเกิดสภาวะขาดแคลนน้ํา สวนในฤดูฝนจะเกิดสภาวะน้ําทวม ดังนั้น 
มาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวจําปนจะตองมีการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลงและ
ควบคุมปริมาณน้ําท่ีมีมากในฤดูฝนใหลดขนาดและระยะเวลาของการเกิดน้ําทวม โดยใชระบบชลประทาน
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําให
เกิดผลตอบแทนอยางสูงสุด 
 วัตถุประสงคขององคความรูการบรรเทาและแกไขปญหาภัยธรรมชาตใินเขตลุมน้ําเลย   คือ 

- เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป สภาพภูมิอากาศ น้ําฝน น้ําทา ในเขตลุมน้ําเลย  
- เพ่ือกําหนดแผนบรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวมในเขตลุมน้ําเลย  
-  

 1.1  สภาพทั่วไปของจังหวัดเลย 
                 จังหวัดเลย ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มีพ้ืนท่ี 11,424 ตร.กม.หรือประมาณ  
7,140,000  ไร     (เปนอันดับ 5  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
                สภาพโดยท่ัวไปพ้ืนท่ีเปนท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา 5,283,600 ไร   ( 74 % ) เปนภูเขา 1,856,400 ไร 
(26% ) ระดับความสูงของพ้ืนดินโดยเฉล่ีย  +310  ม.  (รทก.) โดยมีตัวเมืองเลยอยูตรงกลาง ลักษณะคลายแอง
กะทะ สามารถแบงลักษณะภูมิประเทศออกเปน 3 เขต ดวยกันคือ 
                  เขตภูเขาสูง      อยูบริเวณทางดานตะวันตก ไดแกบริเวณอําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ อําเภอดาน
ซาย อําเภอทาล่ี การคมนาคมไมคอยสะดวก มีพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกนอย มีประชากรอาศัยอยูนอย และมี
ประชากรอยูเบาบาง ระดับความสูง +600 ถึง +1,300 ม.(รทก.) 
                  เขตที่ราบเชิงเขา  อยูบริเวณทางทิศใตและทิศตะวันออก ไดแก อําเภอภูกระดึง อําเภอภูหลวง 
อําเภอนาดวง อําเภอผาขาว อําเภอปากชม กิ่งอําเภอเอราวัณ และ กิ่งอําเภอหนองหิน เปนเขตท่ีไมคอยมีภูเขา
สูงมากนัก มีท่ีราบเชิงเขาพอท่ีจะทําการเพาะปลูกไดบาง มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนปานกลาง ระดับความ
สูง +300 ถึง +600 ม.(รทก.)  
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                  เขตที่ราบลุม อยูบริเวณแมน้ําเลย และลุมแมน้ําโขง ไดแก บริเวณอําเภอเมืองเลย อําเภอเชียงคาน 
อําเภอวังสะพุง เปนเขตท่ีทําการเพาะปลูกไดดี มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนกวาเขตอ่ืนๆระดับความสูง +200 
ถึง +300 ม.(รทก.) 
 
             1.2 สภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล 
                    ท่ีตั้งของจังหวัดเลย    อยูใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต   และ  ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนรอน (Inter  Tropical  
Vonvergence Zone:ITCZ)  พาดผานทําใหมีฝนตกติดตอกันหลายวัน  และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตรอน  
(Tropical Cyclone) เคล่ือนพาดผานเปนครั้งคราว   ซ่ึงจะมีฝนตกหนัก  ปริมาณน้ําฝน 5 ป ยอนหลังเฉล่ีย 
1,228 มม. จํานวนวันฝนตกเฉล่ีย  125 วัน/ป   ในป 2548  ฝนตกนอยสุดวัดได  1,098.5 มม.  และ ในป 2552  
ฝนตกมากท่ีสุดวัดได    1,347  มม. ณ อําเภอเมืองเลย  ป 2551 มีจํานวนวันท่ีฝนตกมากท่ีสุด 135 วัน 
อุณหภูมิสูงสุด วัดได 43.5 องศาเซียลเซียส (25 เมษายน 2517) และ อุณหภูมิต่ําสุดวัดได – 1.3 องศาเซียล
เซียส (2 มกราคม 2517) ชวง 5 ป ยอนหลัง (2548-2553)   อุณหภูมิสูงสุดวัดได  42.4   องศาเซียลเซียส (6 
เม.ย. 2553) อุณหภูมิต่ําสุดวัดได  12.1  องศาเซลเซียส (19 ม.ค. 2553)   ประกอบกับภูมิประเทศท่ีเปนภูเขา  
ทําใหมีอากาศรอนจัดในฤดูรอน และหนาวจัดในฤดูหนาว สําหรับในฤดูหนาว บางพ้ืนท่ีจะมีหมอกลงจัด
ตลอด 
                    ฤดูกาล  แบงตามลักษณะอากาศของประเทศไทย ออกเปน 3 ฤดู คือ 
                     - ฤดูรอน     เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน ซ่ึงเปนชวงวางของฤดู
มรสุม หลังจากส้ินสุดฤดูหนาวแลวอากาศจะเริ่มรอน และอากาศจะรอนจัดท่ีสุดใน เดือนมีนาคม 
และ เมษายน และเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงทําใหอุณหภูมิเปล่ียนแปลงงาย  
                      - ฤดูฝน      เริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม เปนฝนเนื่องมาจากอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมีพายุจร ดีเปรสช่ัน จากทะเลจีนใตเขามาสมทบในชวงหลังเริ่ม
ตั้งแตเดือน สิงหาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม  
                      - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม จนถึงเดือน กุมภาพันธ ซ่ึงเปนฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะท่ีมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศจีน พัดปกคลุม
ประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงท่ัวไปและมีอากาศเย็น และเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเปน
ภูเขาสูง ในฤดูหนาวจึงหนาวจัดซ่ึงบางปถึงกับน้ําคางเปนเกล็ดน้ําแข็งท่ีเรียกกันวา แมคะนิ้ง กลาว
ไดวาจังหวัดเลยเปนจังหวัดท่ีหนาวเย็นท่ีสุดในประเทศไทย 
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มูลคาเพ่ิม (ลานบาท) 
  

2547 2548 2549r 2550r 2551p 

ภาคเกษตร 6,960 11,387 9,085 12,144 13,227 

ภาคนอกเกษตร 15,071 15,973 17,765 21,583 23,199 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 22,031 27,360 26,850 33,726 36,426 

คาเฉล่ียผลิตภัณฑมวลรวมตอคน (บาท) 34,346 42,359 41,332 51,661 55,552 

ประชากร (1,000 คน) 641.439 645.906 649.616 652.835 655.708 
หมายเหตุ : 2549r , 2550r  =  ขอมูลท่ีมีการปรับปรุงเสร็จส้ินแลว  
                   2551p    = ขอมูลเบ้ืองตนท่ียังไมไดปรับปรุง 
 ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

         1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
              ในป 2551 โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดเลยขึ้นอยูกับภาคการเกษตร (36%)  รองลงมา

คือ ภาคการขายสงและขายปลีก (17%)  ภาคการศึกษา (10%)  และสาขาเหมืองแรและยอยหิน (7%) 
ตามลําดับ  โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป เทากับ 36,426 ลานบาท และมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 3.4 รายไดตอหัว (GPP Per capita) 55,552 บาทตอป จัดอยูในลําดับท่ี 3 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รองจากจังหวัดขอนแกนและนครราชสีมา) 
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แผนท่ีจังหวัดเลย 

 
 
 
 

อ.วังสะพุง 

อ.ภูหลวง อ.หนอง อ.ผาขาว 

อ.ภูกระดึง 

อ.ศรีบุญ
จ.

จ.

อ.หลมเกา 
จ.

อ.นครไทย 
จ.

อ.ปากชม 

อ.เชียง

อ.เมือง อ.นาดวง 

อ.ทาลี ่

อ.นาแหว 
อ.ภูเรือ 

อ.ดานซาย 

อ.สังคม 
จ.

อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธาน ี

อ.บานผือ 
จ.อุดรธาน ี

อ.นากลาง 
จ.

อ.ชาติการ 
จ.

