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โครงการการจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศและผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนเมื อ งในพื นที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (THE
INTEGRATED MANAGEMENT OF URBAN DRAINAGE SYSTEMS FOR MITIGATING CLIMATE
CHANGE AND URBANIZATION IMPACTS IN THE SPECIAL ECONOMIC EASTERN REGION)
ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน และ บุคคลต่าง ๆ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณในความเอือเฟื้อที่ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ คณะภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาและภรรยา ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนการวิจัย ตลอดจนอ้านวยความสะดวกให้การวิจัยครังนีส้าเร็จได้ด้วยดี
งานวิจัยนีได้รับทุน สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านส้านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่สัญญา 50.2/2562
ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทังหมดนีให้แก่เหล่า
คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท้าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบ
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ขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังค้าแนะน้าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์
ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
ข้าพเจ้า อาจารย์กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุน จากรัฐบาล) มหาวิทยาลั ยบูรพา โครงการวิจัยเรื่อง
การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบต่อชุมชนเมืองในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (THE INTEGRATED MANAGEMENT
OF URBAN DRAINAGE SYSTEMS FOR MITIGATING CLIMATE CHANGE AND URBANIZATION
IMPACTS IN THE SPECIAL ECONOMIC EASTERN) รหั ส โ ครงการ 66398/ สั ญ ญาเลข ที่
50.2/2562 ได้รับงบประมาณรวมทังสิน 847,500 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาการด้าเนินงาน 1 ปี - เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2562)
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองที่ได้รับ
อิทธิพลน้าท่วมซ้าซาก 2) วิเคราะห์เชิงพืนที่ในการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองโดยประยุกต์เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ 3) แนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้าโดยใช้หลักการทางภูมิสารสนเทศ วิธีการศึกษา
ครังนีเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืนที่น้าท่วมซ้าซากและระบบระบายน้าในชุมชนเมือง เช่น
ท่อระบายน้า แนวท่อระบายน้า ความลึกของท่อ ลักษณะพืนผิวของท่อ และพืนที่รับน้า การส้ารวจ
จั ดเก็บ เป็ น ฐานข้อมูล และใช้แบบจ้าลอง SWMM 5 ในการวิเคราะห์ การระบายน้าในชุมชนเมือง
ร่วมกับข้อมูลปริมาณน้าฝน ข้อมูลความสูงเชิงเลข และค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลบนพืนผิว เพื่อสร้าง
แบบจ้าลองน้าท่วมขังบริเวณชุมชนเมืองทีก่ ้าลังพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้าในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาการระบายน้ า ในพื นที่ เ ขตเมื อ งที่ มี พื นที่ น้ า ท่ ว มซ้ า ซาก โดย
ส่วนมากมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นตัวก้าหนดการเกิดและระยะเวลาในการเกิด น้าท่วมขัง เช่น
พืนที่ร าบลุ่ มน้ าท่ว มถึง หรื อบริ เวณที่เป็นแอ่งกระทะจะมีระยะเวลาในการท่ว มขังมากกว่ า พื นที่
รูปแบบอื่น ซึ่งในพืนที่ศึกษาพบว่าชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา มีลักษณะภูมิประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้น
ส่วนปัญหาด้านพืนที่ของชุมชนเมืองบริเวณที่มีความหนาแน่นของอาคาร สิ่งปลูกสร้างมากจะท้าให้
ระดับน้าท่วมขังเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว คือ พืนที่ชุมชนเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยามีลักษณะภูมิ
ประเทศที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล และรูปแบบชุมชนเมืองตังอยู่ในพืนที่เส้นทางการระบายน้าและมีความ
หนาแน่นมากท้าให้เมื่อเกิดฝนตกในพืนที่เพียงไม่นาน การระบายน้าไม่สามารถระบายได้ทันและเกิด

ง
การไหลสะสมมากขึนอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีระดับน้าสูงมากขึน และปัญหาด้านลักษณะท่อระบายน้า
ส่วนใหญ่ในพืนที่ส้ารวจอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลักษณะ
ท่อมีความตืนจากตะกอนโคลน ทราย เศษขยะ และคราบไขมันจากครัวเรือน ท้าให้เกิดการอุดตันการ
ระบายน้าไม่สามารถระบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนการวิเคราะห์เชิงพืนที่ในการระบายน้าใน
เขตพืนที่เมืองกับปริมาณน้าฝนช่วงที่ตกมาก ไม่สามารถระบายน้าได้ทันท้าให้เกิดที่เกิดน้าท่วมขัง
ระดับความสูงประมาณ 0.30 – 0.75 เมตร และแนวทางแก้ไขน้าท่วมขังในชุมชนเมืองให้เพิ่มพืนที่สี
เขียวและใช้นวัตกรรมพืนที่รอบ ๆ สิ่งปลูกสร้าง เช่น โครงสร้างคอนกรีต หรือยางมะตอย ให้สามารถ
ระบายน้าได้เพื่อให้น้าที่ไหลอยู่บนพืนผิวสามารถซึมผ่านลงสู่ชันใต้ดินได้ สามารถลดปริมาณน้าที่ไหล
สะสมได้เป็นอย่างดี
Output/Outcome
(1) ผลการศึกษาในรูปแบบของรายงานฉบับสมบูรณ์
(2) ข้อมูล แผนภาพ แผนที่ ข้อมูลสถิติของ
- ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ า ฝนรายชั่ ว โมงใช้ วิ เ คราะห์ แ บบจ้ า ลอง SWMM 5 บริ เ วณพื นที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2556
- ข้อมูลน้าท่ว มซ้าซากในรอบ 10 ปี จากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2550-2560
- แผนที่ค่าสัมประสิทธิ์การไหลบนพืนผิวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนเมืองในพืนที่
ศึกษาทัง 5 พืนที่
- แผนที่แสดงการตัดขวางระดับความสู งในเขตพืนที่ชุมชนเมืองทัง 5 พืนที่ ในพืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- แผนที่แสดงพืนที่น้ าท่ว มขังจากแบบจ้าลองการระบายน้า SWMM 5 ในเขตพื นที่
ชุมชนเมืองทัง 5 พืนที่ในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- ภาพตัดขวางจากแบบจ้าลองการระบายน้าบริเวณน้าท่วมขัง ในเขตพืนที่ชุมชนเมือง
ทัง 5 พืนที่ในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ข้อเสนอแนะ
(1) ข้อเสนอแนะส้าหรับการเตรียมรับมือกับปัญหาน้าท่วมขัง
ด้านการเตรียมการ
1) เตรียมปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สอดรับกับกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การเพิ่มพืนที่
สีเขียวบริเวณรอบ ๆ ชุมชนเมือง ปรับปรุงโครงสร้างของพืนทีใ่ นชุมชนให้สามารถระบายน้าลงสู่พืนดิน
และบ้ า รุ ง รั ก ษาแนวท่ อ ระบายน้ า ให้ พ ร้ อ มใช้ ง านในพื นที่ เ สี่ ย งต่ อ การประสบปั ญ หาน้ า ท่ ว มขั ง

จ
2) จัดเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยไม่
ค้านึงถึงขอบเขตการรับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกด้าน ทังในระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด กลุ่ม
จั ง หวั ด ให้ ก ารระบายน้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามสภาพปั ญ หาและก้ า หนดแนวทางแก้ ไ ขตามล้ า ดับ
ความส้าคัญทังในระยะสันและระยะยาว
ด้านควบคุมการระบายน้าของอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอาคารสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบระบบการระบายน้าจากตัว
อาคารให้มีระบบการระบายน้าที่ถูกต้องตามข้อบังคับ เช่น อาคารที่ไม่มีรางน้ารองรับจากหลังคาไหลสู่
ท่อน้า หรืออาคารชันดาดฟ้าที่ปล่อยน้าลงมาในพืนที่รอบ ๆ หากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดไม่ให้ความ
ร่วมมือควรด้าเนินการตามข้อบังคับ
(2) ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
วิเคราะห์การระบายน้าแบบทันที (Realtime) โดยน้าเทคโนโลยีเซนเซอร์ติตตังในระบบ
ท่อระบายน้าและวิเคราะห์รวมกับข้อมูล Big data เช่น ปริมาณน้าฝนจากเรดาร์ การจราจรบนท้อง
ถนน ระดับน้าจากแม่น้า น้าขึน-น้าลง กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชนในการสร้างเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart city) ต่อไป

ฉ
ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย
ปีการศึกษา

โครงการการจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชนเมืองในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
นายกฤษณะ อิ่มสวาสดิ์
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บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองที่ได้รับ
อิทธิพลน้าท่วมซ้าซาก 2) วิเคราะห์เชิงพืนที่ในการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองโดยประยุกต์เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ 3) แนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้าโดยใช้หลักการทางภูมิสารสนเทศ วิธีการศึกษา
ครังนีเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพืนที่น้าท่วมซ้าซากและระบบระบายน้าในชุมชนเมือง เช่น
ท่อระบายน้า แนวท่อระบายน้า ความลึกของท่อ ลักษณะพืนผิวของท่อ และพืนที่รับน้า ส้ารวจจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ้าลอง SWMM 5 ใช้วิเคราะห์การระบายน้าในชุมชนเมืองร่วมกับข้อมูล
ปริมาณน้าฝน ข้อมูลความสูงเชิงเลข และค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลบนพืนผิว เพื่อสร้างแบบจ้าลอง
บริเวณน้าท่วมขัง บริเวณชุมชนเมืองที่ก้าลังพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการระบายน้าในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการระบายน้าในพืนที่เขตเมืองที่มีพืนที่น้าท่วมซ้าซาก โดยส่วนมาก
มีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นตัวก้าหนดการเกิดและระยะเวลาในการเกิดน้าท่วมขัง เช่น พืนที่ราบลุ่ม
น้าท่วมถึง หรือบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะจะมีระยะเวลาในการท่วมขังมากกว่าพืนที่รูปแบบอื่น ซึ่งใน
พืนที่ศึกษาพบว่าชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา มีลักษณะภูมิประเทศที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนปัญหาด้านพืนที่
ของชุมชนเมืองบริเวณที่มีความหนาแน่นของอาคาร สิ่งปลูกสร้างมากจะท้าให้ระดับน้าท่วมขังเพิ่มขึน
อย่างรวดเร็ว คือ พืนที่ชุมชนเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยามีลักษณะภูมิ ประเทศที่ราบลุ่มชายฝั่ง
ทะเล และรูปแบบชุมชนเมืองตังอยู่ในพืนที่เส้นทางการระบายน้าและมีความหนาแน่นมากท้าให้เมื่อ
เกิดฝนตกในพืนที่เพียงไม่นานการระบายน้าไม่สามารถระบายได้ทันและเกิดการไหลสะสมมากขึน
อย่างรวดเร็ว ท้าให้มีระดับน้าสูงมากขึน และปัญหาด้านลักษณะท่อระบายน้าส่วนใหญ่ในพืนที่ส้ารวจ
อยู่ ในสภาพไม่พร้ อมใช้งานเมื่อเกิดการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลักษณะท่อมีความตืนจาก
ตะกอนโคลน ทราย เศษขยะ และคราบไขมันจากครัวเรือน ท้าให้เกิดการอุดตันการระบายน้าไม่
สามารถระบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนการวิเคราะห์ เชิงพืนที่ในการระบายน้าในเขตพืนที่เมือง
กับปริมาณน้าฝนช่วงที่ตกมากไม่สามารถระบายน้าได้ทันท้าให้เกิดที่เกิดน้าท่วมขังระดับความสู ง
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ประมาณ 0.30 – 0.75 เมตร และแนวทางแก้ไขน้าท่วมขังในชุมชนเมืองให้เพิ่มพืนที่สีเขียวและใช้
นวัตกรรมพืนที่รอบ ๆ สิ่งปลูกสร้าง เช่น โครงสร้างคอนกรีต หรือยางมะตอย ให้สามารถระบายน้าได้
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ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study the drainage problems
in urban areas that are affected by flood bed. (2) Spatial analysis of urban drainage by
applying geo- informatics technology In the special economic area of the East. 3) to
Guidelines for solving drainage problems using geographic information principles In the
special economic area of the eastern region. This study method is a collection of data
related to the use of flood bed and urban drainage systems for example, sewers, pipe
depth, surface characteristics of pipes and subcatchment. The survey is stored as a
database using SWMM 5 model to analyze drainage in urban communities together
with rainfall data. Numerical height data and the coefficient of flow on the surface. In
order to create a model for flooding in the urban area that is developing a high speed
train station and find solutions to drainage problems in the special economic area of
the eastern region.
The results showed that the problem of drainage in urban areas with
flood bed areas Most of the terrain is to determine the occurrence and duration of
flooding, such as floodplains or pan basin will have longer periods of flooding than
other types of flooding. In the study area, it was found that Chachoengsao Urban Area
With the topographical features mentioned above as for the urban area problems, the
density of buildings many buildings will cause flooding levels to increase rapidly is the
Pattaya urban area. Because Pattaya has a coastal plain and the urban form is located
in the drainage area and is very dense, so when there is only a short rainfall in the
area, the water can’t drain in time and the flow accumulates more quickly. Resulting
in higher water levels And most of the drainage pipe problems in the survey area are
not available when climate change occurs, The pipes are shallow from sediment, mud,
sand, debris and grease from households. Causing clogging. Drainage. Can not drain at
full efficiency. As for spatial analysis, drainage in urban areas and the amount of rainfall

ซ
during the rainy season cannot drain the water in time, causing flooding at an altitude
of approximately 0.30 - 0.75 meters and solutions to flooding in the community. Cities
to increase green spaces and use innovations around buildings, such as concrete or
asphalt structures, to drain water so that water flows on The surface can penetrate
into the basement and can help reduce the amount of water that accumulates very
well.