แขวงไชยประเทศ

น้ําเหือง 

แมน้ําโขง 

แมน้ําโขง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

โครงการชลประทานขนาดกลาง 
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              1.4 การจัดหนวยการปกครอง  
จังหวัดเลย  แบงการปกครองออกเปน 14 อําเภอ 89 ตําบล 916 หมูบาน  (เทศบาลเมือง 1 แหง 

เทศบาลตําบล 13 แหง  อบต. 75 แหง จํานวนประชากร    620,780  คน  เปนชาย  314,015  คน  เปนหญิง  
306,765  คน จํานวนครัวเรือน 183,359 ครัวเรือน 

 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ช้ัน พ้ืนท่ี หางจาก ตั้งเม่ือ  จํานวน      

    (ตร.กม.) จังหวัด (กม.) พ.ศ. ตําบล หมูบาน ครัวเรือน ประชากร 
เทศบาลเมืองเลย     1.5        10,414 21,757 
อ.เมืองเลย 1     1,480.492  0.1 2440 13 135 31,083 97,382 
อ.วังสะพุง 1 1,166.350 22 2441 10 144 30,297 109,944 
อ.ทาล่ี 4 683.000 46 2432 6 41 8,916 27,296 
อ.เชียงคาน 1 867.000 48 2452 8 82 17,464 59,702 
อ.ดานซาย 3 1,731.930 82 2450 10 97 14,771 51,237 
อ.ภูกระดึง 3 842.000 74 2506 4 54 9,350 33,775 
อ.ปากชม 3 956.500 92 2514 6 50 11,091 39,103 
อ.ภูเรือ 2 880.040 49 2517 6 47 6,707 21,182 
อ.นาแหว 4 627.500 117 2519 5 34 3,286 11,196 
อ.นาดวง 4 590.000 37 2520 4 41 7,326 25,686 
อ.ภูหลวง 4 594.800 50 2535 5 46 6,165 23,569 
อ.ผาขาว 4 463.000 63 2536 5 64 10,045 40,899 
อ.เอราวัณ 4 240.000 42 2538 4 47 9,856 34,087 
อ.หนองหิน 4 302.000 47 2540 3 34 6,588 23,965 
                    
รวม   11,424.61     89 916 183,359 620,780 
(ท่ีมา :  สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ  31 ธันวาคม  2552) 
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             1.5 ประชากรและการประกอบอาชีพ 
                         ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  146,690 ครัวเรือน หรือ  
รอยละ 80 ของ ครัวเรือนท้ังหมด  รองลงมาไดแก รับจาง คาขาย 
 
           1.6 ลักษณะและการใชที่ดิน 
                  ลักษณะดิน  สภาพปฐพีวิทยา  ประกอบดวย ชุดดิน หางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี  ชุดดินแม
ลาย  มีการระบายน้ําเร็วหรือคอนขางเร็ว มีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรด ปาน
กลาง ถึงเปนดางออน ประมาณ 6.0-8.0 กลุมดินเหลานี้มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบเหมาะสําหรับทํานาไมมีดิน
เค็มสวนกลุมดินท่ีมีสภาพพ้ืนดินเปนลูกคล่ืน  ลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเปนดินรวนเหนียว  ดินเหนียวปน
ทรายแปง  มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง  ซ่ึงไดแก  ชุดดินเลย   ชุดดินวังไห  ชุดดินธาตุพนม  ชุดดินดาน
ซาย  ชุดดินสันปาตอง  ชุดดินหางฉัตร  ชุดดินโคราช  ชุดดินเหลานี้  เปนชุดดินสวนใหญของจังหวัดเลย ท่ี
มีความลาดชัน และมักเกิดปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน  ซ่ึงจังหวัดตองปลูกพืชตามระบบ
ดิน น้ํา  และการบํารุงดิน   ดินท่ีไมเหมาะสมกับการเกษตรของจังหวัดเลย ซ่ึงเปนผลใหเกิดการ   ชะลาง
พังทลายของหนาดิน  จนบางแหงเหลือแตหินโผลบริเวณอําเภอดานซาย นาแหว     ภูหลวง ปากชม  จึงมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศ  ดินในจังหวัดเลยมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชไรซ่ึงอยูในบริเวณพ้ืนท่ีลาดเชิง
เขา แตเปนเขตท่ีมีอัตราการชะลางของหนาดินคอนขางสูง และจังหวัดเลยเปนจังหวัดเดียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีไมมีปญหาดินเค็ม สวนดินท่ีเปนปญหาของจังหวัด ซ่ึงหมายถึงกลุมดินท่ีตองไดรับ
การจัดการเปนพิเศษและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ไดแกดินตื้นสวนใหญอยูใน 
อําเภอทาล่ี,อําเภอเชียงคาน,อําเภอนาดวง,อําเภอวังสะพุง,อําเภอภูกระดึง,อําเภอภูหลวง,อําเภอภูเรือ และ
อําเภอเมือง มีหนาดินตื้น ความลึกประมาณ 50-150 เซนติเมตร  
                      การใชที่ดิน  จังหวัดเลยมีท่ีดินประมาณ 7,140,382 ไร  จําแนกการใชประโยชนในท่ีดินได ดังนี ้
             พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปาไม                         2,544,715 ไร  คิดเปน   35.6 % ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
             พ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร     2,614,820 ไร  คิดเปน   36.6 % ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
             - พืชไร                     1,744,546 ไร  คิดเปน   66.7 % ของพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 
             - ท่ีนา                         516,407 ไร  คิดเปน    19.7 % ของพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 
             - ไมผลไมยืนตน           144,667 ไร  คิดเปน    5.5 % ของพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 
             -  ปศุสัตว                       15,451 ไร  คิดเปน    0.6 % ของพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 
             - ท่ีอยูอาศัย                    53,267 ไร  คิดเปน    2.0 % ของพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 
             - ท่ีรกรางวางเปลา         100,442 ไร  คิดเปน    3.8 % ของพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 
             - ท่ีอ่ืน                             40,040 ไร  คิดเปน    1.5 % ของพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร                    
             เนื้อท่ีไมไดจําแนก     1,980,847 ไร คิดเปน   27.7 % ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
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              1.7 สภาพทางการเกษตร 
                    พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัด  มีเนื้อท่ี 2,614,820 ไร  คิดเปนรอยละ 36.62 ของ

พ้ืนท่ีจังหวัด มีพ้ืนท่ีนา  516,407  ไร หรือรอยละ 19.75 ของพ้ืนท่ีเกษตรท้ังจังหวัด พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
จังหวัดเลย มีมูลคารวมท้ังส้ิน 13,000 ลานบาท จังหวัดเลยมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ  สามารถเพาะปลูกพืชไดผลดี
ท้ังพืชไร ไมยืนตน และการทํานา  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก  ขาว  ,ขาวโพดเล้ียงสัตว  ,ฝาย,มันสําปะหลัง
,ลูกเดือย,ออย,ถ่ัวนิ้วนางแดง,มะขามหวาน,มะมวง ,ยางพารา, ถ่ัวเหลือง , กลวยน้ําวา  

 
 
 
 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ป 2552/2553  (ไร) 
อําเภอ ขาวนาป ขาวโพด  ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา 

เมืองเลย 75,012 84,229 160 60,003 140,011 
วังสะพุง 86,420 58,236 59,896 10,534 85,541 
ดานซาย 58,868 209,128 - 2,075 15,575 
เชียงคาน 69,103 54,900 - 25,857 48,322 
ปากชม 35,048 205,159 - 8,783 72,016 
ภูหลวง 18,616 36,735 3,505 3,953 10,080 
นาดวง 13,970 87,636 520 13,561 39,531 
เอราวัณ 21,930 19,784 14,347 9,937 22,225 
นาแหว 9,816 35,755 - 8 2,694 
ภูเรือ 26,020 77,858 - 1,850 12,515 

ผาขาว 28,407 21,938 37,128 10,007 15,194 
ทาล่ี 33,211 24,628 - 44,958 21,322 

ภูกระดึง 21,576 14,414 7,112 11,566 4,660 
หนองหิน 18,410 5,606 20,928 4,807 6,580 

รวม 516,407 936,006 143,596 207,899 496,266 
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ผลผลิตพืชเศรษฐกิจป 52/53 
พืชเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีปลูก

(ไร) 
พ้ืนท่ี
เสีย 
หาย  

พ้ืนท่ีเก็บ
เกี่ยว

ผลผลิต/ไร 

ราคา 
เฉล่ีย 

(บาท/ก.ก.) 

ผลผลิต/ไร 
(ก.ก./ไร) 

ผลผลิต/ตัน มูลคา 
(ลานบาท) 

ขาว 516,407 - 516,407 11.32 451.6 234,408 2,041.52 
ขาวโพด 936,006 - 936,006 7.41 640.50 599,516.3 4,440.09 
ออย 143,596 - 103,607 0.98 10,505 1,088,412.0 1,066.64 
มันสําปะหลัง 207,899 - 207,899 1.80 3,479 732,208.0 1,303.32 
ยางพารา 496,266  64,114 70.34 282.3 18,096.8 1,272.70 
นอกจากนั้น ยังมีกลุมสินคาไมผล ไมยืนตน มีมูลคามวลรวม 1,507.88 ลานบาท ซ่ึงมีสินคาท่ีสําคัญ    ไดแก 
มะขาม กลวยน้ําหวา และ สับปะรด สําหรับพืชเศรษฐกิจท่ีจะมีบทบาทสําคัญตอจังหวัดเลย ในอนาคต คือ 
ยางพารา ซ่ึงในปจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูกท้ังส้ิน 496,266 ไร เปนพ้ืนท่ีเปดกรีด 64,114 ไร คิดเปนมูลคา 1,272.70 
ลานบาท และคาดวาในป 2553-2556 จะมีพ้ืนท่ีเปดกรีดอยูระหวาง 72,000 – 218,000 ไร จะทํารายไดให
จังหวัดเลย คิดเปนมูลคาอยูระหวาง 1,446 - 4,342 ลานบาท  
(ท่ีมา  สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย) 
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บทที่ 2
สภาพน้ําทวมและสาเหตุของน้ําทวมลุมน้ําเลย

แมน้ําเลย มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูหลวง ไหลจากทิศใตขึ้นไปทางทิศเหนือ เริ่มจาก อ.ภูหลวง ผาน
อ.วังสะพุง ,อ.เมือง  และไหลไปบรรจบแมน้ําโขงท่ี อ.เชียงคาน มีความยาว 231 กม. พ้ืนท่ีลุมน้ํา 3,998 ตร.กม.
สวนใหญอยูในเขต จ.เลย (3,891 ตร.กม.)  และมีบางสวนอยูในเขต จ.เพชรบูรณ (107 ตร.กม.) มีลําหวยสาขาท่ี
สําคัญ คือ หวยน้ําทบ หวยน้ําปวน หวยน้ําฮวย หวยน้ําลาย และหวยน้ําหมาน  ขอมูลพ้ืนฐานของลุมน้ําเลยมีดังนี้

แผนท่ีลุมนํ้าเลย

ลุมนํ้าเลย

แผนที่จ.เลย
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ศักยภาพแหลงน้ําและการใชน้ํา
ช่ือลุมน้ําหลัก-ลุมน้ําสาขา แมน้ําโขง-น้ําเลยและน้ําปวน
รหัสลุมน้ําหลัก-ลุมน้ําสาขา  02-15 และ 02-14
พ้ืนท่ีลุมน้ํา ตร.กม.(ในเขต จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ)
ปริมาณน้ําฝน มม.
ปริมาณน้ําทา ลานลบ.ม./ป
จํานวนแหลงน้ํามีแลว แหง(ขนาดกลาง-เล็ก)
ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักไดแลว ลานลบ.ม.(ขนาดกลาง-เล็ก และขุดลอก)

ของปริมาณน้ําทา
พ้ืนท่ีการเกษตร ไร
พ้ืนท่ีชลประทานมีแลว ไร(ขนาดกลาง-เล็ก และสูบน้ําท่ีมีระบบสงน้ํา)

ของพ้ืนท่ีการเกษตร

ขอมูลจาก โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนหลักงานพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํา  กรมชลประทาน มิ.ย. 2541 (โดย ม.ขอนแกน

4.72%

3,998

79
102

1,185
1,235

56,632
1,198,980

6.67%

ปริมาณน้ําทาในฤดูฝนและฤดูแลงของลุมน้ําเลย

85.84
125.42 110.86

180.66

317.63

198.19

53.89
29.69 22.23 15.42 12.22

32.80

-
50

100
150
200
250
300
350

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เดือน

น้ํา
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า 
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.)
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สภาพน้ําทวม
เนื่องจากหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเลย จึงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กระจายท่ัวไปทุกพ้ืนท่ี

ติดตอกันตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม  - 6 กันยายน 2545 โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําเลยมีปริมาณฝนตกหนักท่ี อ.ภูหลวง 
วัดได 240 มม.  ทําใหระดับน้ําในลําน้ําเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนน้ําลนตล่ิงเขาทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและบานเรือนราษฎร
ในเขตอําเภอวังสะพุง อําเภอเมือง อําเภอเชียงคาน สําหรับในเขตเทศบาลเมืองเลยน้ําไดเขาทวมตัวเมืองลึก 0.5 – 2.0 ม. 
ปริมาณน้ําในแมน้ําเลย ท่ีสถานี Kh58A มีอัตราการไหล 1,404 ลบ.ม./วินาที สูงกวาความจุลําน้ําถึง 2.5 เทา น้ําไดทวม
ตั้งแตวันท่ี  2 ก.ย. 2545 เวลา 18.00 น. จนถึงวันท่ี 9 ก.ย. 2545  จึงเขาสูสภาวะปกติ
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แผนที่น้ําทวมเขตตัวเมืองเลย
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สาเหตุการเกิดน้ําทวม
1  เนื่องจากมีฝนตกหนักมาก(ฝนรายวัน) ท่ี อ.ภูหลวง 240 มม.(รอบ 1000 ป) อ.เมือง 152 มม. 
2  สภาพปาไมตนน้ําลําธารมีพ้ืนท่ีปาคอนขางนอย การซึมซับน้ําหรือชะลอน้ําฝน ลดนอยลง
3  สภาพภูมิประเทศคอนขางลาดชัน ลักษณะลุมน้ํายาวร(ีแบบขนนก)ทําใหน้ําไหลหลากอยางรวดเร็ว

ปริมาณน้ําทาแมน้ําเลย อ.เมือง 1,404 ลบ.ม./วินาที (รอบ 25 ป)
4 ไมมี แหลงเก็บกักน้ําและชะลอน้ําหลากบริเวณตนน้ํากอนท่ีจะไหลเขาสูเขตเมืองและชุมชน
5  ความสามารถในการระบายน้ําจากพ้ืนท่ีดานเหนือน้ําไปสูทายน้ําผานตัวเมืองและชุมชนนั้น ไมเพียงพอท่ีจะ

รองรับปริมาณน้ําหลากไดอยางปลอดภัย ซ่ึงสาเหตุอยางหนึ่งเกิดจากการพัฒนาของเมืองและชุมชนอยางตอเนื่องทําใหมี
การกอสรางส่ิงกีดขวางหรือถมท่ีดินกีดขวางและลดขนาดทางระบายน้ํา   
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หว
ยส

ีเสีย
ด

KH58 3,101 กม2

KH78 340 กม2

KH105 982 กม2

KH28 1,262 กม2

KH61 562 กม2

264 กม2

177 กม2

174 กม2

177 กม2

112 กม2

3,998 กม2
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การศึกษานํ้าฝนและนํ้าทาในลุมนํ้าตาง ๆ ในจังหวัดเลย
โดยสวนอุทกวิทยา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  ไดผลวิเคราะห  ดังตอไปนี้
  สภาพนํ้าฝน

การวิเคราะหฝนสูงสุดรอบปการเกิดซ้ํา (Return Period) โดยวิธี Gumbel Distribution (คํานวณโดย
    ฝายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต สวนอุทกวิทยา สอน. เม่ือ 11 กันยาย 2545 )  ไดดังนี้

มม. ในรอบป มม. ในรอบป มม. ในรอบป
  อําเภอภูหลวง 240.4 >1000 309.4 >1000 362.4 >1000
 อําเภอวังสะพุง 100.0  - 157.4  - 233.3  -
 อําเภอเมือง 152.0 24 198.0 15 233.0 17
 อําเภอเชียงคาน 69.5 2 135.1 2 166.0 3
 อําเภอภูเรือ 138.5 60 184.0 34 269.0 110
 อําเภอนาแหว 100.7 25 183.7 13 229.0 14

  สภาพนํ้าทา
ตารางแสดงการวิเคราะหปริมาณนํ้านองสุงสุดในรอบปตาง ๆ ของแมนํ้าเลยและสาขา

พ้ืนที่รับน้ํา
ตร.กม. 5 10 25 50 100 200 500 1000

  น้ําทบ 176.45 170.40 221.01 284.95 332.38 379.47 426.38 488.27 535.05
  หวยน้ําปวน 982.00 367.03 476.04 613.76 715.93 817.35 918.40 1,051.71 1,152.47
  หวยน้ําสวย 408.30 278.32 360.98 465.42 542.89 619.80 696.43 797.52 873.92
  หวยน้ําฮวย 340.48 250.27 324.60 418.51 488.18 557.34 626.24 717.14 785.85
  หวยน้ําลาย 263.95 215.65 279.70 360.62 420.65 480.24 539.61 617.94 677.10
  หวยน้ําหมาน 184.25 174.76 226.67 292.25 340.90 389.19 437.31 500.78 548.76
  หวยน้ําภู 139.40 148.46 192.55 248.26 289.59 330.61 371.48 425.41 466.16
  หวยน้ําพาน 61.00 91.56 118.75 153.11 178.60 203.90 229.11 262.36 287.50
  หวยหินซา 79.51 106.91 138.66 178.78 208.54 238.08 267.51 306.34 335.69
  แมน้ําเลย 3,998.00 1,106.08 1,434.60 1,849.65 2,157.56 2,463.19 2,767.72 3,169.48 3,473.13