Keywords: Geo-Informatics Technology, Drainage, Flood bed, SWMM 5 model
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ภาพตัดขวางจากแบบจ้าลองการระบายน้้าบริเวณที่เกิดน้้าท่วมเนื่องจาก
ระบายน้้าไม่ทันกับปริมาณน้้าฝนจากแบบจ้าลอง
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แสดงโครงสร้างที่ยอมให้น้าไหลผ่านได้ (JJ Harrison, 2011)
แสดงการเปรียบเทียบโครงแบบไม่ให้น้าซึมผ่าน (ด้านซ้าย) กับยอมให้ซึมผ่าน
(ด้านขวา) (ICPI, 2010)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ป ระชากรในแต่ ล ะประเทศต้ อ งตระหนั ก และให้
ความส้าคัญคือสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งสร้างปัญหาและผลกระทบทังประเทศที่พัฒนาแล้วจน
ไปถึงประเทศที่ด้อยพัฒนา ตลอดจนสร้างความเสียหายให้กับพืนที่ ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ท้าให้นานา
ประเทศให้ ค วามสนใจและเตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศที่ ส ามารถ
แปรปรวนได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสังเกตได้จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึนมีความถี่ในรอบการเกิดมากขึน อาทิเช่น
วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่าและอุทกภัยที่เป็นปัญหาที่คลาดชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ประสบกับกับปัญหาที่กล่ าวมา
ข้างต้น โดยมีการรายงานจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าประชากร 150,00 คน เสียชีวิตทุกปีจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(IPCC, 2014) ระบุ ว่าที่ป ระเทศจ้าเป็นต้องรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ อยู่ในระดับต่้ากว่า 2
องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
IPCC กล่าวว่า มีหลักฐานชินใหม่ที่ได้จากการสังเกตการณ์ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุส้าคัญจากกิจกรรมของมนุษย์ กว่า หนึ่งศตวรรษที่มนุษย์ได้
น้าพาพลังงานจากเชือเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ามัน และถ่านหิน เพื่อตอบสนองความต้องการ
มนุษย์และขับเคลื่อนวิวัฒนาการต่าง ๆ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาที่เรียกว่าปรากฏการณ์
ก๊าซเรื อนกระจก ถ้าถูกปล่ อยเข้าสู่ ชันบรรยากาศมากเท่ าไหร่ ก็ส่ งผลการกักเก็บความร้อนและเพิ่ม
อุ ณ หภู มิ ใ นโลกให้ สู ง ขึ น สิ่ ง นี เองท้ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบร้ า ยแรงตามมากั บ ระบบนิ เ วศของโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อประเทศก้าลังพัฒนามากที่สุด
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาส้ าคัญที่สุ ดของโลกและ
ประเทศไทย ซึ่งสภาพภูมิอากาศของไทยจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากขึนเรื่อย ๆ ในช่วง 20 – 30 ปี
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ข้างหน้ าและจะทวีความรุ นแรงขึนเรื่อย ๆ ประเทศไทยต้องเผชิญกับวันที่อากาศร้อนเกิน 33 องศา
เซลเซียสเพิ่มขึน 3 เท่าต่อปี จากเดิม 20 วันต่อปีเป็น 30 – 60 วัน ระดับน้าทะเลโดยเฉพาะบริเวณ
อันดามันจะสูงขึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งทะเลจะเกิดฝน
ตกถี่เพิ่มมากขึน จะส่งผลกระทบต่อแม่น้าเจ้าพระยา ท้าให้ฤดูน้าหลากเปลี่ยนไปจากเดิม โดยในเดือน
พฤศจิ กายน – ธัน วาคม จะมีป ริ มาณน้ามากกว่าที่ผ่ านมาถึ งร้ อยละ 40 เนื่องจากทังปริมาณน้ า ฝน
น้าเหนือและน้าทะเลหนุน ซึ่งระดับน้าทะเลจะสูงขึนกว่าที่ผ่านมา ท้าให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิด
น้ า ท่ ว มง่ า ยและถี่ ขึ น การเกิ ด โรคระบาดและพาหะของโรคจะเพิ่ ม มากขึ น เมื่ อ อุ ณ หภู มิ โ ลกสู ง ขึ น
(โชติชัย สุวรรณาภรณ์, 2552)
ระบบการระบายน้ าจึ งเป็นวิธีการหนึ่งที่ส้ าคัญที่รองรับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ
โดยเฉพาะการเกิดปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึนท้าให้ต้องมีระบบระบายน้าที่ดีและทันท่วงทีในการระบายน้า
ในพืนที่ที่เป็ น ชุมชนเมืองใหญ่ ๆ เพราะเป็นแหล่ งเศรษฐกิจและศูนย์กลางที่ส้ าคัญของแต่ล ะจังหวัด
การระบายน้าในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอกับชุมชนพืนที่เมืองขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ การลงทุน
ฉะนันการระบายน้าในชุมชนเมืองเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต้องมีการบูรณาการ
ของศาสตร์ต่าง ๆ มาร่วมกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และป้องกันได้อย่างตรงจุด ซึ่ งโครงการวิจัยนีจะ
ศึกษาระบบระบายน้าปัจจุบันว่าเพียงพอกับการเพิ่มขยายตัวเมืองหรือไม่และถ้าไม่สามารถท้าการระบาย
เพิ่มได้เนื่องด้วยถูกบังคับด้วยสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จะสามารถแก้ไขได้อย่างไร ซึ่งพืนที่ที่ศึกษาอยู่ในเขต
พืนที่ที่ถูกพัฒนาเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวั นออกได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และน้า
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์ระบบการระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังซ้าซาก

1.2 วัตถุประสงค์
1. ศึกษาปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองที่ได้รับอิทธิพลน้าท่วมซ้าซาก
2. วิเคราะห์เชิงพืนที่ในการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองโดยประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3. แนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้าโดยใช้หลักการทางภูมิสารสนเทศ
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อทราบถึงปัญหาทังหมดของการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ
2. เพื่อทราบถึงผลการวิเคราะห์การระบายน้าที่มีอยู่ในพืนที่เมืองโดยประยุกต์เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับการระบายน้าเชิงพืนที่
4. สามารถน้าไปช่วยในการตัดสินใจและปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพของการระบายน้าในเขต
พืนที่เมือง
5. ผู้วิจัย สามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในคณะ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย คือ
- ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก
- คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ส้านักงานจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
- สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตการวิจัยในครังนีสามารถแบ่งขอบเขตเป็น 2 ขอบเขต ดังนี
ขอบเขตเนือหาการวิจัย
การวิ จั ย นี จะน้ า สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ ท กภั ย ในช่ ว ง 10 ปี ตั งแต่ พ.ศ. 2550 - 2560 จาก
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อหาพืนที่เกิดน้าท่วมซ้าซากใน
เขตพืนที่ชุมชนเมืองที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง
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ขอบเขตพืนที่
การวิจัยครังนีเลือกศึกษาบริเวณพืนที่ชุมชนเมืองที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีพืนที่การศึกษา 5 พืนที่ ดังนี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลต้าบล
บ้านสวน เทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง เมืองพัทยา และเทศบาลต้าบลพลา ดังภาพที่
1-1

ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงขอบเขตพืนที่การศึกษา
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1.5 กรอบแนวคิด

กำรเตรียมข้อมูลทำงภูมิสำรสนเทศศำสตร์
การใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ

แนวท่อระบายน้า

ข้อมูลจากสถานี
ตรวจวัดอากาศ

ข้อมูลความสูง
เชิงเลข (DEM)

พืนที่น้าท่วมขังซ้าซาก

สร้ำงฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศของระบบกำรระบำยนำ
ปริมาณน้าฝน

พืนที่รับน้า

แนวท่อ
ระบายน้า

ค่าสัมประสิทธิ์ความ
ขรุขระของแมนนิ่ง
Manning’ s
Roughness
Coefficient (n)

ค่าสัมประสิทธิ์การไหล
ตามผิวดิน Manning’s
Overland
Coefficients (n)

แบบจ้าลอง SWMM วิเคราะห์เชิงพืนที่ในการระบายน้าฝน

แนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้าโดยใช้หลักการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การจัดการระบบระบายน้ าแบบบู ร ณาการเพื่ อ ลดผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชนเมืองในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้รวบรวมเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาแบ่งเป็นดังนี
2.1 สภาพทั่วไปพืนที่ศึกษา
2.2 แนวคิดการระบายน้าแบบยั่งยืน (SUDS)
2.3 ระบบสนับสนุนงานเกี่ยวกับทางระบายน้า
2.4 หลักการแปลความภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
2.5 ทฤษฎีแบบจ้าลอง EPASWMM 5
2.6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 สภาพทั่วไปพื้นที่ศึกษา
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
2.1.1.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทราตังอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย บริเวณลุ่มแม่น้าบางปะกง
อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 - 33 องศาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 101 - 127 องศาตะวันออก มีพืนที่
5,351 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ 13.8 ของเนือที่ ทังหมดของภาค
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ประมาณ 75 กิโลเมตร หรือตาม
เส้นทางรถไฟสายตะวันออก 61 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงดังนี (ส้านักงานแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2552)
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้

ติดต่อกับ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และอ่าวไทย
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

จังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี
2.1.1.2 จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีตังอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ ริมฝั่งทะเลตะวันออกของ
อ่าวไทย ประมาณเส้นละติจูดที่ 12 องศา 30 ลิปดา ถึง 13 องศา 43 ลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 100
องศา 45 ลิ ป ดา ถึ ง 101 องศา 45 ลิ ป ดาตะวั น ออก จั ง หวั ด ชลบุ รี มี พื นที่ ทั งสิ น 2,726,875 ไ ร่
(4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพืนที่ประเทศไทย (พืนที่ของประเทศไทยประมาณ
320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร) (จังหวัดชลบุรี, 2560)
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ติดกับจังหวัดระยอง

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

ระยอง

2.1.1.3 จังหวัดระยอง
จังหวัดระยองเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยตังอยู่ประมาณละติจูดที่ 12
องศา 37ลิปดาเหนือลองจิจูด 101องศา 20 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้ นทาง
รถยนต์ประมาณ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนือที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 2,220,000 ไร่ และมี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ บริ เ วณใกล้ เ คี ย งดั ง นี (ศู น ย์ ภู มิ อ ากาศ กองพั ฒ นา
อุตุนิยมวิทยา, 2562)
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