สถานี ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน

ปริมาณน้ํานองสุงสุดในรอบปตาง ๆ (QTr) - ลบ.ม./วินาที
ลําน้ํา
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ตารางวิเคราะหปริมาณนํ้าสูงสุดและรอบปการเกิดของสถานีอุทกวิทยาในลุมนํ้าเลย ชวงเกิดอุทกภัย กันยายน 2545
สถานีวัดน้ํา ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ในรอบ-ป วันที่ ระดับตล่ิง ระดับตล่ิงตํ่า ลนตล่ิงตํ่า                          หมายเหตุ

ม.(รทก.) (CMS) กย. 2545 ม.(รทก.) ม.(รทก.) ม.
Kh 28 A น้ําเลย 249.69 1,303.20 15 5 +253.50 +245.14 4.55
Kh 58 A น้ําเลย 241.03 1,404.00 24 6 +240.40 +236.20 4.83
Kh 61    น้ําเลย 264.86 457.20    8 2 +271.80 +262.94 1.92
Kh 75 น้ําหมัน 355.84 127.50    10 6 +356.70 +353.00 2.84           ลุมน้ําหมัน
Kh 77 น้ําทบ 265.03 281.40    5 4 +264.30 +264.00 1.03
Kh 78 น้ําฮวย 255.22 172.00    10 3 +256.30 +255.20 0.02

 สรุปผลการศึกษานํ้าฝนและนํ้าทา
จากการศึกษาน้ําฝนและน้ําทา  ประเมินคาสัมประสิทธิ์น้ําฝนและน้ําทาในลุมน้ําตาง ๆ ในจังหวัดเลย

ไดผลสรุปตามตารางขางลางนี้

แมน้ํา อําเภอ พ้ืนที่รับน้ํา Runoff
ตร.กม. Coeff. - %

Kh.28A  เลย วังสะพุง 1,262     599.1 (18 ส.ค.- 9 ก.ย.)677.18 (29 ส.ค.-13 ก.ย.) 90
Kh.58A  เลย เมือง 3,101     664.8 ( 18 ส.ค.-9 ก.ย.)820.84 (30 ส.ค.-17 ก.ย.) 40
Kh.61  เลย ภูหลวง 562        560.4 (1 - 7 ก.ย.) 131.93 (1 - 8 ก.ย.) 42
Kh.75  น้ําหมัน ดานซาย 385        206.2 (29 ส.ค.-6 ก.ย.) 55.94 (30 ส.ค.-17 ก.ย.) 71
Kh.77  น้ําทบ วังสะพุง 142        600.6 (18 ส.ค.-7 ก.ย.) 101.43 (31 ส.ค. - 8 ก.ย.) 119
Kh.78 หวยน้ําฮวยเมือง 334        653.8 (19 ส.ค.-5 ก.ย.) 87.02 (31 ส.ค.-14 ก.ย.) 15

ปริมาณฝนตกมากกวาปริมาณฝนเฉลี่ยรายป
      วิเคราะหฝนเฉลี่ยเดือนเมษายน - กันยายน กับปริมาณฝนเดือนเมษายน - 10 กันยายน 2545
    ทุกสถานี อําเภอ ปริมาณฝนจะมากกวาปริมาณฝนเฉลี่ย โดยเฉพาะที่สถานี อ.ภูหลวง อ.วังสะพุง
    อ.ภูเรือ และ อ.นาแหว สูงกวาเกณฑรอยละ 77 , 22 , 36 และ 30 ตามลําดับ

mm. mcm.
สถานี Basin Rainfall Flood Volume
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ปริมาณนํ้าทามากกวาปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายป
1) วิเคราะหปริมาณน้ําทาสถานี Kh61 ,Kh28A, Kh58A  ปริมาณน้ําทาเดือนเมษายน - 13 กันยายน 2545
    มากกวาปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรอยละ 12, 56 และ 16 ตามลําดับ
2) วิเคราะหปริมาณน้ําทาเฉลี่ยเดือนเมษายน  - กันยายน ที่สถานี Kh61, Kh28A, kh58A ปริมาณน้ําทา
    เดือนเมษายน - 13 กันยายน 2545 มากกวาปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรอยละ 39, 100 และ 57 ตามลําดับ
3) ปริมาณน้ําทาสถานี Kh58A  ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยาย 2545
   - ปริมาณน้ําสูงสุดวันที่  6  กันยายน 2545
   - ระดับน้ําสูงสุด 12.10 ม. =+241.10 ม. (รทก.) สูงกวาตลิ่ง 2.00 ม. 
   - อัตราการไหลสูงสุดที่วัดไดใน Channel Flow 1,342.86 CMS ซึ่งมากกวาอัตราการไหลของลําน้ําเลย
     ปกติ 528 CMS เทากับ 2.54 เทา ปริมาณน้ําจริงไหลลนตลิ่ง 2.00 ม. Flood way กวางประมาณ 
     2,300 ม.2 ถาคิดความเร็วของน้ํา 0.5 ม./วินาที จะไดอัตราการไหลประมาณ    1,150 CMS  รวมกับ
     อัตราการไหลใน Channel Flow  จะไดทั้งสิ้น  2,492.86 CMS
   - รวมปริมาณน้ําทา 757.057 McM = 79.41 % ของปเฉลี่ย (953.300 MCM)  
     (ชวง 31 ส.ค. - 9 ก.ย. 2545)
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พื้นท่ี บริเวณท่ีถูกนํ้าทวมจังหวัดเลย
สาเหตุจากหยอมความกดอากาศต่ําระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2545

จุดน้ําทวม ผูประสบภัย พื้นที่ น้ําทวมลึก ระดับน้ําทวม
ชุมชน อําเภอ ลําน้ํา หมูบาน ครัวเรือน คน (ไร) (ม.) (รทก.)

1. เทศบาลเมืองเลยและพื้นที่ใกลเคียง เมือง แมน้ําเลย 11 11,358 39,753 26,912 0.50-2.00 +241.120 2-9 ก.ย. 2545
2. เทศบาลวังสะพุงและพื้นที่ใกลเคียง วังสะพุง แมน้ําเลย 6 1,396 4,886 22,464 0.40-1.00 +249.780 1-8 ก.ย. 2545
3. บานธาตุ ต.บานธาตุ เชียงคาน แมน้ําเลย 2 339 1,390 3,437 0.40-2.50 +230.000 3-9 ก.ย. 2545
4. บานกลาง ต.ปากตม เชียงคาน แมน้ําเลย 1 260 1,400 1,250 0.50-3.50 +223.000 3-9 ก.ย. 2545
5. เทศบาลดานซายและพื้นที่ใกลเคียง ดานซาย หวยน้ําหมัน 6 430 1,806 1,062 0.50-1.00 +355.840 4-6 ก.ย. 2545
6. บานผานกเคา ต.ผานกเคา ภูกระดึง แมน้ําพอง 3 230 943 1,875 0.30-1.50 +239.520 5-6 ก.ย. 2545

รวม 29 14,013 50,178 57,000
หมายเหตุ : เฉพาะเขตชุมชนที่ถูกน้ําทวมหนัก

หวงเวลาที่
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สถิตินํ้าทวมในเขตจังหวัดเลย

พ้ืนที่ถูกน้ําทวม อําเภอ ลําน้ํา เนื้อที่
หมูที่ - ตําบล (ไร) น้ําทวมสูง รทก.