จังหวัดชลบุรี
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2.1.2 ภูมิประเทศ
2.1.2.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสูงเหนือระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ย
69.42 เมตร สามารถจ้าแนกความแตกต่างตามความสูงของพืนที่เป็น 3 ลักษณะคือ
2.1.2.1.1 บริเวณที่ราบลุ่ม แม่น้าบางปะกงและที่ราบทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของจังหวัดอัน ประกอบไปด้ว ย อ้าเภอเมือง, บางน้าเปรียว, บ้านโพธิ์ , บางคล้า , บางปะกง,
แปลงยาว, ราชสาส์นและบางส่วนของอ้าเภอพนมสารคาม ทังนีใน 5 อ้าเภอดังกล่าวมีแม่น้าบางปะกงไหล
ผ่านก่อนออกสู่อ่าวไทย โดยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 12 กิโลเมตร พืนที่บริเวณที่ราบมีประมาณ 1.25
ล้านไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม คือ การท้านา ท้าสวนผลไม้ยืนต้นมาเป็ น
เวลานาน
2.1.2.1.2 บริเวณพืนที่สองฝั่งแม่น้าบางปะกงและที่ราบลูกฟูกคลื่นลอนลาดเป็ น
พืนที่สองฝั่ง แม่น้าบางปะกงมีความสมบูรณ์สูงลักษณะเป็นดินตะกอนทับถมมาเป็นเวลานานตามแม่น้า
บางปะกงไหลผ่านความสูงเหนือระดับน้าทะเลเฉลี่ย 4 - 20 เมตร โดยมีพืนที่ประมาณ 360,250 ไร่ พืนที่
ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท้านา ท้าสวน ท้าไร่ และเลียงสัตว์ พืนที่จะอยู่ในเขตอ้าเภอพนมสารคามและ
ราชสาส์นบางส่วนของอ้าเภอบางคล้า กิ่งอ้าเภอคลองเขื่อน อ้าเภอเมือง และอ้าเภอบ้านโพธิ์
2.1.2.1.3 บริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาด้านตะวันออกบริเวณนีจะมีความสูงเฉลี่ย
ระหว่าง 100 - 200 เมตร เป็นพืนที่ราบสลับกับภูเขามีป่าไม้ ต้นน้าล้าธาร สภาพดินเหมาะแก่การท้าไร่
แต่มีพืนที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง จะอยู่ในเขตอ้าเภอสนามชัยเขตและบางส่วนของ
อ้าเภอท่าตะเกียบ พนมสารคาม และแปลงยาว จะครอบคลุมพืนที่ประมาณ 1.785 ล้านไร่ (ส้านักงาน
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2552)
2.1.2.2 จังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทังที่ราบลูก
คลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง พืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่
อีกมากมายที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาของชลบุรี พบได้ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ในเขตอ้าเภอบ้านบึง
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พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และบ่อทอง พืนที่นีมีลักษณะสูง ๆ ต่้า ๆ คล้ายลูกระนาด
ปัจจุบันพืนที่นีส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันส้าปะหลัง ส้าหรับ ที่ราบชายฝั่งทะเล นันพบตังแต่ ปาก
แม่น้าบางปะกง ถึงอ้าเภอสัตหีบ เป็นที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่งทะเล มีภูเขาลูกเล็ก ๆ สลับเป็นบางตอน ถัดมา
คือ พืนที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง มีล้าน้าคลองหลวงยาว130 กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่อ้าเภอบ่อทอง และ
อ้าเภอบ้านบึง ผ่านพนัสนิคม ไปบรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น้าบางปะกง โดยดินตะกอนอัน
อุดมสมบูรณ์จากการพัดพาของแม่น้าบางปะกงนีเอง ได้ก่อให้เกิดที่ราบลุ่มเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม
ส่วน พืนที่สูงชันและภูเขา นันอยู่ตอนกลาง และด้านตะวันออกของจังหวัด ตังแต่อ้าเภอเมืองฯ บ้านบึง
ศรีราชา หนองใหญ่ และบ่อทอง ที่อ้าเภอศรีราชานันเป็นต้นน้าของอ่างเก็บน้าบางพระ แหล่งน้าอุปโภค
บริโภคหลักแห่งหนึ่งของชลบุรี
จังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน
หาดทรายทอดยาว ป่าชายเลน ป่าชายหาด ฯลฯ ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือก้าบัง
คลื่นลมได้เป็นอย่างดี อาทิ ท่าจอดเรือรบที่อ้าเภอสัตหีบ เป็นต้น ส้าหรับ เกาะ ส้าคัญ ๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า
46 เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว เกาะริน เกาะไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม
เกาะแสมสาร และเกาะครามที่อยู่ในเขตทหารเรือของอ้าเภอสัตหีบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และอนุบาลเต่า
ทะเลที่ ห ายาก และใกล้ สู ญ พั น ธุ์ ข องไทย เป็ นต้ น โดยเกาะเหล่ า นี ท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ปราการธรรมชาติ
ช่วยป้องกัน คลื่ นลม ท้าให้ชลบุรี ไม่ค่ อ ยมี คลื่ นขนาดใหญ่ ต่างจากจังหวั ดระยอง จันทบุรี และตราด
ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนีเองชายฝั่งของชลบุรีจึงเต็มไปด้วยท่าจอดเรือประมง และเหมาะแก่การ
สร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น
ภูมิประเทศอันหลากหลายดังกล่าว หล่อหลอมให้ชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่
สะดวกสบาย (จังหวัดชลบุรี, 2560)
2.1.2.3 จังหวัดระยอง
สภาพพืนที่โดยทั่วไปเป็ นที่ราบสลั บที่ ดอนเป็ นลูกคลื่ น พืนที่ทางด้านเหนือและด้ า น
ตะวันออกเป็ นที่ร าบสลับภูเขาลาดต่้า ลงสู่อ่าวไทยทางทิ ศใต้ มีพืนที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมา
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ทางทิศตะวันออกและทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอ้าเภอเมืองระยองขึน
ไปทางเหนือ จังหวัดระยองมีแม่น้าสายสัน ๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าว
ไทย แม่น้าที่ส้าคัญได้แก่ แม่น้าระยอง ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อ้าเภอปลวกแดง
อ้าเภอบ้านค่าย อ้าเภอเมือง โดยไหลลงสู่ทะเลที่ต้าบลปากน้า อ้าเภอเมืองระยอง และแม่น้าประแสร์
ความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร โดยมีต้นก้าเนิดจากทิ วเขาในจังหวัดจั นทบุรี ไหลผ่านท้องที่ ต่าง ๆ
ในอ้าเภอแกลง อ.เขาชะเมา และลงสู่ทะเลที่ต้าบลปากน้าประแสร์ นอกจากนีจังหวัดระยองยังมีชายฝั่ง
ทะเล มี ห าดทรายสวยงามและมี เ กาะใหญ่ น้ อ ยเรี ย งรายเลี ย บตามแนวชายฝั่ ง นั บ เป็ น ทรั พ ยากร
การท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศ (ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2562)
2.1.3 ภูมิอากาศ
2.1.3.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมนีเป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วง
ฤดูหนาวอิทธิพลของลมนีจะท้าให้จังหวัดฉะเชิงเทราประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนซึ่งท้าให้อากาศชุ่มชืนและมีฝนทั่วไป
2.1.3.1.1 ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้เป็น 3 ฤดูดังนี
ฤดูหนาว เริ่มตังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ ลงมา
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี ท้าให้จังหวัดฉะเชิงเทรามีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และสินสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ในระยะนีจะมีหย่อมความกดอากาศต่้าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท้าให้มีอากาศ
ร้อนอบอ้าวทั่วไปโดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี
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ฤดูฝน เริ่ มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุ ม
ตะวันตกเฉีย งใต้พั ดเข้าสู่ ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื นขึ นและมี ฝ นตกชุก ตังแต่ เดื อ นพฤษภาคม
เป็นต้นไป โดยมีฝนตกหนาแน่นในช่วงเดือนกันยายน
2.1.3.1.2 อุณหภูมิ
เนื่ อ งจากจั ง หวั ดฉะเชิ ง เทราเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาคตะวั น ออกที่ อ ยู่ ลึ ก เข้ า ไปใน
แผ่นดิน จึงมีอากาศร้ อนมากกว่า จัง หวั ดที่ อยู่ ตามชายฝั่ง และในฤดูห นาวก็มีอากาศหนาวกว่า โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทังปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ต่้าสุดเฉลี่ย 22.8 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่้าที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 8.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2542 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
2.1.3.1.3 ฝน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีปริมาณฝนรวมตลอดทังปี 1,294.0 มิลลิเมตร มีจ้านวนวันที่มี
ฝนตกเฉลี่ยประมาณ 113 วัน เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุดในรอบปี โดยมีปริมาณฝน
256.4 มิลลิเมตร ส้าหรับปริมาณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคยตรวจได้คือ 130.5 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2553
2.1.3.1.4 พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนมากเป็นพายุ
ดีเปรสชันที่อ่อนก้าลังลงจากพายุโซนร้อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักและน้า
ท่วมในบางพืนที่ ซึ่งพายุดีเปรสชันที่เคยเคลื่อนผ่านและท้าความเสียหายเป็นพายุที่มี ถิ่นก้าเนิดจากทะเล
จีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกจากสถิติในคาบ 68 ปีตังแต่ พ.ศ. 2494 – 2561 พบว่ามี
พายุหมุนเขตร้ อนเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราทังหมด 7 ลูก ซึ่งเป็นพายุดีเปรสชั น
โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก (2494) และเดือนตุลาคม 6 ลูก (2500, 2503, 2510, 2517,
2526, 2531) (ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2562)
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2.1.3.2 จังหวัดชลบุรี
จั ง หวั ด ชลบุ รี อ ยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด เวี ย นประจ้ า ฤดู ก าล 2 ชนิ ด คื อ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูหนาวตังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือ น
กุมภาพันธ์ ซึ่งจะน้าความความเย็นมาสู่จังหวัด และคลื่นลมปานกลาง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัด
ปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมท้าให้มีฝนตกชุกและคลื่นลมแรง
2.1.3.2.1 ฤดูกาล
ฤดูกาลพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งฤดูกาลของจังหวัด
ชลบุรีออกเป็น 3 ฤดูดังนี
ฤดูหนาว เริ่ มตังแต่ก ลางเดื อ นตุ ลาคมถึง กลางเดื อ นกุม ภาพั นธ์ ซึ่งเป็นฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติ
เย็นและแห้งแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี แต่เนื่องจากจังหวัดชลบุรีอยู่ในละติจูดที่ค่อนข้างต่้าไกล
จากศูนย์กลางของบริ เวณความกดอากาศสูงท้าให้อากาศหนาวเย็ นที่แผ่ลงมาได้คลายความเย็นลงไป
ประกอบกับจังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลท้าให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก
ฤดู ร้ อ น เริ่ ม ตั งฤดู ม รสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ นสุ ด ลงคื อ ประมาณกลาง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง กลางเดื อ นพฤษภาคม ฤดู นี จะมี ล มฝ่ า ยใต้ แ ละลมตะวั นออกเฉี ยงใต้ พั ด ปกคลุ ม
โดยมีก้าลังค่อนข้างแรงและสม่้าเสมออย่างไรก็ตามในฤดูร้อนจังหวัดชลบุรีจะมีอากาศไม่ ร้อนมากนัก
เนื่องจากมีลมทะเลช่วยบรรเทาความร้อนแต่จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายและเย็น
ฤดูฝน เริ่มตังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน้าความชืนจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก
ในระยะเริ่มต้นของมรสุมจะปรากฏมีฝนฟ้าคะนอง ในเดือนมิถุนายนฝนจะลดลงและเป็นช่วงฝนทิงช่วง
เดือนที่มีฝนตกชุกคือเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม โดยปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนอีกครัง
ประมาณเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าฤดูฝนได้สินสุดลง
2.1.3.2.2 อุณหภูมิ
จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลและอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ
อุณหภูมิของจังหวัดชลบุรีตลอดทังปีไม่เปลี่ยนแปลงมากนักกล่าวคือฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาว
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อากาศก็ไม่หนาวจั ดอุ ณ หภูมิ เ ฉลี่ ย ตลอดทังปี 28.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ ย 33.3 องศา
เซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยคือ 24.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 40.5 องศา
เซลเซียส ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2495 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2495 และ
อุณหภูมิต่้าที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 9.9 องศาเซลเซียส ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2498 จังหวัดชลบุรี มี พื นที่ ด้า นตะวั นตกของจั ง หวั ดติ ดชายฝั่ ง ทะเล ท้า ให้ ปริ มาณฝนบริ เวณชายฝั่ ง
แตกต่างจากบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน พืนที่ชายฝั่งบริเวณอ้าเภอเมือง เกาะสีชัง และสัตหีบมีฝนชุก
และปริมาณฝนรวมมากกว่าพืนที่อื่น โดยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,200 มิลลิเมตร ส่วนพืนที่
บริเวณอ้าเภอบางละมุงเป็นพืนที่ที่มีฝนน้อยอยู่ในเกณฑ์ต่้ากว่า 1,200 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมตลอดปี
ของอ้าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี คือ 1,295.6 มิลลิเมตร โดยมีจ้า นวนวันฝนตก 120 วัน ช่วงที่มีฝนตกชุก
ของจังหวัดชลบุรี คือ ในช่ วงเดื อนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 268.9 มิลลิเมตร และมีฝนตก 20 วัน
โดยปริมาณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคยตรวจวัดได้ของจังหวัดคือ 319.6 มิลลิเมตร ที่อ้าเภอสัตหีบ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2513
2.1.3.2.3 พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้ อนที่เคลื่อ นเข้าสู่บริ เวณจังหวั ดชลบุรีส่ วนใหญ่เป็ นพายุ ดีเปรสชั น
ซึ่งส่งผลให้เกิดน้าท่วมในบางพืนที่ พายุที่พัดเข้ามาส่วนใหญ่มีแหล่งก้าเนิดและพัดมาจากบริเวณปลาย
แหลมญวนในทะเลจีนใต้เข้าสู่ก้นอ่าวไทย และส่วนใหญ่เกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จากสถิติ
ในคาบ 68 ปีตังแต่ พ.ศ. 2494 – 2561 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดชลบุ รีทังหมด 4
ลูก ซึ่งส่วนใหญ่มีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก (2504) เดือนตุลาคม
2 ลูก (2500, 2507) และเป็นพายุโซนร้อนซึ่งอ่อนก้าลังลงจากพายุไต้ฝุ่น VAE เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
ที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2495 ผ่านจังหวัดจันทบุรีและเข้าสู่จังหวัดชลบุรี (ศูนย์ภูมิอากาศ
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2562)
2.1.3.3 จังหวัดระยอง
จั ง หวั ด ระยอง อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทย 2 ชนิ ด คื อ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ กับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่ง
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พัดจากทิศตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่และเป็นลมที่พัดผ่านทะเลน่าความชืนและไอน้าเข้าสู่จังหวัด ท้าให้
อากาศชุมชืนและมีฝนตกโดยทั่วไป
2.1.3.3.1 ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัด
ระยองได้เป็น 3 ฤดูดังนี
ฤดูหนาว เริ่มตังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี ฤดูนีอุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไม่ลดต่้ามากเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะเขต
นีอยู่ปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนีก็ยังมีชายฝั่งทะเลจึงท้า
ให้จังหวัดระยอง ไม่หนาวเย็นมากนัก
ฤดู ร้ อ น เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ นสุ ด ลงคื อ ประมาณกลางเดื อ น
กุมภาพันธ์และสินสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนีมีลมตะวันออกเฉี ยงใต้และลมเฉื่อยจากทะเล
ในตอนบ่ายพัดมาร่วมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงท่าให้ลมมีก้าลังแรงมากยิ่งขึน ดังนันฝั่งทะเลระยองใน
ระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ท้าให้อุณหภูมิไม่สูง
อากาศจึงไม่ร้อนมากนัก
ฤดูฝน เริ่ มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน่าความชืนจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาค
ตะวันออก ท่าให้อากาศจะชุ่มชืนและมีฝนตกชุกทั่วไป
2.1.3.3.2 อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล
อยู่เสมอ จึงท้าให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดทังปี 28.3องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย
25.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่้าที่ สุดที่เคยตรวจวัดได้ 12.5 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตร
ห้วยโป่ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2518 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.0 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยา
ระยอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544
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2.1.3.3.3 ฝน
ส้าหรับฝนที่ตกในจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นฝนที่ เกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ซึ่งพัดปกคลุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยจังหวัดระยองมีปริมาณฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี
1,383.2มิลลิเมตร และมีจ่านวนวันฝนตกเฉลี่ย 119 วัน เดือนที่มีฝนตกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปีคือ
เดือนพฤษภาคม กันยายนและเดือนตุลาคม โดยมีปริ มาณฝนอยู่ในช่วง 190–260 มิลลิเมตร ส้า หรับ
ปริมาณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคยตรวจได้คือ 193.0 มิลลิเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง เมื่อวันที่
9 กันยายน 2539
2.1.3.3.4 พายุหมุนเขตร้อน
ตามสถิติเท่าที่มีการเก็บข้อมูลไม่ปรากฏว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่จังหวั ด
ระยองโดยตรง อย่างไรก็ตามจังหวัดระยองได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนตัวผ่าน ซึ่งส่งผลให้มี
ฝนตกหนักและน้าท่วมได้ในบางพืนที่ ซึ่งพายุดีเปรสชันที่เคยเคลื่อนผ่านและท่าความเสี ยหายเป็นพายุที่มี
ถิ่นก้าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างโดยพายุนีได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชาเข้าสู่จังหวัดตราดและ
เคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดระยองจากสถิติในคาบ 68 ปีตังแต่ พ.ศ. 2494 – 2561 พบว่ามีพายุหมุนเขต
ร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดระยอง 2 ลูก ซึ่งมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันขณะเคลื่อนผ่าน โดยเคลื่อนตัว
ผ่านเข้ามาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2502 และ 2528 (ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2562)
2.2 แนวคิดการระบายน้้าแบบยั่งยืน (SUDS)
การระบายน้าแบบยั่งยืน (SUDS)
ในขณะที่ไม่มีข้อก้าหนดที่ เข้มงวดว่าอะไรไม่ ใช่ระบบระบายน้าทิงชุม ชนอย่างยั่ ง ยื น
(SUDS) เราต้องเข้าใจธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเทคนิควิศวกรรมสีเขียว ที่ออกแบบให้สามารถเลียนแบบ
กระบวนการทางธรรมชาติของน้าฝน ถ้าเราเข้าใจในส่วนนีแล้วเราก็จะเข้าใจระบบระบายได้อย่างเข้ าถึง
มัน ซึ่งทุกวันนีเรามีระบบการระบายน้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท่อระบายน้าฝน ท่อระบายบนดิน ล้าราง
เป็นต้น พืนฐานของแนวคิดของ SUDS ไม่ได้เป็นเทคนิคเฉพาะทางเป็นวิธีการออกแบบทั่วไปในการเข้าถึง
คุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี
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2.2.1 ระบบแบบบูรณาการการจัดการพายุที่ท้าให้เกิดน้าท่วมโดยพิจารณาจากจ้านวนครังในการ
เกิดและป้องกัน
2.2.2 ความสามารถในการรับมือกับการไหลบ่าของน้าในกรณีฝนตกมาก
2.2.3 สามารถจัดการหลายหน้าที่และอ้านวยความสะดวกระบบนิเวศ โดยมาตรวัดปริมาณน้าฝน
เพื่อเพิ่มคุณลักษณะการจัดการน้าในพืนที่สาธารณะ
2.2.4 ต้นทุนและการบ้ารุงรักษาได้ง่าย

ภาพที่ 2-1 ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับบริหารจัดการระบายน้าแบบยั่งยืน SUDS

กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) ได้อธิบายความรู้เกี่ยวกั บการระบายน้า โดยแบ่ง เกณฑ์
การออกแบบระบบระบายน้าภายใน แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ เกณฑ์ก้าหนดทั่วไป เกณฑ์ด้านอุทก
วิทยาและเกณฑ์ด้านชลศาสตร์ ดังนี
1. เกณฑ์ก้า หนดทั่ ว ไปจะแบ่ งพื นที่ รั บน้า หรือระบายน้า แบ่งตามขอบเขตของพื นที่ ปิ ด ล้ อ ม
โดยการระบายน้าในแต่ละพืนที่ปิดล้อมจะเป็นอิสระต่อกัน

การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการ…

การทบทวนวรรณกรรม / 17

2. การปรั บ ปรุ ง คลองในพื นที่ ที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น จะปรั บ ปรุ ง เฉพาะในเขตคลองเดิ ม
โดยหลีกเลี่ยงการขยายคลอง ซึ่งต้องจัดสรรที่ดินใหม่
3. การปรับคลองในพืนที่เกษตรกรรมหรือบริเวณที่ไม่มีบ้านเรือน อาจใช้การขยายความกว้าง
คลองที่ไม่เกินเขตคลอง ถ้ามีความจ้าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้าให้สามารถระบายน้าในปัจจุบันได้ดีแล้ว
ยังรองรับส้าหรับอนาคตด้วย
4. ก่อนเกิดฝนตกจะต้องรักษาระดับน้าในคลองให้ต่้าไว้เพื่อให้คลองมีปริมาตรว่างที่จะรับปริมาณ
น้าฝนที่จะระบายลงคลองเมื่อเกิดฝนตก
5. ถ้าระดับน้าภายนอกของสูงกว่าระดับน้าภายในคลองจะปิดประตูน้าและท้าการสูบน้าออก
อย่างเดียวแต่ถ้าระดับน้าภายนอกอยู่ต่้ากว่าระดับน้าภายในก็จะเปิดประตูน้าช่วยระบาย
6. ถ้าภายในพืนที่มีบ่อน้าหรือหนองน้าสาธารณะจะพิจารณาใช้ประโยชน์จากบ่อน้าดังกล่าวไว้
เป็นพืนที่ชะลอน้าหรือเก็บกัก น้าชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการลดขนาดของการระบายน้า
7. การวางท่อระบายน้าจะพิจารณาจากขนาดความกว้างของถนนด้วยเนื่องจากถนนบางสายอาจ
มีท่อขนาดเล็กถ้าวางท่อขนาดใหญ่ลงไปอาจจะมีพืนที่วางท่อไม่พอหรือถ้าวางท่อระบายน้าได้แต่อาจวาง
ท่อส้าหรับสาธารณูปโภคอื่น ๆ ไม่ได้
8. การวางท่อระบายน้าที่ต่อลงคลองระดับก้นท่ออาจอยู่ต่้ากว่าก้นคลองซึ่งท้าให้ต้องท้า การ
ปรับปรุงคลองตามมาดังนันการวางแผนและออกแบบท่อระบายน้าจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกันกับ
ระดับก้นคลอง
9. การวางแนวท่อระบายน้าสายหลักจะพิจารณาวางบนถนนเดิมเป็นหลักส้าหรับถนนผังเมืองใน
อนาคตจะวางท่อระบายน้าสายหลักเฉพาะที่จ้าเป็นจริง ๆ เนื่องจากความไม่แน่นอนว่าจะได้ก่อ สร้าง
เมื่อใด
2.3 ระบบสนับสนุนงานเกี่ยวกับทางระบายน้้า
ระบบสนับสนุนงานเกี่ยวกับทางระบายน้า ระบบสนับสนุนงานเกี่ยวกับทางระบายน้า (รูปแบบ
GIS/PasCAL ทางระบายน้า) ระบบสนับสนุนงานเกี่ยวกับทางระบายน้าของพาสโค เป็นระบบควบคุมแผน
ที่ทางน้าเสียและข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับทางระบายน้า เป็นระบบที่เชื่อมต่อประสานกันระหว่างแผน
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ที่ แ ละข้ อ มู ล ควบคุ ม สามารถปรั บเปลี่ ยนและแก้ ไขข้ อ มู ล ได้ ส ะดวก ท้ า ให้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างราบรื่น (บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จ้ากัด, 2557)
2.3.1 ข้อดีของการติดตังระบบควบคุมทางระบายน้า (PasCAL ทางระบายน้า) สนับสนุนงานที่
เกี่ยวกับการควบคุมทางระบายน้าทังหมด เช่น การติดต่อประสานงาน งานสถิติ รายงาน แผนภาพต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการติดตังเสร็จสมบูรณ์ มีข้อมูลเน็ตเวิร์คและ เครื่องมือ
ส้าหรับปรับเปลี่ยนและจัดท้าข้อมูลที่จ้า เป็น สามารถน้าข้อมูลที่ได้ไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
หน่วยงานควบคุมระบบน้าประปา หน่วยงานด้าน GIS (บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จ้ากัด, 2557)
2.3.1.1 ใช้ ArcGIS ของบริษัท ESRI ในการจัดท้าข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) พืนฐาน
2.3.1.2 ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ ด้ว ยเครื่องมื อครบครัน เช่น แสดงข้อมู ล ด้ ว ย
แผนที,่ จัดพิมพ์ และปรับปรุง
2.3.1.3 ควบคุมการเชื่อมประสานการท้างานเหมือนระบบควบคุมน้าประปา นอกจากนี
พาสโคยังมีการวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างโดยอ้างอิงจากข้อมูลแผนผัง ท่อน้าเสีย ปัจจุบัน
พาสโคได้มีการศึกษาและวางแผนงานเกี่ยวกับระบบการติดตังท่อน้าเสีย เพื่อให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน
2.3.2 ควบคุมการก่อสร้างระบบควบคุมทางระบายน้าของพาสโค สนับสนุนงานควบคุมงาน
ก่อสร้างที่เกี่ยวกับท่อน้าเสีย เช่น ท่อน้าฝาท่อระบายน้า การติดตัง เป็นต้น มีการเชื่อมต่อกันระหว่าง
ข้อมูลแผนที่และ Attribute สามารถแสดงผลการสืบค้นในรูปแบบตารางและแผนที่ได้สามารถจัดเตรียม
ข้อมูลและจัดพิมพ์แผนผังรายงาน ตารางสถิติได้ นอกจากนี ยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่โ ดยอ้างอิง
จากข้อมูลแผนที่และ Attribute (บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จ้ากัด, 2557)
2.3.2.1 จัดท้าแผนภาพแนวทางน้า
2.3.2.2 ทิศทางการไหลบน - ล่าง
2.3.2.3 ควบคุมระบบช้าระล้าง
2.3.2.4 ควบคุมขอบเขตการบริหารจัดการด้านการเงิน
2.3.2.5 ควบคุมงานก่อสร้าง
2.3.2.6 ควบคุมงานท้าความสะอาด
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2.3.2.7 จัดเก็บ (แผนภาพงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เอกสารเกี่ยวกับระบบน้าเสีย การส้ารวจ
รูปภาพต่าง ๆ เป็นต้น)
2.3.2.8 เชื่อมโยงข้อมูล Touch Panel กับหน่วยประมวลผลกลาง
2.3.3 สนับสนุนการวางแผนงาน สามารถค้านวณโครงสร้างและค่าใช้จ่ ายการก่อสร้างโดย
อ้างอิงจากต้าแหน่งตามแผนผัง สามารถตังค่าข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการค้านวณ เช่น วิธีการก่อสร้างชนิดของ
ท่อ การปรับแก้โดยแยกเป็นรายการแต่ละปีได้ และสนับสนุนงานศึกษาตรวจสอบข้อมูลด้านทิศทางการ
ไหล ปริมาณที่รองรับ แผนผัง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีการจัดท้าระบบแผนผังทรัพย์สินจากข้อมูลด้าน
ราคา และการก่อสร้างของแนวท่อระบายน้าที่สร้างไว้เป็นระยะเวลานานอีกด้วย (บริษัท พาสโค (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด, 2557)
2.3.4 สนับสนุนการส้ารวจ วิเคราะห์ ท้าการศึกษาข้อมูลที่ยังไม่สามารถแก้ไขหรือหาข้อสรุปได้
โดยการจ้าลองโมเดลข้อมูลแผนที่ ภูมิประเทศ และมีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและวางแผนงานเพื่อรับมือกับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว นอกจากนี ยังมีการ
เสนอผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขในจุดที่ยังไม่ชัดเจนโดยอ้างอิงระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
และข้อมูลภูมิประเทศ (บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จ้ากัด, 2557)
2.4 หลักการแปลความภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
เรดาร์ตรวจอากาศเทคโนโลยีการตรวจอากาศที่ดีที่สุดต่อระยะการตรวจอากาศด้วยสายตาไกล
ออกไปนับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยา (2551) เป็นหน่วยงานที่มีเรดาร์ตรวจ
อากาศครอบคลุมพืนที่ทั่วประเทศไทยและได้เผยแพร่ภาพเรดาร์ตรวจอากาศสู่สาธารณชนทาง Web site
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาพเรดาร์ตรวจอากาศเหล่านันก้าหนดตามวัตถุประสงค์และเทคนิคการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนันการแปลความจึงอยู่ในกรอบเฉพาะ กองข่าวอากาศ คปอ.
และหน่วยข่าวอากาศนอกที่ตังดอนเมืองได้ใช้ประโยชน์จากภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการตรวจอากาศ แจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรง และพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน แต่กรอบการ
แปลความของผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังยึดกับการแปลความตามเรดาร์ตรวจอากาศในยุคก่อนเพื่อป้องกันความ
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ผิดพลาดและความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นไปจากข้ อ เท็ จ จริ ง จึงควรท้า ความเข้า ใจต่ อ ประเด็ นต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี
2.4.1 ค่าความรุนแรงของการสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ วัดปริมาณน้าฝนโดยค่าระดับความ
รุนแรงที่มีแถบสีชมพูอ่อน ค่าความเข้มของฝน (dBZ) อยู่ระหว่าง 56.5 – 66.5 และความแรงของฝน
มากกว่า 100 มม./ชม. เป็นต้น ดังภาพที่ 2-2 และค้าอธิบายในตารางที่ 2-1

ภาพที่ 2-2 ค่าความรุนแรงของการสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551)
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ตารางที่ 2-1 ค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อ น (Reflectivity) ของเป้าจากเรดาร์ตรวจอากาศ (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2551)
dBZ

ค้าอธิบาย

-30

หมอกบางมาก (ขนาดของเม็ดน้าเล็กมาก ไม่มีฝน เรดาร์ตรวจอากาศไม่สามารถตรวจ

20

ค่าความสะท้อนต่้ากว่า -15 ถึง -20 dBZ

30

ฝนก้าลังอ่อนที่สุด (เกือบจะไม่สามารถตรวจพบฝนตก)

40

ฝนก้าลังอ่อน (ความแรงของฝนประมาณ 3 มม./ชม.)

50

ฝนก้าลังปานกลาง (ความแรงของฝนประมาณ 12 มม./ชม.)

55

ฝนก้าลังแรง (ความแรงของฝนประมาณ 50 มม./ชม.)

>55

ฝนก้าลังแรงมาก (ความแรงของฝนประมาณ 100 มม./ชม.)

75

ลูกเห็บหรือน้าแข็ง
2.4.2 เกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝนในการตรวจฝนของเรดาร์ตรวจวัดเป็นความแรง

มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/ชั่วโมง ดังตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 เกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝนในการตรวจฝนของเรดาร์ (กรมอุตุนิยมวิ ท ยา,
2551)
ฝนก้าลังอ่อน

ฝนก้าลังปานกลาง

ฝนก้าลังแรง

ฝนก้าลังแรงมาก

0.1 – 5.0

5.1 – 25.0

25.1 – 50.0

50.1 ขึนไป

2.4.3 การพิจารณาแปลความพืนที่การตกของฝนมีหลักในการพิจารณาที่ส้าคัญอยู่ 2 ประการ
คือ
2.4.3.1 ลักษณะเป็นชัน ๆ ตังแต่ 2 วงขึนไป
2.4.3.2 ค่าการสะท้อนบริเวณตรงกลางมีค่าตังแต่ 20 dBZ หรือมากกว่า
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2.4.4 หลักการวิเคราะห์
น้าภาพเรดาร์ที่อยู่ใกล้สถานีตรวจอากาศ (มากที่สุด) เปรียบเทียบค่าการสะท้อนที่อยู่ไกล
จากสถานีตรวจอากาศโดยรอบ เช่น หากต้องการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของฝนบริเวณกรุงเทพ ให้พิจารณาภาพเรดาร์ของดอนเมืองเป็นเรดาร์ตัวใกล้และใช้เรดาร์ตรวจอากาศที่
สถานีที่ร ะยองและหัวหิน เป็ นเรดาร์ตัวไกลเป็นต้นจากลักษณะคุณสมบั ติของล้า คลื่นของเรดาร์ ตรวจ
อากาศจะลอยสูงขึนเมื่อระยะทางเพิ่มขึนจึงเป็นประโยชน์ที่น้า มาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน ทังนีเพราะเรดาร์ตรวจใกล้จะตรวจปรากฏการณ์ใต้ฐานเมฆในขณะที่
เรดาร์ตัวไกลจะการตรวจเข้าไปในเนือเมฆ แสดงว่าหากเราน้าภาพเรดาร์มาวิเคราะห์ร่วมกันและพิจารณา
จากค่าการสะท้อน (dBZ) จะท้าให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน อย่างไรก็ตามจ้า เป็นจะต้อง
ติดตามผลการตรวจอย่างต่อเนื่องตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน
ของเรดาร์ตรวจอากาศดอนเมือง (เรดาร์ตัวใกล้) พิจารณาเฉพาะกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณ
อ่าวไทย และบริ เวณจังหวัดเพชรบุรีโดยมีเรดาร์สนามบิ นสุวรรณภูมิ , ระยอง, หัวหิน (เรดาร์ตัว ไกล)
ประกอบการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 ผลการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551)
สถานีเรดาร์

กลุ่มฝน จ.สมุทรสาคร

กลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทย กลุ่มฝน จ.เพชรบุรี

ดอนเมือง(0530Z)

30 dBZ

40 dBZ

ไม่พบ

สุวรรณภูมิ(0530Z)

40 dBZ

40 dBZ

30 dBZ

ระยอง(0550Z)

40 dBZ

40 dBZ

20 dBZ

หัวหิน(0530Z)

36 dBZ

40 dBZ

ไม่พบ

2.5 ทฤษฎีแบบจ้าลอง EPASWMM 5
รูปแบบการจัดการน้าของ EPASWMM5 เป็นแบบจ้าลองการไหลของน้าฝนและไหลบ่าแบบ
ไดนามิก ที่ใช้ส้าหรับการจ้าลองปริมาณและคุณภาพน้าทิงในระยะยาวในพืนที่เขตเมืองใหญ่ องค์ประกอบ
การไหลเวียนของ SWMM ท้างานบนพืนที่เก็บข้อมูลย่อยที่ได้รับการตกตะกอนและสร้างการไหลของ
กระแสน้าและสารมลพิษ ส่วนเส้นทางของ SWMM จะส่งน้าไหลบ่าไหลผ่านระบบท่อช่องอุปกรณ์ เก็บ

การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการ…

การทบทวนวรรณกรรม / 23

ข้อมูล/บ้าบัดน้าปั๊มและเครื่องควบคุม SWMM จะติดตามปริมาณและคุณภาพของน้าท่าที่สร้างขึนภายใน
แต่ละช่วงย่อยและอัตราการไหล ความลึกของการไหล และคุณภาพของน้าในแต่ละท่อและช่องในช่วง
ระยะเวลาจ้าลองซึ่งประกอบด้วยขันตอนหลายเวลา ส้าหรับการแก้ไขข้อมูล ป้อนข้อมูลพืนที่ศึกษาการ
จ้าลองแบบ Hydrologic ไฮดรอลิกและการดูผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงพืนที่การระบายน้าที่มี
รหัสสีและแผนที่ระบบล้าเลียงกราฟชุดล้าดับเวลา ตารางแปลงข้อมูล และการวิเคราะห์ความถี่เชิงสถิติ
การค้านวณในแบบจ้า ลอง SWMM จะพิจารณาลั กษณะทางกายภาพที่ ก้า วเวลา (Time Step) การ
ค้านวณใด ๆ ตามสมการการสมดุลมวล สมดุลพลังงาน และสมดุลโมเมนตัม ส่วนประกอบของปริมาณน
หลัก ๆ สามารถสรุปได้ดังนี
2.5.1 ปริมาณน้าท่า (Surface Runoff) สามารถแสดงหลักการค้านวณได้โดยแต่ละพื นที่รับ
น้าย่อยจะถูกพิจารณาเป็น Non-linear ปริมาณน้าไหลเข้า (Inflows) มาจากปริมาณน้าฝนและน้า ที่ไหล
ออกมาจากพืนที่รับน้าย่อยที่อยู่ทางเหนือน้า ส่วนปริมาณน้าไหลออก (Out Flows) จากพืนที่รับน้าย่อยที่
พิจารณา ได้แก่ น้า ที่ซึมลงใต้ดิน (Infiltration) ปริมาณการระเหย (Evaporation) และปริมาณน้ า ท่า
(Surface Runoff) ความจุ ข อง (Nonlinear Reservoir) นี คื อ ปริ ม าตรเก็ บ กั ก สู ง สุ ด (Maximum
Depression Storage) ปริมาณน้าท่าต่อหน่วยพืนที่ (Q) จะเกิดขึนเมื่อระดับน้าใน Nonlinear Reservoir
นี เป็นระดับเก็บกักน้าสูงสุด (dp)
2.5.2 ปริมาณน้าซึมลงใต้ ดิน (Infiltration) เป็นกระบวนการที่ น้า ฝนจะซึมผ่านผิวดินลงไป
ชันน้าใต้ดินที่ยังไม่อิ่มตัว (Unsaturated Soil Zone)
2.5.3 ปริมาณน้าใต้ดิน (Groundwater) ในแบบจ้าลอง SWMM จะแยกน้าในส่วนนีออกเป็น
2 ส่วนคือ ส่วนที่ไม่อิ่มตัว (Unsaturated Zone) จะอยู่ด้านบน ซึ่งความชืนในดิน (Moisture Content)
ในส่วนนีจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และส่วนที่อิ่มตัว (Saturated Zone) จะอยู่ด้านล่างซึ่งความชืน
ในดินในส่วนนีจะคงที่เท่ากับความพรุนของดิน (Porosity)
2.5.4 ปริมาณน้าที่ไหลในท่อ (Flow Routing) แบบจ้าลอง SWMM จะค้านวณการเคลื่อนที่
ของน้าในท่อโดยใช้สมการ Saint Venant เมื่อสภาพการไหลเป็นแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย (Gradually
Varied) และการไหลแบบไม่คงที่ (Unsteady Flow) โดยสามารถเลือกใช้ความซับซ้อนในการแก้สมการ
ได้ 3 แบบ คือ การไหลแบบคงที่ (Steady Flow Routing) การไหลที่มีแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทานมี
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ความสมดุลกัน ปริ มาณของการไหลคงที่ทั งในระยะทางและช่วงเวลาที่พิ จารณา (Kinematic Wave
Routing) และการไหลแบบมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของการไหลตามความยาวของล้าน้าและช่วงเวลาที่
พิจารณา (Dynamic Wave Routing) (ปฏิพัทธ์ ประชันกลาง และศิรวิทย์ ศรีกอก, (2559)
2.6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.6.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ประกอบด้วย 2
ค้า คือ“ระบบสารสนเทศ” (Information System) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นขันตอน สามารถค้นคืนข้อมูลที่ต้องการให้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถน้า ผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร ส่วนค้า ว่า “ภูมิศาสตร์” (Geography) มาจากราก
ศัพท์ “geo” หมายถึง โลกและ “graphy” หมายถึงการเขียน ภูมิศาสตร์จึงหมายถึงการเขียนเรื่องราว
เกี่ยวกับโลก หรือมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพืนที่(Spatial Relationship) (สรรค์ใจ กลิ่นดาว,
2542)
ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ จึง หมายถึ งกระบวนการของการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ดแวร์
(Hardware) ซอฟท์ แ วร์ (Software) ข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ
(Personnel Design) ในการเสริ ม สร้า งประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ดเก็ บข้ อ มู ล การปรับปรุง ข้ อมู ล การ
ค้านวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ หรือ
หมายถึง การใช้สมรรถนะของคอมพิ ว เตอร์ ในการจั ดเก็ บ และการใช้ข้อมูลเพื่อ อธิ บายสภาพต่าง ๆ
บนพืนผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ
ซึ่งโดยสรุ ปแล้วระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบขึนมาเพื่ อ ใช้
รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ รวมทังการค้นคืนข้อมูล และการแสดงผลข้อสนเทศ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นทังระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลเชิงพืนที่ของแผนที่
เชิงเลข และข้อมูลเชิงคุณลักษณะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านันได้ผลออกมาเป็นข้อสนเทศและน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2542)
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2.6.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยหลักการแล้วจะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์องค์ประกอบด้านซอฟท์แวร์ หน่วยงานหรือตัวบุคคล วิธีการปฏิบัติงานแ ละ
ข้อมูล ดังนี
2.6.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้
ได้แก่ เครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, สายไฟ, ดิจิ
ไทเซอร์ เ ครื่ อ ง printer ซึ่ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นระบบ GIS ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ ต่ า งจาก
เครื่องประมวลผลอื่น โดยต้อง มีสมรรถนะเพียงพอที่จะจัดการกับข้อมูลเชิงพืนที่ที่มีปริมาณมากได้
2.6.2.2 ซอฟท์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือชุดค้าสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท้า งาน
ตามที่เราต้องการ ซอฟท์แวร์ด้าน GIS เช่น Arcview Mapinfo SPANS Geomedia โดยซอฟท์แวร์ด้าน
GIS ควรมีลักษณะที่ส้าคัญ 5 ประการ คือ สามารถป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูล
และจัดการฐานข้อมูล สามารถค้า นวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถรายงานผลข้อมูล และมีร ะบบ
อ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
2.6.2.3 บุคลากร (Peopleware) คือ ผู้มีหน้า ที่ จั ดการให้ อ งค์ ประกอบทั ง 4 อย่ า ง
ข้างต้น ท้างานประสานกันจนได้ผลลัพธ์ออกมา ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน GIS และการจัดการฐานข้อมูล
2.6.2.4 วิธีการปฏิบัติงาน (Methodology หรือ Procedure) คือขันตอนการท้างานซึ่ง
เราเป็นผู้ก้าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล
2.6.2.5 ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลจัดเป็นส่วนประกอบที่ส้า คัญของระบบสารสนเทศทุก
ประเภท โดยระบบย่อมไม่สามารถสร้างข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้ถ้าขาดข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ
ทันสมัย
ดังนัน จะเห็นว่าการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการระบบระบายน้า
แบบบูรณาการและก้าหนดพืนที่เสี่ยงอุทกภัยนัน สามารถน้ามาใช้ในการหาแนวทางในการด้าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้เหมาะสมกับพืนที่ต่าง ๆ ทังการใช้มาตรการทางด้านที่ใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรม และมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม รวมถึงมาตรการพยากรณ์และเตือน
ภัยน้าท่วม ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมรับมือกับอุทกภัยอีกวิธีหนึ่งที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในพืนที่ที่มักเกิด
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อุทกภัยเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชนเมืองในพื นที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วราภรณ์ นาคสัว (2544) ได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงระบบระบายน้าและการท้างานของระบบ
ระบายน้าหลักในพืนที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุด้วยแบบจ้าลอง MOUSE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการระบายน้าของระบบระบายน้าปัจจุบันในพืนที่ศึกษา และเพื่อ
เสนอแนวทางการปรั บปรุ งระบบระบายน้าปัจจุบั นในพื นที่ศึกษา ซึ่งใช้วิธีการศึกษาด้วยแบบจ้าลอง
คณิตศาสตร์ เอกสารและเทคนิคการใช้แบบจ้าลอง MOUSE เก็บรวบรวมข้อมูลพืนที่รับน้าและท่อคลอง
ต่าง ๆ ข้อมูลทางด้านชลศาสตร์ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของระดับน้า สัมประสิทธิ์ความขรุขระท่อ ข้อมูล
ขอบเขตพืนที่ น้าข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ตามแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมู ล เพื่ อ
ประมวลผลสภาพระบบระบายน้าในปัจจุบัน การศึกษาครังนี พบว่าในหลายพืนที่ถูกน้าท่วมขังเนื่องจาก
การมีระดับพืนดินต่้า แบบจ้าลองให้ผลการค้านวณของต้าแหน่งพืนที่น้าท่วมส้าหรับฝนตกและน้าหนุน
ถูกต้องประมาณร้อยละ 70 และเมื่อน้าหนุนอย่างเดียวท้าให้เกิดน้าท่วมจริงประมาณร้อยละ 30 ของพืนที่
น้าท่วมทังหมด เมื่อสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตเปลี่ยน พืนที่เกษตรกรรมถูกบุกรุกกลายเป็น
ชุมชนเมืองมากขึน ระดับน้าสูงสุดจะเพิ่มสูงขึนประมาณ 5-15 เซนติเมตร จากสภาพปัจจุบัน ในการศึกษา
ครังนีผู้วิจัยได้เสนอ 3 ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพืนที่ โดยทางเลือก (1) เป็นการปรับปรุงระบบ
ระบายน้าเดิ มเพื่อเพิ่มปริ มาณกักเก็บส้าหรับฝนที่ ตกหนัก ทางเลือกนีสามารถแก้ไขปัญหาน้าท่ วมใน
ปัจจุบันในพืนที่นีได้แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมในอนาคต ทางเลือก (2) แบ่งพืนที่ศึกษาเป็น 3 พืนที่
ปิดล้อมเป็นอิสระต่อกัน ปริมาณน้าที่ไหลเข้าสู้พืนที่ถูกควบคุมโดยติดตังประตูระบายน้า 2 ประตู ปรับปรุง
คลองระบายน้าและติดตังเครื่องสูบน้าเพิ่มปริมาณร้อยละ 32 ของก้าลังสูบน้าเดิม ส่วนทางเลือก (3) รวม
พืนที่ 3 พืนที่ปิดล้อมด้วยกันเป็นพืนที่ปิดล้อมเดียว การปรับปรุงระบบระบายน้าเหมือนทางเลือก 2 และ
ติดตังเครื่องสูบน้าเพิ่มร้อยละ 50 ของก้าลังการสูบน้าเดิมส้าหรับการระบายน้าในอนาคต จากการค้านวณ
พบว่าระบบระบายน้าในทางเลือก 2 และทางเลือก 3 สามารถระบายน้าได้ทังในปัจจุบันและอนาคต
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วีรยุทธ ทองวัชรานนท์ (2546) ได้ศึกษาการทดสอบระบบระบายน้าใต้ดินในแปลงทดลอง
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการท้างานของระบบระบายน้าใต้ดินด้าน
การลดระดั บ น้ า ใต้ ดิ น และปริ ม าณน้ า ที่ ร ะบายจากท่ อ ระบายน้ า แปลงแต่ ล ะเส้ น และเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการท้างานของระบบระบายน้าใต้ดินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของ
น้าชลประทาน, น้าที่ระบาย และดินในพืนที่ที่ท้าการศึกษา โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าใต้
ดินภายในพืนที่การระบายน้าของท่อระบายน้าในแปลงจ้านวน 7 เส้น และศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การไหลของน้าที่ระบายจากท่อระบายน้าในแปลงแต่ละเส้น หลังจากให้น้าชลประทาน จากผลการศึกษา
พบว่า ระดับน้าใต้ดินที่สูงขึนหลังจากการให้น้าหรือฝนตก มีความสัมพันธ์กับความลึกของน้าชลประทาน
หรือความลึกของน้าฝน คือ สัดส่วนของปริมาณน้าชลประทานที่ให้ต่อปริมาณน้าที่ระบายมีค่าประมาณ
0.45 เมื่อพิจารณาการท้างานของท่อระบายน้าในแปลงโดยวิธี FAO (1984) พบว่า ท่อระบายน้าในแปลง
แต่ละเส้นท้างานไม่ดี (very poor) โดยมีค่า entrance head loss ประมาณ 0.8 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์คือ
0.30 เมตร, สัดส่วนของค่า entrance head loss ต่อ total head loss มีค่าประมาณ 0.8 ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์คือ 0.4 และมีค่า entrance head loss ประมาณ 10 วันต่อเมตร ซึ่งมากกว่าเกณฑ์คือ 1.50 วัน
ต่อเมตร ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี คือ ค่าปฏิกิริยา (pH), ค่าการน้าไฟฟ้า (EC)
และค่าอัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR) ของน้าใต้ดิน, น้าที่ระบายจากท่อระบายน้าในแปลงแต่ละเส้น
และดินในแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30, 30-60, 60-90 และ 90-120 ซ.ม. จากผิวดิ น พบว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
สหชัย แก่นอากาศ, สุดารัตน์ ค้าปลิว และอนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (2541) ได้ศึกษาระบบระบายน้า
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส้ารวจสภาพภูมิประเทศ และจัดท้าแผนที่ ภู มิ
ประเทศ เพื่อวิเคราะห์สภาพอุทกวิทยาในพืนที่ศึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของระบบระบายน้าที่มีอยู่
เดิม และเสนอแนวทางการปรับปรุง และเพื่อเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา
น้าท่วมในพืนที่ศึกษา ซึ่งมีวิธีการศึกษาโดยส้ารวจลักษณะภูมิประเทศเดิม โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ค่าระดับพืนดิน ข้อมูลน้าฝน ค่ าระดับน้า วัดตราการไหล และทดลองหาค่าอัตราการซึมของพืนที่รับน้า
เพื่อประเมินสถานการณ์การระบายน้าและปัญหาน้าท่วมที่เกิดขึน แล้วน้าไปสู่ผลการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาวิธีแก้ไขและน้าเสนอรูปแบบระบบระบายน้าใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ พืนที่ศึกษามีขนาด

การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการ…

การทบทวนวรรณกรรม / 28

พืนที่ 193 ไร่ ความลาดชันเฉลี่ยของท่อระบายน้า 1 : 1500 โดยประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SWMM มาเป็น
เครื่องมือช่วยทางด้านเทคนิค ผู้วิจัยได้จัดท้าแผนที่ภูมิประเทศ และท้าแนวระดับหน้าตัดทางยาวและหน้า
ตัดทางขวางของถนนและท่อระบายน้า เพื่อท้าการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการไหลของน้าฝนหรื อน้า
ใช้ที่ระบายออกจากอาคาร เพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของท่อระบายน้าเดิม และได้ท้าการ
ออกแบบระบบระบายน้าใหม่ซึ่งสามารถระบายน้าทังหมดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประยุกต์ใช้
แบบจ้าลองในการประเมินและออกแบบระบบระบายน้า ได้ใช้ฝนออกแบบที่รอบปีการเกิด 2, 5, 10, 20,
50 และ 100 ปี ของช่วงเวลา 20 นาที , 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง และผู้วิจัยได้เก็บเก็บข้อมูล
สภาพน้าท่วมที่เกิดขึน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 และได้น้าไปวิเคราะห์หาสภาพพืนที่น้าท่วมหนักสุด
ที่มีโอกาสเกิดขึน พร้อมทังเสนอแนวทางแก้ไข 3 แนวทางคือ (1) การใช้สระเก็บน้ากักน้า เชื่อมท่อให้มาก
ขึน และเพิ่มขนาดท่อ/วางท่อระบายน้า (2) ท้าก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้าท่วม บริเวณริมตลิ่งห้วย
คะตลอดแนวเขตมหาวิทยาลัย (3) แก้ไขปัญหาทังจังหวัดมหาสารคาม คือ การปรับปรุงอ่างเก็บน้าแก่ง
เลิงจานให้สามารถรองรั บน้าให้ได้มากขึน และปรับปรุงระบบประตูน้าห้วยคะคางที่ระบายลงสู้แม่น้าชีที่
สามารถระบายน้าหลากได้ดีทังภาวะที่ระดับแม่น้าชีต่้ากว่าระดับน้าห้วยคะคาง หรือสภาวะที่ระดับน้าชีสูง
กว่าระดับน้าห้วยคะคาง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะบรรเทาปัญหาน้าท่วมหนักในพืนที่จังหวัดมหาสารคาม
สบาย บุตรโยจันโท (2549) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส้าหรับการ
ออกแบบระบบระบายน้าในเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบท่อระบายน้าใน
พืนที่ชุมชนสามเหลี่ยม (เป็นพืนที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลนครขอนแก่น) โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม MapInfo
ในการแสดงและสรุ ป ลั กษณะทางกายภาพของภูมิ ประเทศ ซึ่งมีวิธีการศึกษาคือ การน้ าข้ อมู ล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาแสดงเป็นรูปภาพหรือแผนที่โดย MapInfo ก้าหนดแนวและระดับของท่อ
ระบายน้าเบืองต้น พร้อมกับก้าหนดขอบเขตพืนที่ระบายน้าจากแผนที่ที่ได้ ส้ารวจและรวบรวมข้อ มูล
ระบบระบายน้าที่มีอยู่ในเขตพืนที่ชุมชนสามเหลี่ยม ท้าการออกแบบระบบท่อระบายน้าในพืนที่ โดย
ก้าหนดขนาด ความยาวและระดับของท่อระบายน้าที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับระบบระบายน้าเดิม ให้เกิด
ประสิทธิ์ภาพสูงสุด ผลการศึกษาพบว่าจากากรประเมินระบบน้าที่มีอยู่เดิมส้าหรับคาบกลั บที่ 5 ปี 10 ปี
และ25 ปี มีอยู่ร้อยละ 11.77 ไม่เพียงพอและต้องออกแบบให้ใหญ่ขึน ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรม MapInfo เพื่อออกแบบระบบท่อระบายน้า มีความเร็ว สะดวกและ
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สามารถเห็นภาพโดยรวมทังระบบได้ดีและมีความเหมาะสมส้าหรับการก้าหนดแนวทางหลักในการวางท่อ
ระบายน้าในพืนที่ชุมชนเมืองที่มีขนาดใหญ่เช่นเทศบาลนครขอนแก่นได้
สมบุญ แซ่จิว (2557) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของระบบระบายน้าภายใต้ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ส้า รวจ จัดเก็บข้อมูลการระบายน้า และเพื่อสร้างแผนที่ของเส้นทางระบายน้า และต้าแหน่งการกี ด
ขวางทางน้า พร้อมทังตรวจสอบและออกแบบทางระบายน้า ให้ได้วิธีการระบายน้าที่เหมาะสม ในการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม ในการด้าเนินการวิจัยได้มีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลพืนฐานของพืนที่ศึกษา และ
ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลแหล่งน้า โดยการส้ารวจและเก็บข้อมูล สภาพพืนที่ทางด้านวิศวกรรม เพื่อศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของพืนที่ศึกษา เช่น สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้า และระดับความรุนแรงการกีด
ขวางทางน้า โดยการใช้แบบจ้าลองข้อมูลรายละเอียดต้าแหน่งการกีดขวางทางน้า แล้วน้า ผลที่ ไ ด้ มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อน้าข้อมูลเข้าสู่ฐานระบบ GIS จากนันค้านวณหาปริมาณน้าหลากสูงสุด และ
การออกแบบพืนที่หน้าตัดที่เหมาะสม ณ จุดวิกฤติของน้า และน้าเสนอผลพร้อมทังประเมินผลความพึง
พอใจ/ ความคิดเห็นของการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพืนที่ โดยกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง จ้านวน
47 คน จากการศึกษาพบว่าข้อมูลรายละเอียดต้าแหน่งการกีดขวางทางน้ามีปัญหารวมทังหมด 63 จุด
โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการทับถมของตะกอนโดยธรรมชาติและการก่อสร้างระบบท่อชนิดต่าง ๆ ที่มี
ขนาดเล็ก รวมถึงการก่อสร้างอาคารรุกล้าล้าเหมืองสาธารณะผลการออกแบบพืนที่หน้าตัด และลักษณะ
ทางน้าขึนมาใหม่ โดยใช้วิธี Rational Method ร่วมกับสมการของแมนนิ่ง เพื่อให้ทางน้ามีความสามารถ
ในการรับอัตราการไหลสูงสุดที่เกิดขึนได้ พบว่าพืนที่รับน้าล้าเหมืองมีขนาด 2.124 ตารางกิโลเมตร ได้ค่า
ปริมาณน้าหลากสูงสุดเท่ากับ 7.523 ลบ.ม./วินาที
มาโนช ตุ้มทอง (2547) ได้ศึกษาในพืนที่น้าท่วมขังของโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษามหาราช
ในช่วงฤดูฝนโดยศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการจัดการน้าในปีน้าปกติระดับความ
เสียหายที่เกิดขึนกรณีถูกใช้เป็นพืนที่รับน้าลักษณะเป็นแก้มลิงเพื่อ บรรเทาอุทกภัยและความคิดเห็นของ
ราษฎรโดยได้รวบรวมข้อมูลอุตุ -อุทกวิทยาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสภาพภูมิประเทศการใช้ที่ดินจาก
กรมชลประทานและจากการส้ า รวจภาคสนามแล้ ว น้ า มาประมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยระบ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อท้าการวิเคราะห์และน้าเสนอผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
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ได้พบว่าสามารถแบ่งเป็นหน่วยระบายน้าหลัก 5 หน่วยระบายน้าการจัดการน้าในหน่วยระบายน้าสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะซึ่งการประยุกต์ใช้ GIS เพื่อเป็นเครื่องมือเฝ้าติดตามการจัดการน้ารายวันและ
ติดตามน้าท่วมซึ่งสะดวกแก่การมองเห็ นสภาพน้า ในหน่ว ยระบายน้า เชิงพื นที่แ ละช่ วยให้ง่ายต่ อ การ
ตัดสินใจ
Chusit Apirumenckul (2001) ได้น้าแบบจ้าลองการระบายน้าของพืนที่เมือง Modeling of
Urban Sewers (MOUSE) มาแสดงผลของเมือง Dhaka เมืองหลวงของบังคลาเทศซึ่งมีน้าท่วมขัง อยู่
หลายปีโดยอาศัยข้อมูลของ Surface Water Modeling Centre ในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการ
ระบายน้าในเมือง Dhaka การป้อนข้อมูลเข้ารวมกับกระบวนการวิเคราะห์พืนฐานที่เกี่ยวข้องในระบบ
ระบายน้าของเมือง Dhaka นอกจากนีบอกจ้านวนกระบวนการทางกายภาพอย่างไร เพื่อตีความส้าคัญ
ของการระเหยและการซึ มในการที่กักน้าที่ก้าหนดไว้ อีกอย่างก็คือ การศึกษาการใช้การควบคุมในเวลา
จริงกับระบบระบายน้าในเมือง เพื่อใช้ประสิทธิภาพที่มีอยู่ของเครื่องอ้านวยความสะดวดสบายในระบบที่
ถูกประเมินทังหมดให้เป็นประโยชน์ ปั้มและประตูน้า ที่ถูกจัดการในวิธีที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
ระบบระบายน้า สุดท้ายแผนการเพื่อจุดประสงค์ในการบรรเทาน้าท่วมจะถูกจ้าลองโดย Model
Xin Dongab, Hao Guoa and Siyu Zeng. (2017). ได้ศึกษาการเพิ่มความยืดหยุ่นในอนาคต
ของระบบระบายน้าในเมือง: กรณีศึกษาโครงสร้างพืนฐานในพืนที่สีเขียวและพืนที่สีเทา งานวิจั ยนีได้
ค้านึงถึงความหลากหลายของฟังก์ชันความซับซ้อนเชิง Topological และความไม่แน่นอนของระบบ
ระบายน้าในเมือง (UDSs) และก้าหนดรูปแบบใหม่ของความยืดหยุ่นตามความรุนแรงของระบบสามส่วน
ได้แก่ ความรุนแรงทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในเขตเมืองความรุนแรงของสิ่งแวดล้ อมที่เกิด
จากท่อระบายน้าล้ น , และความรุ นแรงทางเทคโนโลยี ที่พิ จารณาจากการด้า เนินงานที่ ปลอดภั ยของ
อุปกรณ์ต่อเนื่อง พืนที่กรณีศึกษาคุนหมิง ประเทศจีนได้รับการออกแบบเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของ
กลยุทธ์โครงสร้างพืนฐานพืนที่สีเขียวและพืนที่สีเทาในการเพิ่มความยืดหยุ่ นของระบบพร้อมกับค่าใช้จ่าย
ระบบการก้าหนดรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งพืนที่ที่ปกคลุมด้วยสีเขียวน้าจะสามารถซึมผ่านได้ดี และการ
เก็บข้อมูลจะถูกเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการพิจารณาถึงความไม่แน่นอนในอนาคตที่
เกิดจากการท้าให้เป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ การวิจัยนีมีส่วนช่วยในการประเมิ น
ความยั่งยืนของระบบระบายน้าในเมืองโดยค้านึงถึงความยืดหยุ่นของโครงสร้างพืนฐานสีเขียวและสีเทา
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ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การหามาตรการตอบสนองที่มีการปรับตัวสูงในหลาย ๆ สถานการณ์ใน
อนาคตเป็นสิ่งส้าคัญเพื่อสร้างระบบระบายน้าที่ยั่งยืนในเมืองในระยะยาว
Zhihua Zhu, Zhihe Chen, Xiaohong Chen and Peiying He (2016) ได้ศึกษาแนวทางใน
การประเมินความเสี่ยงจากน้าท่วมในระบบระบายน้าในเขตเมือง โดยมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยง
จากปัญหาน้าท่วมในระบบระบายน้าในเขตเมืองโดยอาศัยรูปแบบการจัดการน้า ฝนวิธีการหาข้อมูลโดยใช้
วิธี kriging สามัญและวิธีการจัดกลุ่ม K-means กรณีศึกษาในพืนที่ย่านที่อยู่อาศัยในกวางโจว ประเทศจีน
มีการคัดเลือกดัชนีการประเมินผล 7 ปัจจัย และมีการใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 20 ปี เพื่อปรับเทียบ
และตรวจสอบพารามิเตอร์ของแบบจ้าลองการไหลของน้าฝน และความเสี่ยงจากน้าท่วมในระบบระบาย
น้าในพืนที่ศึกษาได้รับการประเมินภายใต้สถานการณ์น้าฝนที่แตกต่างกัน สรุปผลการศึกษาพบว่า (1)
แนวทางที่เสนอโดยไม่มีปัจจัยเชิงอัตนัยสามารถระบุปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ ระยะเวลาการท่วมการ
ไหลของน้าที่ใหญ่ที่สุดและปริมาณน้าท่วมทังหมดในพืนที่การศึกษานี (2) ความเสี่ยงจากการท่วมของแต่
ละช่องสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณและค้านวณเชิงปริมาณได้ หลุมฝังกลบ 1, 8, 11, 14, 21 และ 21 มี
ความเสี่ยงตามระยะเวลาการบรรเทาอุทกภัย 1 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 50 ปีและ 100 ปีตามล้าดับ (3) พืนที่
ระดับ III, IV และ V เพิ่มขึนตามระยะเวลาการคืนน้าฝนที่เพิ่มขึนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิด
น้าท่วมในหลายลักษณะ (4) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝนกับพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยได้รับการอธิบายโดยแบบลอการิทึม การศึกษาครังนีเสนอแนวทางใหม่และประสบความส้าเร็จใน
การประเมินความเสี่ยงในระบบระบายน้าในเขตเมืองและมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบระบายน้า
ในเมืองและเตรียมความพร้อมในการระบายน้าท่วม
Naksua (2011) ได้ท้าการศึกษาปรับปรุงระบบระบายน้าและการท้างานของระบบระบายน้า
หลักในพืนที่เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ ซึ่งมักประสบกับปัญหาน้าท่วมขังในช่วงที่ระดับน้าทะเลหนุน
สูงโดยใช้แบบจ้าลอง MOUSE ประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายน้าด้วยปริมาณฝนที่รอบปีการเกิด
ซ้า 5 ปีและช่วงเวลาการตกของฝน 6 ชั่วโมง ท้าการสังเคราะห์ปริมาณฝนด้วยวิธี Chicago เพื่อน้าเข้า
ข้อมูลฝนสู่แบบจ้าลอง ผลการศึกษาพบว่า ระบบคลองในพืนที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้าได้ทังหมด จึง
เสนอแนวทางปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
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Seyoum et al. (2012) ได้ท้าการจ้าลองน้าท่วมในเขตเมือง โดยใช้แบบจ้าลอง SWMM๕ ซึ่ง
ประกอบด้วยแบบจ้าลองการไหลในท่อแบบ 1 มิติ โดยใช้สมการของ Saint-Venant และจ้าลองการไหล
แผ่บนดินแบบ ๒ มิติ โดยใช้สมการของ Navier-Stokes ในพืนที่สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ผลจากการ
จ้าลองปรากฎว่าเหตุการณ์ ฝนตกหนัก ในวั นที่ 1 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2541 ท้าให้เกิดน้า ท่วมขัง ในพื นที่
ประมาณ 45-65 เซนติเมตร แนวถนนสุขุมวิทตลอดสาย
Chitwatkulsiri (2015) ได้ท้าการพัฒนาระบบการระบายน้าในเมืองแบบ Real-Time ที่พืนที่
สุขุมวิทเพื่อน้าไปใช้ในการปรับปรุงการสร้างแบบจ้า ลองการพยากรณ์ เพื่อรายงานข้อมูลที่คาดการณ์เช่น
ระดับน้าในระบบระบายน้าและแผนที่น้าท่วมถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาส้าหรับการจ้าลองสภาพน้าท่วมในเขตเมืองพบว่าแบบจ้าลอง MIKE
FLOOD URBAN ให้ผลการค้านวณที่เหมาะสม ประกอบกับงานวิจัยที่แนะน้าให้ใช้การค้านวณผสาน 1
มิติ และ 2 มิติ ในการจ้าลองผสาน 1 มิติ อย่างเดียว ในการท้าโครงการนีจึงเลือกใช้แบบจ้าลองผสาน 1
มิ ติ และ 2 มิ ติ MIKE FLOOD URBAN เพื่ อ ศึ ก ษาระบบระบายน้ า หลั ก และจ้ า ลองสภาพน้ า ท่ ว มใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก
Khongkadae (2016) ศึกษาการท้างานของระบบระบายน้าในปัจจุบันส้าหรับรองรับปริมาณฝน
เนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจ้าลอง MIKE FLOOD URBAN ซึ่ง
พัฒนาขึนโดยหน่ ว ยงาน DHI ประเทศเดนมาร์ก ที่ประกอบด้ว ยแบบจ้าลองน้า ฝน-น้า ท่า (RainfallRunoff model) แบบจ้าลองจากการไหลในระบบโครงข่ายท่อและคลอง (Pipe-Netwoek model) แบบ
1 มิติ และจ้าลองการไหลบนผิวดินแบบ 2 มิติ (2D overland flow model) โดยคัดเลือกพืนที่ปิดล้อม
คลองเตยวัฒนาเป็นพื นที่ศึกษา จากการศึกษาพบว่าการจ้าลองสภาพน้าท่วมที่ได้มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลสภาพน้าท่วมจริงในพืนที่ศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
3.1 รูปแบบกำรศึกษำ
การวิจั ย นี เป็ น วิจั ย มีรู ป แบบสอดคล้ องตามยุ ทธศาสตร์วิจั ยและนวั ตกรรมแห่ งชาติ 20 ปี
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และสิ่ ง แวดล้ อ มตามแผนงานการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่วนแรกเป็นการศึกษาปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองที่ได้รั บ
อิทธิพลน้าท่วมซ้าซาก ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์เชิงพืนที่ในการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองโดยประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและส่วนที่สามเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบายน้าออกจากพืนที่

3.2 พื้นที่ศึกษำ
ในการศึกษาวิจัยได้เลือกพืนที่ศึกษาบริเวณเขตชุมชนเมืองที่มีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงของทัง
3 จั งหวัด ได้แก่ ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิง เทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชุมชนเทศบาลเมืองบ้า นสวน
ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง และชุมชนเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี และชุมชนเทศบาลต้าบลพลา จังหวัด
ระยอง รวมทังหมด 5 สถานี ดังภาพที่ 3-1
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3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Distance Measurer Laser Point)
2. ข้อมูลความสูงภูมิประเทศรายละเอียด 10 เมตร
3. เครื่องกาหนดตาแหน่งบนพื้นผิวโลก (GPS)
4. ซอฟต์แวร์โปรแกรม ArcGIS 10
5. ซอฟต์แวร์โปรแกรม PCSWMM (ตัวทดลอง 30 วัน)