พ.ศ. 2523 หมูที่ 1,2,4,11 ต.นาโปง / หมูที่ 1,2, เมือง แมน้ําเลย 3,000 1.00 +240.00 KH 58A
3,6 ต.นาอาน และตัวเมืองเลย

26-27 กย.39 หมูที่ 1,2,4,11 ต.นาโปง / หมูที่ 1,2, เมือง แมน้ําเลย 2,200 0.60 +239.44 KH 58A
3,6 ,9  ต.นาอาน 

27 กย.2539 หมูที่ 8,9 ต.ดานซาย / หมูที่ 1,4 ดานซาย หวยน้ําหมัน 800 0.50 +347.20 KH 75
ต.นาหอ และตัวเมืองดานซาย

25 ตค. 2544 บานผานกเคา ต.ผานกเคา ภูกระดึง แมน้ําพอง 1200 +239.45 E 29
2-9 ก.ย. 2545 หมูที่ 1,2,4,11 ต.นาโปง / หมูที่ 1,2, เมือง แมน้ําเลย 26,912 0.50-2.00 +241.03 KH 58A

3,6 ต.นาอาน และตัวเมืองเลย
1-8 ก.ย. 2545 เทศบาลวังสะพุง วังสะพุง แมน้ําเลย 22,464 0.40-1.00 +249.00 KH 28A
3-9 ก.ย. 2545 บานธาตุ ต.บานธาตุ เชียงคาน แมน้ําเลย 3,437 0.40-2.50 +230.00 KH 58A
3-9 ก.ย. 2545 บานกลาง ต.ปากตม เชียงคาน แมน้ําเลย 1,250 0.50-3.50 +223.00 KH 58A
4-6 ก.ย. 2545 เทศบาลดานซาย ดานซาย หวยน้ําหมัน 1,062 0.50-1.00 +355.80 KH 75
5-6 ก.ย. 2545 บานผานกเคา ต.ผานกเคา ภูกระดึง แมน้ําพอง 1,875 0.30-1.50 +239.50 E 29
16 ก.ย  2546 หมูที่ 1,2,4,11 ต.นาโปง / หมูที่ 1,2, เมือง แมน้ําเลย 2,750 0.20-1.30 +239.31 KH 58A

3,6 ต.นาอาน และตัวเมืองเลย
17 ก.ย 2546 บานธาตุ ต.บานธาตุ เชียงคาน แมน้ําเลย 1,100 0.80-0.30 +229.00 KH 58A
15 ก.ย 2546 เทศบาลดานซาย ดานซาย หวยน้ําหมัน 750 0.20-0.60 +355.10 KH 75

ระดับน้ําทวม (ม.)
วัน/เดือน/ป สถานีวัดน้ํา
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สถานีโทรมาตรลุมนํ้าเลย

Kh บานธาตุ

3,101 กม2

340 กม2

982 กม2
1,262 กม2

562 กม2

Kh 77

Kh 97
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บทที ่ 3 
แผนบรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวม 

 
  เนื่องจากสภาพลุมน้ําในฤดูฝนจะมีน้ําทาในสัดสวนท่ีสูงถึงรอยละ 85 ซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจากปาไม
บริเวณตนน้ําลําธารเหลือนอยจึงไมดูดซับหรือชะลอน้ําฝน ในชวงฝนตกชุกจึงมีปริมาณน้ําไหลบาจากตนน้ํา
ลงมาสูพ้ืนท่ีตอนลางอยางรวดเร็ว น้ําไดพัดพาเอาตะกอนดินลงมาทับถมในลําน้ําตางๆ จนตื้นเขินทําใหไม
สามารถระบายน้ําไดทัน  เปนเหตุใหเกิดน้ําทวมตามริมฝงลําน้ํา 

          สภาพน้ําทวมจังหวัดเลย ในป 2545 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ําฝน/น้ําทา ท่ีคาบความถ่ีของการเกิด
25 ป (สถานีวัดน้ํา Kh58A อ.เมือง) ทําใหมีปริมาณน้ํามากเกินกวาความจุลําน้ําท่ีจะรับได ลําน้ําตื้นเขินบาง
ชวงมีสภาพโคงคดเคี้ยวมาก ถนน สะพานบางแหงกีดขวางทางน้ํา และท่ีอยูอาศัยชุมชนรุกลํ้าทางน้ํา ทําให
ลดประสิทธิภาพการระบายน้ํา ดังนั้น จึงกําหนดแนวทางการแกไขปญหาไว ดังนี ้

3.1 แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวม 
การชะลอการไหลของน้ําและสกัดกั้นการพังทะลายของดิน 

บริเวณตนน้ําการตัดไมทําลายปาแผวถางและไถพรวนเพ่ือทําการเกษตร ทําใหเกิดการชะลางและกัด 
เซาะผิวดิน เนื่องจากฝนตกและน้ําท่ีไหลบนผิวดินรุนแรงและนําพาตะกอนดินและอ่ืน ๆ ไหลทับถมลําน้ํา
ทําใหตื้นเขินเปนผลใหประสิทธิภาพในการระบายน้ําต่ําและไหลลนตล่ิงอยางรวดเร็ว ควรแกไขดวยการ
ปลูกหญาแฝก ปองกันการกัดเซาะ ขุดลอกลําน้ําท่ีตื้นเขินและสราง CHECK DAM ในจุดท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ชะลอการไหลของน้ํา และกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง เพ่ือควบคุมปริมาณน้ําหลากไวบางสวนและไหล
ไปทางดานทายน้ํานอยลง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของทางน้ํา 
2.1 ปรับปรุงลําน้ําเพ่ือใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว เชนเขตเทศบาลวังสะพุง, เทศบาลเมือง

เลย ,ชุมชนบานธาตุ และบานกลาง อ.เชียงคาน ,ชุมชนบานผานกเคา อ.ภูกระดึง และเทศบาล
ดานซาย โดยการแปรสภาพลําน้ํา เชน ขดุลอกบริเวณตื้นเขิน สันดอน,  ขุดชองลัด ทําคันกั้นน้ํา 
และขุด คลองผันน้ํา พรอมกอสรางอาคารประกอบ เพ่ือผันน้ําออกไปจากตัวเมืองและไหลลงสู
แมน้ําโขงอยางรวดเร็ว 

2.2 ปรับปรุงอาคารตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา (Obstructions) ท้ังหมด เพ่ือเพ่ิมประ
สิทธิ 

                  ภาพการระบายน้ําใหสูงขึ้น เชน สะพาน, ทอลอด , ถนน และอ่ืน ๆ 
2.3 ปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในเขตเทศบาล ใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพสูง สามารถระบาย
น้ําท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว  เพ่ือใหการระบายน้ําในเขตเทศบาลวังสะพุง เทศบาลเมืองเลย และ
เทศบาลดานซายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี ้
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         - ปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในเขตเทศบาล ใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ระบายน้ําท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 
         - กอสรางสถานีสูบน้ําในจุดท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยในการระบายน้ําออกจากตัวเมือง 
         - ทําคันกั้นน้ําในจุดท่ีเส่ียงตอน้ําลนตล่ิงแมน้ํา เชน ชุมชนริมแมน้ําเลย 
         - ควบคุมการกอสรางอาคารพาณิชย ท่ีพักอาศัยและการถมท่ีไมใหเปนอุปสรรคตอระบบ
ระบายน้ํา 
 
  การบริหารจัดการน้ําอางเก็บน้ําขนาดกลาง 
อางเก็บน้ําขนาดกลางท่ีกอสรางแลวเสร็จสามารถจัดการน้ําใหเปนประโยชนตอกิจกรรมตาง ๆและ 

บรรเทาอุทกภัยไดในระดับหนึ่ง คือ พรองน้ําในฤดูแลงไวบางสวนเพ่ือรอรับปริมาณน้ําท่ีเกิดจากฝนตกใน
พ้ืนท่ีรับน้ําของอางเก็บน้ําไมใหลน SPILLWAY ไปรวมพ้ืนท่ีดานทายอางเก็บน้ํา ซ่ึงในชวงน้ําทวม ( 2–9 
กันยายน 2545)ท่ีผานมาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง อางเก็บน้ําขนาดกลางท่ีสามารถบรรเทาอุทกภัย
ไดในเขตจังหวัดเลย คือ อางเก็บน้ําหวยน้ําหมาน อ.เมือง  อางเก็บน้ําหวยล้ินควาย อ.นาดวง  และอางเก็บน้ํา
หวยยาง อ.ภูกระดึง 
    การเฝาระวังและการเตือนภัย 
               เพ่ือใหราษฎรไดรับทราบสถานการณน้ําฝน-น้ําทาและเตรียมการอพยพไดทันทวงที จึงเห็นควรตั้ง 
เครื่องวัดน้ําฝนประจําตําบล จัดทําจุดสังเกตการณเปนเสาวัดระดับน้ําช่ัวคราวประจําหมูบาน ซอมแผน
ปองกันน้ําทวมประจําป และติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยในจุดท่ีเหมาะสม 

 ยุทธศาสตร 
- มาตรการไมใชส่ิงกอสราง  โดยกําหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัย,ตั้งคณะทํางาน,ปลูกตนไมบริเวณตน

น้ํา   ,การเฝาระวังและติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัย,สํารวจ-ศึกษาสภาพภูมิประเทศและลํา
น้ํา,จัดการน้ําในอางเก็บน้ําท่ีมีอยูแลว(พรองน้ํา) 

- มาตรการใชส่ิงกอสราง โดยพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําประเภทอางเก็บน้ํา,จัดทําคันกั้นน้ํา,พนัง
ปองกันตล่ิง,ขุดลอกลําน้ําท่ีตื้นเขินและคดเคี้ยว 

 3.2  แผนงานโครงการปองกันอุทกภัยจังหวัดเลย 
1) แผนเฝาระวังภัยน้ําทวม 
2) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

- งานพนังปองกันตล่ิง 
- งานขุดลอกปรับปรุงสภาพลําน้ํา  

3) แผนงานกอสรางอางเก็บน้ํา    
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   3.2.1  แผนงานกอนน้ํามา  หรือ แผนเตรียมการกอนฤดูฝน ประกอบดวย 

(ก)  แผนงานท่ีไมใชส่ิงกอสราง 
 การคาดการณและการติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด ประกอบดวย 

สภาพภูมิอากาศ สภาพน้ําฝน สภาพน้ําทา สภาพน้ําในอางฯ สภาพน้ําทวม และ
พายุจร เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําและการแกไขปญหาตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

 การบริหารน้ําในอางเก็บน้ํา โครงการชลประทานเลยไดประสานความรวมมือ
ในการบริหารจัดการน้ําของอางเก็บน้ําขนาดกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือ
กําหนดการเก็บกักน้ําและการระบายน้ํา ใหเปนไปตามแผนบริหารจัดการน้ํา
(ROS) และเกณฑการเก็บกักน้ําในอาง (Rule Curve) ท่ีกําหนดไวในแตละ
ชวงเวลา พรองน้ําไวกอนเพ่ือไมกอใหเกิดผลกระทบจากสภาพน้ําหลากลน
อางฯอยางรุนแรง  และเกิดภาวะน้ําทวมดานทายน้ํา ตลอดจนเรงเก็บกักน้ําให
เต็มอางฯชวงปลายฤดูฝน 

 การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยการพรองระดับน้ําในพ้ืนท่ีการ 
เกษตรกอนถึงฤดูฝนตกหนัก ใหมีท่ีวางพอสามารถรองรับน้ําฝนหรือรับน้ํา
หลากไดบางสวน  ท้ังนี้จะตองไมเกิดความเสียหายแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี   

 กําหนดวิธีการในการติดตามเฝาระวัง และคาดการณสภาพน้ําท่ีจะเกิดขึ้น แจง
เตือนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ใหเตรียมการปองกันและใหการชวยเหลือ   

 การบรกิารขอมูลน้ําฝน น้ําในอาง น้ําทา และน้ําทวม เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล
พ้ืนฐานของหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ใหทราบสถานการณท่ี
รวดเร็วทันตอเหตุการณ 

 การจัดตั้งศูนยประสานงานและติดตามสถานการณน้ํา จัดประชุมเตรียมความ
พรอมรับสถานการณ เพ่ือทําความเขาใจ เช่ือมประสานการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือติดตาม
สถานการณอยางใกลชิดและจัดทํารายงานรวมถึงการแจงขอมูลขาวสาร ให
ประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทราบ 

(ข)  แผนงานท่ีใชส่ิงกอสราง 
 ขุดลอกและพัฒนาลําน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับน้ํา และการระบายน้ํา 

ประกอบดวย  งานขุดลอกลําหวยในจุดท่ีตื้นเขิน และปรับปรุงแกไขอาคารส่ิงกีด
ขวางทางน้ํา 
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 การตรวจสอบความพรอมใชงานของอาคารชลประทานตาง ๆ เชน ทํานบดนิ 
และอาคารระบายน้ํา  เปนตน  

 การเตรียมความพรอมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ เชน เครื่องสูบ
น้ําเคล่ือนท่ี รถขุด  รถแทรคเตอร  รถบรรทุก   กระสอบทราย  กําลังคน  ไมสน   
เปนตน  

  3.2.2  แผนงานระหวางน้ํามา หรือขณะเกิดภัย   เปนแผนงานท่ีกําหนดขึ้นเพ่ิมเติมจาก
แผนงานกอนน้ํามา ท้ังมาตรการท่ีใชส่ิงกอสรางและไมใชส่ิงกอสราง ตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี  
โดยเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณตางๆ ท่ีพบวายังไมมีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของ
สถานการณน้ําหลากท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น เชน การเสริมกระสอบทราย การกอสรางคันดินเล็ก การกอสราง
ทํานบช่ัวคราวปดชองทางน้ําท่ียังไมมีอาคารบังคับน้ํา  การขุดลอก และการกําจัดวัชพืชเพ่ิมเติม   ผันน้ํา
บางสวนเขาไปเก็บกักในท่ีลุมต่ําหรือทุงนา  เพ่ือลดระดับน้ําในลําน้ํา  เปนตน แจงเตือนภัยใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทราบเพ่ือติดตามใหการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตามสภาพปญหาพรอมท้ังรายงานสถานการณ
อยางใกลชิด ซ่ึงภารกิจนี้จําเปนตองดําเนินการรวมกันหลายหนวยงาน เชน จังหวัด อําเภอ เทศบาล อบต. 
อบจ. โยธา  ชลประทาน เปนตน 

 3.2.3  แผนงานหลังอุทกภัย   หรือชวยเหลือหลังน้ําทวม 
 เรงสํารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพ่ือซอมแซมใหสามารถใชงานได

ตามปกติโดยเร็ว 
 เรงสํารวจพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตชลประทานท่ีไดรับผลกระทบน้ําทวม ภายหลังท่ี

สภาพน้ําลดระดับลง 
 พิจารณาสนับสนุนการจัดสรรน้ําและเครื่องสูบน้ําเคล่ือนท่ี เพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง

กรณีชดเชยในชวงฤดแูลงท่ีจะมาถึงถามีแหลงน้ําตนทุนเพียงพอ 
 สรุปรายงานสถานการณและความเสียหาย 
 
 

 3.3    มาตราการบรรเทาปญหาน้ําทวม 
  3.3.1  การแกไขปญหาในระยะเรงดวน  ใชการบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําโดยมีการ
พรองน้ําในชวงฝนตกนอยเพ่ือใหอางเก็บน้ําสามารถรองรับน้ําหลากไดในชวงฝนตกชุก น้ําท่ีปลอยลงในลํา
น้ําสามารถนําไปใชในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ําบริเวณตอนลาง   
  3.3.2  การแกไขปญหาในระยะยาว  คือ การขุดลอกลําน้ําท่ีตื้นเขินใหระบายน้ําไดดีขึ้นลดลด
ขนาดและระยะเวลาการเกิดน้ําทวม และปรับปรุงแกไขอาคารส่ิงกีดขวางทางน้ํา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน
การระบายน้ํา 
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  ก) แผนงานกอนน้ํามา
                ♦ แผนงานท่ีไมใชสิ่งกอสราง ประกอบดวย

 - การคาดการณและการติดตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา

 - การบริหารน้ําในอางเก็บน้ําท่ียังมีระดับสูงใหอยูใน
เกณฑควบคุม
 - การเฝาระวังพื้นท่ีเสี่ยงภัย และการบริหารน้ําหลาก
 - การจัดต้ังศูนยประสานและติดตามสถานการณน้ํา
 - การบริหารขอมูล เพื่อแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
                ♦ แผนงานท่ีใชสิ่งกอสราง ประกอบดวย
 - การขุดลอกและกําจัดวัชพืชในคลองชลประทาน / อาง
เก็บน้ํา
 - การตรวจสอบความพรอมของอาคารชลประทานตาง ๆ

 - การเตรียมความพรอมของเครื่องจักรเครื่องมือตาง ๆ

  ข) แผนงานระหวางน้ํามา หรือ ขณะเกิดภัย
  -  ปรับแผนการระบายน้ําจากอางฯ เพื่อลดผลกระทบ
น้ําทวมดานทาย
 -  ผันน้ําบางสวนเขาทุงท่ีลุม เพื่อลดยอดน้ําถาปฏิบัติได

 -  เสริมความแข็งแรงของอาคารชลประทาน
 -  สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเขาชวยเหลือ
 -  เรงซอมแซมอาคารชลประทานท่ีชํารุดใหใชงานได
ช่ัวคราว
  ค) แผนงานหลังอุทกภัย หลังเกิดภัย
 -  เรงสํารวจพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรับผลกระทบ
 -  เรงสํารวจความเสียหายของอาคารชลประทาน
 -  ประเมินศักยภาพของปริมาณน้ําตนทุน เพื่อสนับสนุน
เครื่องสูบน้ําชวยเหลือในชวงฤดูแลง
-  สรุปรายงานสถานการณและความเสียหาย

ปแรก ปถัดไป
กิจกรรม

ปฏิทินดําเนินการตามแผนบรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวม



ลําดับ สาฃา ตําแหนงปญหา แนวทางการศึกษา ผลประโยชน/ ปท่ีเกิด
ท่ี ลุมนํ้า นํ้าทวมซํ้าซาก มาตรการ ผลกระทบ พ.ศ.
1 โขง แมน้ําเลย จ.เลย 1. ฝนตกหนักในลุมน้ําปริมาณน้ํา 1. สํารวจลําน้ําและพ้ืนที่ถูกน้ําทวม 1. มีการพยากรณและเตือน 2545

อ.เมือง มากเกินความจุลําน้ํา 2. การเฝาระวังและการเตือนภัย เชน ภัยน้ําทวม
(ต.กุดปอง,เมือง 2. ลําน้ําต้ืนเขินบางชวงมีสภาพโคง ต้ังสถานีวัดน้ําฝน จุดสังเกตการณ 2.บรรเทาความเสียหายจาก

นาอาน) คดเค้ียวมาก (Mark Point) เปนเสาวัดระดับน้ําประ อุทกภัย
อ.วังสะพุง 3. ถนน สะพานบางแหงกีดขวางทางน้ํา จําหมูบาน จัดทําระบบโทรมาตราเพ่ือติด 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการระ

(ต.วังสะพุง,ปากปวน) 4. ที่อยูอาศัยชุมชนรุกล้ําทางน้ํา ตามสถานการณน้ําการพยากรณพ้ืนที่ บายลดพ้ืนที่ถูกน้ําทวม
อ.เชียงคาน น้ําทวมและการซอมแผนปองกันอุทกภัย 4. มีการบริหารจัดการน้ํา

(ต.ธาตุ,ปากตม) ประจําป อยางเปนระบบ
  แมน้ําเหือง อ.ดานซาย 3. การชะลอการไหลของน้ํา และการปอง 5. สูญเสียพ้ืนที่เพ่ือการขุด

(น้ําหมัน) (ต.ดานซาย) กันการพังทลายของหนาดิน เชนการรักษา ชองลัด ขุดคลอง ผันน้ํา และ
ชี แมน้ําพอง อ.ภูกระดึง ฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธารการกอสรางฝาย อางเก็บน้ํา

(ต.ผานกเคา) ชั่วคราว (check dam) ในปาตนน้ํา
4. การควบคุมปริมาณน้ําเชน ปรับปรุง
 สภาพลําน้ํา ขุดลอกลําน้ํา ขุดชองลัด

  ขุดคลองผันน้ํา (Bypass) ทําคันก้ันน้ําปรับ
ปรุงระบบระบายน้ําภายในชุมชนเพ่ือเพ่ิม

 ประสิทธิภาพการระบายน้ํา และปรับปรุง
ถนนสะพาน ไมใหกีดขวางทางน้ํา
5. กอสรางอางเก็บน้ําน้ําเลย และอาง
เก็บน้ําในลําน้ําสาขาและการบริหาร
จัดการน้ําในลุมน้ํา ใหมีประสิทธิภาพ

ตารางแสดงขอมูลพื้นท่ีถูกนํ้าทวมซํ้าซาก สาเหตุ พรอมแนวทางแกไขเบื้องตน

ลุมนํ้า สาเหตุ สถานะ
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ท่ี กิจกรรม ปริมาณ หนวย ระวาง พิกัด
ลํานํ้า บาน ตําบล อําเภอ

1 แผนงานเฝาระวังภัยน้ําทวม
1.1 สถานีโทรมาตรเตือนภัย 5             แหง

KH 61 น้ําเลย แกงบง หนองคัญ ภูหลวง 1             แหง 5343 III 47QQU  854-956
KH 28A น้ําเลย นาหลัก วังสะพุง วังสะพุง 1             แหง 5343 I 47QQV 951-160
KH 58A น้ําเลย ฟากเลย กุดปอง เมือง 1             แหง 5343 IV 47QQV 909-376

KH 97 น้ําโขง เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน 1             แหง 5344IV 47QQV 813-801
KH 78 น้ําฮวย น้ําฮวย นาโปง เมือง 1             แหง 5343IV 47QQV 885-242

1.2 สถานีวัดน้ําทา (Staff Gage) และระบบโทรมาตรเตือนภัย 2             แหง
KH105 น้ําปวน ผานอย ผานอย วังสะพุง 1             แหง 5343 I 47QRV 010-215

KH น้ําเลย กลาง ปากตม เชียงคาน 1             แหง 5344IV 47QQV 787-700
1.3 คันก้ันน้ําช่ัวคราว (กระสอบทราย) น้ําเลย เทศบาล กุดปอง เมือง 4,450       ม. 5343 IV 47QQV 906-357
1.4 ฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) ภูหลวง 20           แหง

2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา
2.1 ปรับปรุงทางน้ําชลประทานหวยน้ําหมาน                       จาก หวยน้ําหมาน ไรมวง น้ําหมาน เมือง 14.0        กม. 5343 IV 47QQV 857-347

ถึง หวยน้ําหมาน โปงเบี้ย น้ําหมาน เมือง 5344 III 47QQV 796-368
2.2 พนังปองกันตล่ิงน้ําเลย น้ําเลย เทศบาล กุดปอง เมือง 2             กม. 5343 IV 47QQV 906-357
2.3 แปรสภาพลําน้ําเลย                                             จาก น้ําเลย กกโพธิ์ เชียงคาน เชียงคาน 78           กม. 5344 IV 47QQV 774-751
                                                                            ถึง น้ําเลย น้ําออม วังสะพุง วังสะพุง 5343 IV 47QQV 919-095

3 แผนงานกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง
3.1 อางเก็บน้ําน้ําเลย   ความจุ 35.00 ลาน ลบ.ม. น้ําเลย หัวกะโปะ แกงศรีภูมิ ภูหลวง 1           แหง 5343 III 47QQU 826-961
3.2 อางเก็บน้ําหวยน้ําทบ ความจุ 5.50 ลาน ลบ.ม. น้ําทบ กกซอ ทรายขาว วังสะพุง 1             แหง 5343 IV 47QQV 796-118
3.3 อางเก็บน้ําหวยน้ําลาย  ความจุ 26.30 ลาน ลบ.ม. น้ําลาย หนองนาทราย นาดินดํา เมือง 1             แหง 5343 I 47QRV 980-350
3.4 อางเก็บน้ําหวยน้ําฮวย ความจุ 4.50 ลาน ลบ.ม. น้ําฮวย น้ําฮวย นาโปง เมือง 1             แหง 5343 IV 47QQV 872-236

ท่ีตั้ง
แผนงานโครงการแกไขปญหาอุทกภัย จ.เลย
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แผนงานโครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง
หนวย  : ลานบาท

ลําดับ แผนงาน / โครงการ จุดดําเนินการ ขนาด - ลักษณะโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
ท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2551-2560 ราม

โครงการพัฒนาลุมนํ้าเลย
2 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง 3,116.2     3,116.2     

2.1 โครงการอางเก็บน้ําเลย หัวกะโปะ แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย -  กอสรางทํานบดิน  และอาคารประกอบ   พรอมระบบสงน้ํา 1,000.0     1,000.0     - โครงการกอสราง
- ความจุ  35.29  ลานลบ.ม.  พื้นที่ชลประทาน  24,900  ไร สํานักชลประทานที่ 5

กรมชลประทาน

2.2 โครงการอางเก็บน้ําทบ น้ําทบ ทรายขาว วังสะพุง เลย -  กอสรางทํานบดิน  และอาคารประกอบ   พรอมระบบสงน้ํา 559.6        559.6        - โครงการกอสราง
- ความจุ  7.43  ลานลบ.ม.  พื้นที่ชลประทาน  7,200  ไร สํานักชลประทานที่ 5

กรมชลประทาน

2.3 โครงการอางเก็บน้ําฮวย น้ําฮวย นาโปง เมือง เลย -  กอสรางทํานบดิน  และอาคารประกอบ   พรอมระบบสงน้ํา 262.9        262.9        - โครงการกอสราง
- ความจุ  7.70  ลานลบ.ม.  พื้นที่ชลประทาน  5,300  ไร สํานักชลประทานที่ 5

กรมชลประทาน

2.4 โครงการอางเก็บน้ําลาย ไรทาม นาดินดํา เมือง เลย -  กอสรางทํานบดิน  และอาคารประกอบ   พรอมระบบสงน้ํา 1,293.7     1,293.7     - โครงการกอสราง
- ความจุ  24.96  ลานลบ.ม.  พื้นที่  18,000  ไร สํานักชลประทานที่ 5

กรมชลประทาน 3-8
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แผนท่ีลุมนํ้าเลย

แสดงแผนงานโครงการพัฒนาลุมน้ํา

อางฯนํ้าเลย

อางฯนํ้าทบ

อางฯนํ้าฮวย

อางฯนํ้าลาย

ลุมนํ้าเลย

แผนท่ีจ.เลย

อางเก็บน้ํา
ขุดลอกแมน้ํา

78 กม.
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บทที่ 4
สรุปบทเรียนการเกิดอุทกภัยจังหวัดเลย ป 2545

แผนงานเตรียมการกอนน้ํามา
แผนงาน/การปฏิบัติ ปญหาท่ีพบในป 2545 แนวทางการปรับปรุงแกไข

1. การจัดตั้งศูนยประสานงาน มีคําส่ังโครงการชลประทานเลย แตงตั้ง จัดใหมีเจาหนาท่ีอยูประจําศูนยฯ
คณะทํางานประจําศูนยฯ  แตไมไดจัดให มีเครื่องมือ อุปกรณ ขอมูลท่ีใชงานได
มีเจาหนาท่ีประจําศูนยฯโดยตรง จึงขาด อยางตอเนื่อง
การปฏิบัติอยางความตอเนื่อง ไมทันตอ
สถานการณ

2. แผนเตรียมความพรอม มีแผนเตรียมความพรอม แตไมมีแผน มีการจําลองเหตุการณ ซักซอมการ
และแผนเผชิญเหตุ เผชิญเหตุ และไมมีการซักซอมการปฏิบัติ ปฏิบัติอยูเปนประจํา

ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน
3. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการกอสราง เนื่องจากระเบียบราชการไมใหจัดหา จัดใหมีเงินทดรองราชการสําหรับ
และเครื่องจักรเครืองมือ วัสดุอุปกรณการกอสรางและเครื่องจักร จัดซ้ือวัสดุและจางเครื่องจักรเครื่องมือ

เครืองมือไวลวงหนาโดยไมมีการใชงาน ในกรณีขณะเกิดอุทกภัย
ทําใหการปฏิบัติงานลาชา ไมทันการณ
ขณะเกิดภัยรานจําหนายวัสดุจะปดทําการ

4. การเฝาระวังและเตือนภัย สถานีวัดน้ําทา-น้ําฝน ของกรมฯเก็บขอมูล ติดตั้งระบบโทรมาตรสถานีวัดน้ําทา
สําหรับการออกแบบ ไมไดมีไวสําหรับ น้ําฝนและนําขอมูลมาคํานวน
เตือนภัยเปนปจจุบัน และไมมีแบบจําลอง ประมวลผลโดยโปรแกรม MIKE11
ทางคณิตศาสตรใชคํานวนขอมูลแลวให เพ่ือการเตือนภัยลวงหนา
ผลลัพทใชในการแจงเตือนภัย

5. การบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา การจัดทําแผนการพรองน้ําของอางเก็บน้ํา นําโปรแกรมSimulation มาใชคํานวน
ขนาดกลาง ยังมีความคลาดเคล่ือนไมมีหลักการคํานวน จัดทําแผนการพรองน้ําของอางเก็บน้ํา

ท่ีชัดเจน
ไมไดดําเนินการพรองน้ําตามแผน เนื่อง ขุดลอกทางน้ําชลประทานดานทาย
จากมีส่ิงกีดขวางทางระบายน้ํา และไมมี อางเก็บน้ําใหระบายน้ําไดสะดวก
อาคารชลประทานท่ีจะใชในการพรองน้ํา ปรับปรุงอาคารชลประทานให

สามารถใชพรองน้ําได
6. ตรวจสอบสภาพความพรอมอาคาร ไมมีการตรวจสอบอาคารชลประทาน ตรวจสอบอาคารชลประทาน และ
ชลประทาน หรือเตรียมพรอมท่ีจะใชงานในภาวะ ซักซอมทดลองใชงานในลักษณะ

ฉุกเฉิน เกิดเหตุการณฉุกเฉิน
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แผนงานระหวางน้ํามา หรือขณะเกิดภัย   
แผนงาน/การปฏิบัติ ปญหาท่ีพบในป 2545 แนวทางการปรับปรุงแกไข

1. การรายงานระดับน้ําทา-น้ําฝน ไมมีเจาหนาท่ีตรวจวัดระดับน้ําอยูประจํา จัดเจาหนาท่ีประจําอางเก็บน้ําและ
ตลอดเวลา เพ่ีอรายงานระดับน้ําทุกช่ัวโมง สถานีวัดน้ําตลอด24ช่ัวโมง

2. ระบบโทรมาตร ไมมีระบบโทรมาตรเพ่ีอรายงานระดับน้ํา ติดตั้งระบบโทรมาตรสถานีวัดน้ําทา
แบบตลอดเวลา น้ําฝน และอางเก็บน้ํา

3. การคาดการณลวงหนาและเตือนภัย ไมมีแบบจําลองทางคณิตศาสตรใชคํานวน นําขอมูลจากปท่ีผานมา ใชจัดทําเปน
ขอมูลสําหรับคาดการสถานการณและ กราฟความสัมพันธของระดับน้ํา
แจงเตือนภัย ระหวางสถานีวัดน้ํา

(Flood Corelation Cuve)
ใชคาดการณเบ้ืองตน

ประชาชนไมเคยประสบเหตุการณมากอน เพ่ิมความถ่ีการประชาสัมพันธให
จึงไมเช่ือถือไมใหความสําคัญการเตือนภัย มากขึ้น และใหท่ัวถึง

4. การปฏิบัติในขณะเผชิญเหตุ ไมมีแผนการเผชิญเหตุ ทําใหการปฏิบัติ ประชุมเจาหนาท่ี มอบหมายงาน
ไมถูกตองแมนยํา หนาท่ีสับสน ลาชา เปนรายวัน และรายบุคคล
ขาดประสิทธิภาพ

5. การส่ือสาร ประสานงาน ไฟฟา โทรศัพท เสียหายใชการไมได ใชวิทยุส่ือสาร จัดเจาหนาท่ีประจํา
การประสานงานลาชา ศูนยประสานงาน

6. การใชวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือ ไมมีวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือ ยืมวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือ จาก
การจัดหาลาชา ติดขัดระเบียบปฏิบัติ หนวยงานอ่ืน  และจากการบริจาค

7. การติดตามสถานการณและถายภาพ ไมมีเรือ และรถยนตท่ีเหมาะสม ยืมวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือ จาก
สําหรับเขาไปในจุดเกิดเหตุ และการ หนวยงานอ่ืน  และจากการบริจาค
ถายภาพ การจัดทําแผนท่ีขอบเขตน้ําทวม
ไมครบถวน  สมบูรณ
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แผนงานหลังอุทกภัย   
แผนงาน/การปฏิบัติ ปญหาท่ีพบในป 2545 แนวทางการปรับปรุงแกไข

1. สํารวจความเสียหายอาคารชลประทาน  การสํารวจความเสียหายไมท่ัวถึงเนื่องจาก ตรวจสอบอาคารชลประทานทุกแหง
ไมมีขอมูลขอบเขตน้ําทวม ในความรับผิดชอบ

2. สํารวจความเสียหายพ้ืนท่ีการเกษตร ไมมีหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง จัดตั้งคณะทํางานรวมทุกหนวยงาน
ในการสํารวจและประเมินมูลคาความ เพ่ือคัดกรองขอมูลและประเมินมูลคา
เสียหาย ความเสียหาย
ขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมกับพ้ืนท่ีเสียหาย ใชแผนท่ีภาพถายดาวเทียม ระบุ
มีความขัดแยงกัน ขอบเขตน้ําทวม

3. การสรุปผลการศึกษาทางวิชาการ ไมมีการศึกษาทางอุทกวิทยาและกายภาพ ศึกษาขั้นรายละเอียดสาเหตุและ
อุทกวิทยา กายภาพ เพ่ือนําผลการศึกษามาวางแผนแนวทาง การแกไขปญหาน้ําทวม

แกไข วางแผนงานปรับปรุง ใหถูกตอง
สามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน

4. แผนงานซอมแซมปรับปรุงอาคาร การซอมแซมปรับปรุงไมตรงตาม จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือวางแผนงาน
ส่ิงกอสรางท่ีเสียหาย หรือท่ีกีดขวาง วัตถุประสงคการแกไขปญหาน้ําทวม ใหถูกตอง และใชงานไดจริง ตรง
ทางน้ํา เชน การซอมแซมอาคารท่ีกีดขวางทางน้ํา ตามวัตถุประสงคการแกไขน้ําทวม

ใหกีดขวางอยางม่ันคงยิ่งขึ้น
การซอมแซมทอระบายน้ําท่ีระบายน้ํา
ไมทัน ใหระบายไมทันอีกตอไป
การกอสรางฝายท่ีลดขนาดทางน้ํา แต
ไมกอสรางประตูน้ําท่ีระบายน้ําไดดีกวา

5. การติดตามความกาวหนาและการ ไมมีการติดตามความกาวหนาและการ จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามความ
ประเมินผลการแกไขปญหา ประเมินผลการแกไขปญหา เชน หลังจาก กาวหนาและกําหนดเครื่องมือ

น้ําลดลงแลวมีการปฏิบัติอะไรบาง การประเมินผลใหตรงตาม
หลังจากซอมแซมปรับปรุงส่ิงกอสรางแลว วัตถุประสงคการแกไขน้ําทวม
สามารถใชงานได ลดขนาดน้ําทวมได
มากนอยเพียงใด