3.4 วิธีการดาเนินงาน
วิ ธี ก ารด าเนิ น การการจั ด การระบบระบายน้ าแบบบู ร ณาการเพื่ อ ลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชนเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแบ่ง
วิธีการดาเนินงานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 รวบรวมพื้นที่น้าท่วมซ้าซากและเก็บข้อมูลระบบระบายน้า
การจัดเก็บข้อมูลระบบระบายน้าจากการลงพื้นที่สารวจแนวท่อระบายน้า เช่น ขนาดและ
ความยาวของแนวท่อ ลักษณะพื้นผิวของท่อ ระดับความลึกของท่อ และพื้นที่รับน้า เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ

ภาพที่ 3-2 การเก็บข้อมูลขนาด ความลึกและตาแหน่งของท่อระบายน้า
การรวบรวมข้อมูลน้าท่วมซ้าซากในรอบ 10 ปี จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยการสกัดข้อมูลน้า
ท่วมในแต่ละปีดังภาพที่ 3-3
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ภาพที่ 3-3 แผนที่น้าท่วมซ้าซากในรอบ 10 ปี ในตามแนวสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในเขตพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
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ข้อมูลท่อระบายจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลจุด (Point) ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของท่อระบายน้า
ชื่อฟิลด์
Name
X
Y
Depth

ชนิดข้อมูล
String
Double
Double
Float

คำอธิบำย
ชื่อของท่อระบายก้าหนดเริ่มต้นเป็น J0
พิกัดกริด UTM
พิกัดกริด UTM
ความลึกของท่อ

ข้อมูลแนวท่อระบายน้าจัดเก็บในรูปแบบเส้น (Line) ดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของแนวท่อระบายน้า
ชื่อฟิลด์
Name
Inlet_Node
Outlet_Node
Length
Cross_section
Geom1
Geom2
Geom3

ชนิดข้อมูล
String
String
String
Float
String
Float
Float
Float

คำอธิบำย
ชื่อของแนวท่อระบายก้าหนดเริ่มต้นเป็น C0
ชื่อของท่อระบายน้าจุดที่1
ชื่อของท่อระบายน้าจุดที่2
ความยาวของท่อ
รูปทรงของแนวท่อ เช่น แบบกลม สี่เหลี่ยม
เส้นผ่าศูนย์กลาง, กว้าง
ยาว
สูง

ในส่วนของฟิลด์ Cross_section มีรูปแบบของรูปทรงแนวท่อระบายน้า โดยสามารถก้าหนด
ได้ ห ลายโครงสร้ า งซึ่ ง ในพื นที่ ชุ ม ชนเมื อ งจั น ทบุ รี มี โ ครงสร้ า งแนวท่ อ ระบายน้ า แบบ Circular,
Rect_closed, Rect_open และTrapezoidal ตัวอย่างรูปแบบแนวท่อระบายน้า ดังภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3-4 แสดงรูปทรงต่าง ๆ ของแนวท่อระบายน้า
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์แบบจาลอง SWMM 5
การวิเคราะห์แบบจาลอง SWMM 5 โดยใช้โปรแกรม PCSWMM นาเข้าข้อมูลจากการเก็บ
ข้อมูล การระบายน้ า ได้แก่ ข้อมูล แนวท่ อ ระบายน้ า (conduit) ท่อระบายน้ า (Junction) ท่อน้ าทิ้ ง
(Outfall) พื้น ที่ ย่ อยระบายน้ า (Subcatchment) และความสู งเชิงเลข (DEM) และสร้างแบบจาลอง
สถานการณ์โดยสร้างจากตัวแปรทั้ง 3 ค่า ดังนี้
1. ค่า ปริ มาณน้ าฝนมากที่ สุ ดในช่ว ง 30 ปี ของจังหวัดฉะเชิง เทรา จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยองนามาเป็นปัจจัยแบบจาลองด้านปริมาณน้าฝนจากสถานีตรวจวัดน้าฝน กรมอุตุนิยมวิทยา
ดังภาพที่ 3-5
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2. ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลบนพื้น 4 ค่าของสิ่งปกคลุมในพื้นที่ คือ พื้นที่ชุมชนหนาแน่น
ปานกลางที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลเท่ากับ 0.0678 พื้นที่เปิดโล่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลเท่ากับ
0.0113 พื้นที่แหล่งน้า 0.0010 และพื้นที่มีต้นไม้ ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลเท่ากับ 0.368 (In-Kyun
Jung and et al., 2010) ดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว Manning’s Overland Coefficients (N) ดัดแปลงมา
จาก (In-Kyun Jung and et al., 2010)
Land Cover
Manning’s Coeefficients
Green space
0.4
Settlement
0.020
Bare soil
0.035
water
0.030
ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว นาไปประยุกต์กับข้อมูลสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่เพื่อสร้างแผนที่
การซึมผ่านของน้าในแต่ละประเภทการใช้ที่ดินของแต่ละพื้นที่ศึกษา 5 พื้นที่ ดังนี้
2.1 พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยที่ A แผนทีพ่ ื้นทีน่ ้าไม่ซึมผ่าน,
B แผนที่พื้นที่น้าซึมผ่าน, C แผนที่พื้นที่ค่าสัมประสิทธิ์ของพื้นที่น้าไม่ซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า, D
แผนทีพ่ ื้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ์ของพื้นทีน่ ้าซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า ดังภาพที่ 3-6
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ภาพที่ 3-6 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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2.2 พื้นที่ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยที่ A แผนที่พื้นที่น้าไม่ซึมผ่าน, B

แผนทีพ่ ื้นทีน่ ้าซึมผ่าน, C แผนทีพ่ ื้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ์ของพื้นทีน่ ้าไม่ซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า, D แผน
ทีพ่ ื้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ์ของพื้นทีน่ ้าซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า ดังภาพที่ 3-7

A

B

C

D

ภาพที่ 3-7 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว พื้นที่ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
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2.3 เทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยที่ A แผนทีพ่ ื้นที่น้าไม่
ซึมผ่าน, B แผนที่พื้นที่น้าซึมผ่าน, C แผนที่พื้นที่ค่าสัมประสิทธิ์ของพื้นทีน่ ้าไม่ซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับ
น้า, D แผนทีพ่ ื้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ์ของพื้นทีน่ ้าซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า ดังภาพที่ 3-8

A

B

C

D

ภาพที่ 3-8 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว เทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี
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2.4 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยที่ A แผนที่พื้นที่น้าไม่ซึมผ่าน, B แผนที่พื้นที่น้าซึมผ่าน, C
แผนที่พื้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ์ของพื้นที่น้าไม่ซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า, D แผนที่พื้นที่ค่าสัมประสิทธิ์ของ
พื้นทีน่ ้าซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า ดังภาพที่ 3-9

A

C

B

D

ภาพที่ 3-9 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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2.5 บริเวณเทศบาลตาบลพลา (สนามบินอู่ตะเภา) จังหวัดระยอง โดยที่ A แผนทีพ่ ื้นทีน่ ้าไม่ซึม
ผ่าน, B แผนทีพ่ ื้นที่น้าซึมผ่าน, C แผนทีพ่ ื้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ์ของพื้นทีน่ ้าไม่ซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า,
D แผนทีพ่ ื้นทีค่ ่าสัมประสิทธิ์ของพื้นทีน่ ้าซึมผ่านของแต่ละพื้นที่รับน้า ดังภาพที่ 3-10

A

B

C

D

ภาพที่ 3-10 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว บริเวณเทศบาลตาบลพลา (สนามบินอู่ตะเภา) จังหวัด
ระยอง
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3. ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง 2 ค่า คือ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุ ขระของแมนนิ่งของ
ท่อคอนกรีตแบบหยาบและค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่งช่วง 0.015 – 0.017 โดยเลือกค่ามาก
ที่สุดและค่าน้อยที่สุด 2 ค่า คือ 0.015 และ 0.017 (In-Kyun Jung and et al., 2010)
ส่วนที่ 3 การจาลองน้าท่วม
ขั้นตอนส่วนนี้นาค่าปัจจัยทั้งหมดวิเคราะห์โดยมีปัจจัย พื้นที่รับน้า (Catchment)
ท่อระบายน้า (conduits) จุดแยกท่อน้า (Junctions) และทางออกน้า (outfalls) มาวิเคราะห์กับข้อมูล
ความสูงเชิงเลข (DEM) โดยพื้นที่รับน้าที่จาแนกจากการสิ่งปกคลุมในพื้นที่ เช่น พื้นที่สี เขียว พื้นที่ชุมชน
เมือง พื้นที่แหล่งน้า และพื้นที่เปิดโล่งโดยใช้สูตรการแทรกซึมน้า (Infiltration) ดังนี้
𝑁

∑
𝑁area𝑁 ∗ 𝑁𝑁
𝑁−Imperv= 𝑁=1
∑𝑁
𝑁=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁

∑
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁
Imperv= 𝑁=1
∑𝑁
𝑁=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

(1)
(2)

เมื่อ n คือ จานวนของประเภทสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่น้าไม่ซึมผ่านได้ในพื้นที่รองรับน้า Nareai
คือ พื้น ที่สิ่ งปกคลุ มดิน ของจ านวนค่า i ในพื้นที่น้าไม่ ซึมผ่ านได้ห น่ว ยคิดเป็นตารางเมตร Mi คือ ค่า
สัมประสิทธิ์การไหลตามพื้นผิว ของจานวน i และ m คือ จานวนของสิ่งปกคลุมของพื้นที่ น้าซึมผ่านได้ใน
พื้นที่รองรับน้าและ areai คือ พื้นที่สิ่งปกคลุมดินของจานวนค่า i ในพื้นที่น้าซึมผ่านได้หน่วยคิดเป็น
ตารางเมตร
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3.5 ผังขั้นตอนการศึกษา
สิ่งปกคลุมดิน
(Land cover)
พืนที่น้าท่วม
ซ้าซาก 10 ปี

ข้อมูลปริมาณน้าฝน
(rainfall)

แนวท่อระบายน้า
(pipe network)

ข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM)

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

พืนที่รองรับน้า
(catachment area)

การสลายของน้า
(Decay)

ข้อมูลปริมาณน้าฝน
(rainfall)

ความลึกของพืนทีท่ ี่
น้าไม่สามารถผ่านได้

แนวท่อระบายน้า
(pipe network)
ค่าสัมประสิทธิ์การ
ไหลตามพืนผิว
Manning’s
Coeefficients (N)

ปัจจัยทางกายภาพ

ปัจจัยจากในตารางของ
SWMM

แบบจ้าลอง SWMM

ความลึกของพืนทีท่ ี่
น้าสามารถผ่านได้
อัตราสูงสุดของการซึม
ผ่านของน้า
อัตราต่้าสุดของการซึม
ผ่านของน้า

ปริมาณระดับน้าท่วม
ระบบการระบายน้าฝนในเขตพืนที่ชุมชนเมือง

แนวทางการระบายน้าในพืนที่ศึกษา
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองที่ได้รับ
อิทธิพลน้ าท่ว มซ้า ซาก วิเคราะห์ เชิงพืนที่ ในการระบายน้า ในเขตพื นที่ เมื อ งโดยประยุ กต์ เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ และแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้าโดยใช้หลักการทางภูมิสารสนเทศโดยมีรายละเอียด
ดังนี
4.1 ปัญหาการระบายน้้าในเขตพื้นที่เมืองที่ได้รับอิทธิพลน้้าท่วมซ้้าซาก
ปัญหาการระบายน้าในพืนที่ศึกษาทัง 5 พืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีลักษณะตามเชิง
พืนที่ดังนี
4.1.1 ปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
4.1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพืนที่ราบลุ่มและมีแม่น้าบางปะกงไหลผ่านกลางพืนที่
ท้าให้ระดับความสูง – ต่้า ของระดับแม่น้าบางปะกงมีผลกระทบต่อการระบายน้าประกอบกับสภาพพืนที่
เป็นที่ราบลุ่มจึงท้าให้เกิดน้าท่วมขังเมื่อมีปริมาณน้าฝนมากในพืนที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดังภาพที่ 4-1
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ภาพที่ 4-1 แสดงภาพตัดขวางระดับความสูงในเขตพืนที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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4.1.1.2 พืนที่เมืองจากการส้ารวจภาคสนามพบว่าบริเวณพืนที่เมืองส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ระบายน้าให้ซึมลงสู่ชันดินได้ตัวอาคารไม่มีระบบระบายน้าจากหลังคาส่วนมากปล่อยน้าทิงลงสู่พืนที่รอบ
ๆ ท้าให้ปริมาณน้าฝนที่ตกในพืนที่เมืองส่วนใหญ่ไหลไปยังพืนที่ต่้ากว่า หรือพืนที่แอ่ง และไหลลงสู่ท่อ
ระบายน้าและรอการระบายลงสู่แม่น้า คลอง หรือพืนที่ใกล้เคียงต่อไป
4.1.1.3 ลักษณะท่อระบายน้า จากการส้ารวจพบว่าท่อระบายมี ขยะมากและบริเวณที่มี
การก่อสร้างจะพบตะกอนดิน ค้างอยู่ในท่อเป็นจ้านวนมากท้าให้การระบายน้าไม่สามารถระบายน้าได้
ทันเวลาเมื่อมีปริมาณน้าฝนตกสูง
4.1.2 ปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่ชุมชนเทศบาลต้าบลบ้านสวน
4.1.2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็น พืนที่ราบชายฝั่งทะเลซึ่งระดับความสูงของการขึน
และลงของน้าทะเลมีผลกระทบน้าท่วมขังแต่ลักษณะการท่วมขังจะมีระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากสภาพ
ความสูงของพืนที่ทางฝั่งตะวันออกมีความสูงมากกว่าทางทิศตะวันตกของพืนที่แบบไล่ระดับ จากภาพที่
4-2 ท้าให้บริเวณพืนที่ชุมชนทางทิศตะวันตกที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลจากน้าทะเลหนุนและน้า
ท่วมเป็นประจ้า
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ภาพที่ 4-2 แสดงภาพตัดขวางระดับความสูงในเขตพืนที่เทศบาลต้าบลบ้านสวน
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4.1.2.2 พืนที่เมืองจากการส้ารวจพบว่าบริเวณฝั่งตะวันออกและตอนกลางของพืนที่
เทศบาลต้าบลบ้านสวนเมื่อปริมาณน้าฝนตกมากและต่อเนื่องการระบายน้าในชุมชนเมืองในส่วนนีมีน้า
ท่วมขัง เพราะบริเวณพืนที่เมืองส่วนใหญ่ไม่สามารถระบายน้าให้ซึมลงสู่ชันดินได้ตัวอาคารไม่มีระบบ
ระบายน้าจากหลังคาส่วนมากปล่อยน้าทิงลงสู่พืนที่รอบ ๆ ท้าให้ปริมาณน้าฝนที่ตกในพืนที่เมืองส่วนใหญ่
ไหลบนผิวดินไปยังพืนที่ต่้าและมีสิ่งกีดขวางทางน้า เช่น เกาะกลาง ตัวกันถนน (Barrier) บนถนนตลอด
แนวท้าให้มีปริมาณน้าฝนที่ไหลบนผิวดินสูงมากขึนและท่วมท้าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
4.1.2.3 ลักษณะท่อระบายน้าจากการส้ารวจพบว่าท่อระบายมีขยะอุดตันและบริเวณที่มี
การก่อสร้างจะพบตะกอนดินค้างอยู่ในท่อเป็นจ้านวนมากท้าให้การระบายน้าไม่สามารถระบายน้าได้
ทันเวลาเมื่อมีปริมาณน้าฝนตกสูง
4.1.3 ปั ญ หาการระบายน้ า ในเขตพื นที่ ชุ ม ชนเทศบาลเมื อ งศรี ราชาและเทศบาลนคร
แหลมฉบัง
4.1.3.1 ลั กษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพืนที่ราบลอนลาดหรือเนินลู กฟูกและพืนที่ราบ
ชายฝั่งทะเลซึ่งระดับความสูงของการขึนและลงของน้าทะเลมีผลกระทบน้าท่วมขังแต่ลักษณะการท่วมขัง
จะมีระยะเวลาไม่นาน ดังภาพที่ 4-3
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ภาพที่ 4-3 แสดงภาพตัดขวางระดับความสูงในเขตพืนที่เทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง

การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการ…

ผลการศึกษา / 54

4.1.3.2 พืนที่เมืองจากการส้ารวจพบว่าบริเวณฝั่งตะวันตกของเทศบาลเมืองศรีราชา
และเทศบาลนครแหลมฉบัง มีปริมาณน้าฝนที่ไหลสะสมมาจากฝั่งตอนบนของถนนสุขุมวิทและไหลลง
มารอการระบายน้าออกสู่ ทะเลทางฝั่งตะวันตก เมื่อปริมาณน้าฝนตกมากและต่อเนื่องการระบายน้า
ในชุมชนเมืองในส่วนนีมีน้าท่วมขัง เพราะบริเวณพืนที่เมืองส่วนใหญ่ไม่สามารถระบายน้าให้ซึมลงสู่ชันดิน
ได้ตัวอาคารไม่มีระบบระบายน้าจากหลังคาส่วนมากปล่อยน้าทิงลงสู่พืนที่รอบ ๆ ท้าให้ปริมาณน้าฝนที่ตก
ในพืนที่เมืองส่ ว นใหญ่ ไหลบนผิ ว ดิน ไปยัง พืนที่ต่้ าและสิ่ งกี ดขวางทางน้า เช่น เกาะกลาง ตัว กันถนน
(Barrier) บนถนนตลอดแนวท้าให้ มีปริมาณน้าฝนที่ไหลบนผิว ดินสูงมากขึนและท่ว มท้าให้ เกิด ปัญ หา
การจราจรติดขัด
4.1.3.3 ลักษณะท่อระบายน้าจากการส้ารวจพบว่าท่อระบายมีขยะอุดตันและบริเวณที่
มีการก่อสร้างจะพบตะกอนดินค้างอยู่ในท่อเป็นจ้านวนมากท้าให้การระบายน้าไม่สามารถระบายน้าได้
ทันเวลาเมื่อมีปริมาณน้าฝนตกสูง
4.1.4 ปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่ชุมชนเมืองพัทยา
4.1.4.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพืนที่ราบชายฝั่งทะเลและอ่าว ซึ่งระดับความสูงของ
การขึนและลงของน้าทะเลมีผลกระทบน้าท่วมขังอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริเวณพืนที่ทางฝั่งตะวันออก
มีระดับสูงกว่าทางตะวันตกท้าให้เกิดการท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 4-4

การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการ…

ภาพที่ 4-4 แสดงภาพตัดขวางระดับความสูงในเขตพืนที่เมืองพัทยา
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4.1.4.2 พืนที่เมืองจากการส้ ารวจพบว่าบริเวณฝั่ งตะวันตกของเมืองพัทยามี ปริม าณ
น้าฝนที่ไหลสะสมมาจากฝั่งตอนบนของถนนสุขุมวิทและรอการระบายน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันตก
เมื่อปริมาณน้าฝนตกมากและต่อเนื่อง การระบายน้าในชุมชนเมืองในส่วนนีมีน้าท่วมขัง เพราะบริเวณ
พืนที่เมืองส่วนใหญ่ตังขวางทางน้าและไม่สามารถระบายน้าให้ซึมลงสู่ชันดินได้ตัวอาคารไม่มีระบบระบาย
น้าจากหลังคาส่วนมากปล่อยน้าทิงลงสู่พืนที่รอบ ๆ ท้าให้ปริมาณน้าฝนที่ตกในพืนที่เมืองส่วนใหญ่ไหลบน
ผิวดินไปยังพืนที่ต่้าและสิ่งกีดขวางทางน้าเช่น เกาะกลาง ตัวกันถนน (Barrier) บนถนนตลอดแนวท้าให้
มีปริมาณน้าฝนที่ไหลบนผิวดินสูงมากขึนและท่วมท้าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
4.1.4.3 ลักษณะท่อระบายน้าจากการส้ารวจพบว่าท่อระบายมีขยะอุดตันและบริเวณที่
มีการก่อสร้างจะพบตะกอนดินค้างอยู่ในท่อเป็นจ้านวนมากท้าให้การระบายน้าไม่สามารถระบายน้าได้
ทันเวลาเมื่อมีปริมาณน้าฝนตกสูง
4.1.5 ปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่ชุมชนเทศบาลต้าบลพลา
4.1.5.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพืนที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งระดับความสูงของการขึน
และลงของน้าทะเลมีผลกระทบน้าท่วมขังอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริเวณพืนที่ทางฝั่งเหนือมีระดับสูงกว่า
ทางใต้ท้าให้เกิดการไหลของน้าอย่างรวดเร็วท้าให้ระบายน้าไม่ทัน ดังภาพที่ 4-5

การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการ…

ภาพที่ 4-5 แสดงภาพตัดขวางระดับความสูงในเขตพืนที่เทศบาลต้าบลพลา
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4.1.5.2 พืนที่เมืองจากการส้ ารวจพบว่า บริเวณฝั่ ง ทิศ เหนื อ ของเทศบาลต้าบลพลา
มีปริมาณน้าฝนที่ตกไหลมาจากฝั่งตอนบนของถนนสุขุมวิทและรอการระบายน้าออกสู่ทะเลทางใต้เมื่อ
ปริมาณน้าฝนตกมากและต่อเนื่อง การระบายน้าในชุมชนเมืองในส่วนนีมีน้าท่วมขังเล็กน้อย เพราะบริเวณ
พืนที่เมืองไม่หนาแน่นและมีพืนที่สีเขียวมากกว่าพืนที่เมืองปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาสามารถซึมผ่านชันดิน
ได้ท้าให้ปริมาณน้าฝนสะสมที่ไหลตามผิวดินน้อยกว่าพืนที่อื่น ๆ
4.1.5.3 ลักษณะท่อระบายน้าจากการส้ารวจพบว่าท่อระบายมี วัชพืชมากีดขวางการ
ระบายน้าตามคลองสายหลักที่ระบายออกสู่ทะเล
4.2 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการระบายน้้าในเขตพื้นที่เมืองโดยประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์ ระบบการระบายน้าฝนโดยใช้แบบจ้าลอง SWMM 5 ร่วมกับข้อมูลปริมาณ
น้าฝนรายชั่วโมงจากเรดาร์ตรวจอากาศปริมาณน้าฝนรายชั่วโมงจากจากสถานีสัตหีบ วันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2556 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) ข้อมูลปริมาณน้าฝนรายชั่วโมงแสดงปริมาณน้าฝนในช่วงเวลา
01.00 น. – 23.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาที่ปริมาณน้าฝนตกสูงมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 05.00 น. มีปริมาณ
น้าฝนถึง 40 -46 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ดังภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4-6 แสดงปริมาณน้ารายชั่วโมงจากเรดาร์ตรวจอากาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556
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ผลการวิเคราะห์เชิงพืนที่ในระบบการระบายน้าฝนแต่ละพืนที่ได้แก่ พืนที่ชุมชนเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ชุมชนเทศบาลต้าบลบ้านสวน เทศบาลเมืองศรีราชา-เทศบาลนครแหลมฉบัง เมืองพัทยา และ
เทศบาลต้าบลพลา มาวิเคราะห์กับข้อมูลท่อระบายน้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับความสูงเชิงเลข
ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง ค่าสัมประสิทธิ์การไหลตามผิวดิน และค่าปริมาณน้าฝนรายชั่วโมง
เพื่อวิเคราะห์การระบายน้าในเชิงพืนที่ได้ดังนี
4.2.1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
การระบายน้าในพืนที่นีจากแบบจ้าลองการระบายจากภาพตัดขวาง ดังภาพที่ 4-7 พบว่า
เมื่อปริมาณน้าฝนที่ตกมากกว่า 40 มิลลิเมตรขึนไป ท้าให้ระบายน้าภายในพืนที่ไม่สามารถระบายได้ทัน
และไหลการสะสมในพื นที่ ที่ ต่้ า กว่ า ท้ า ให้ น้ า ท่ ว มขั ง โดยระดั บ น้ า ขั ง ประมาณ 0.73 – 1.50 เมตร
โดยเฉพาะตามซอยหรือแยกซึ่งเป็นพืนที่ต่้าติดริมแม่น้าบางปะกง และถนนศรีโสธรตัดใหม่ซึ่งเป็นถนนสาย
ย่านเศรษฐกิจที่มักจะถูกน้าท่วมขังพืนผิวการจราจรแบบชั่วคราวท้าให้เกิดการจราจรติดขัด ส่วนพืนที่
จะพั ฒ นาสถานี ร ถไฟฟ้ า ความเร็ ว สู ง มี ร ะดั บ น้ า ท่ ว มขั ง แบบชั่ ว คราวบริ เ วณถนนศุ ข ประยู ร (304)
หน้าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงประมาณ 0.30 – 0.45 เมตร จากผลวิเคราะห์นีพบความแตกต่างของระดับ
น้าท่วมขังบริเวณชุมชนเมืองที่มีพืนที่สีเขียวอยู่รอบ ๆ บริเวณสัญลักษณ์สีฟ้าอ่อนระดับน้าท่วมขังแทบ
จะไม่ปรากฎ ดังภาพที่ 4-8
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ภาพที่ 4-7 ภาพตัดขวางจากแบบจ้าลองการระบายน้าบริเวณที่เกิดน้าท่วมเนื่องจากระบายน้าไม่ทันกับ
ปริมาณน้าฝนจากแบบจ้าลอง
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ภาพที่ 4-8 พืนที่น้าท่วมขังจากแบบจ้าลองการระบายน้าในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
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4.2.2 เทศบาลต้าบลบ้านสวน
การระบายน้าในพืนที่นีจากแบบจ้าลองการระบายจากภาพตัดขวาง ดังภาพที่ 4-9 พบว่า
เมื่อปริมาณน้าฝนที่ตกมากกว่า 50 มิลลิเมตรขึนไป ท้าให้ระบายน้าภายในพืนที่ไม่สามารถระบายได้ทัน
และไหลการสะสมในพื นที่ ที่ ต่้ า กว่ า ท้ า ให้ น้ า ท่ ว มขั ง โดยระดั บ น้ า ขั ง ประมาณ 0. 30 – 0.75 เมตร
โดยเฉพาะตามซอยหรือแยกซึ่งเป็นพืนที่ต่้าติดริมถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าห้างเทสโก้โลตัสถึงเซ็ นทรัล
พลาซ่าชลบุรีซึ่งเป็นถนนสายย่านเศรษฐกิจที่มักจะถูกน้าท่วมขังพืนผิวการจราจรแบบชั่วคราวท้าให้เกิด
การจราจรติดขัด ส่วนพืนที่จะพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง บริเวณหน้าสถานีประมาณ ระดับน้าท่วม
0.05 – 0.1 เมตร จากผลวิเคราะห์นีพบว่ามีพืนที่ส่วนใหญ่ยังสามารถดูดซึมน้าได้เป็นพืนที่ สีเขียวอยู่รอบ
ๆ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง บริเวณสัญลักษณ์สีฟ้าอ่อนระดับน้าท่วมขังแทบจะไม่ปรากฏ ดังภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4-9 ภาพตัดขวางจากแบบจ้าลองการระบายน้าบริเวณที่เกิดน้าท่วมเนื่องจากระบายน้าไม่ทันกับ
ปริมาณน้าฝนจากแบบจ้าลอง
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ภาพที่ 4-10 พืนที่น้าท่วมขังจากแบบจ้าลองการระบายน้าในเขตเทศบาลต้าบลบ้านสวน

ผลการศึกษา / 63

การจัดการระบบระบายน้าแบบบูรณาการ…

ผลการศึกษา / 64

4.2.3 เทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง
การระบายน้าในพืนที่นีจากแบบจ้าลองการระบายจากภาพตัดขวาง ดังภาพที่ 4-11 พบว่า
เมื่อปริมาณน้าฝนที่ตกมากกว่า 50 มิลลิเมตรขึนไป ท้าให้การระบายน้าภายในพืนที่ไม่สามารถระบายได้
ทัน และไหลการสะสมในพืนที่ที่ต่้ากว่าท้าให้ น้าท่วมขัง โดยระดับน้าขังประมาณ 0.30 – 0.75 เมตร
โดยเฉพาะตามซอยหรื อแยกซึ่งเป็นพืนที่ต่้าติดริมถนนสุ ขุมวิทบริเวณหน้าห้างโรบินสันศรีราชา และ
บริเวณถนนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งเป็นถนนสายย่านเศรษฐกิจและมีปริมาณรถมากเมื่อถูกน้าท่วมขังพืนผิว
การจราจรแบบชั่วคราวท้าให้เกิดการจราจรติดขัด และเทศบาลนครแหลมฉบังมีระดับน้า ท่วมขังในพืนที่
ต.ทุ่งสุขลา ถนนสายชากยายจีน มีน้าท่วมขังสูงประมาณ 0.25 เมตร และบริเวณหน้าวัดจุกกระเชอ มี
ระดับน้าท่วมขังสูงประมาณ 0.30 เมตร ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้งานได้ 1 ช่องทาง เนื่องจากลักษณะ
พืนที่เป็นแอ่งกระทะ ส่วนพืนที่จะพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาบริเวณ
หน้าสถานีระดับน้าท่วมประมาณ 0.05 – 0.14 เมตร จากผลวิเคราะห์นีพบว่ามีพืนที่ส่วนใหญ่มีพืนที่รอบ
ข้างที่สามารถดูดซึมน้าได้เป็นพืนที่สีเขียวอยู่รอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง บริเวณสัญลักษณ์สีฟ้าอ่อน
ระดับน้าท่วมขังแทบจะไม่ปรากฎ ดังภาพที่ 4-12

ภาพที่ 4-11 ภาพตัดขวางจากแบบจ้าลองการระบายน้าบริเวณที่เกิดน้าท่วมเนื่องจากระบายน้าไม่ทันกับ
ปริมาณน้าฝนจากแบบจ้าลอง
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ภาพที่ 4-12 พืนที่น้าท่วมขังจากแบบจ้าลองการระบายน้าในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลนคร
แหลมฉบัง
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4.2.4 เมืองพัทยา
การระบายน้าในพืนที่นีจากแบบจ้าลองการระบายจากภาพตัดขวาง ดังภาพที่ 4-13 พบว่า
เมื่อปริมาณน้าฝนที่ตกมากกว่า 40 มิลลิเมตรขึนไป ท้าให้การระบายน้าภายในพืนที่ไม่สามารถระบายได้
ทันและไหลการสะสมในพืนที่ที่ต่้ากว่าท้าให้น้าท่วมขัง โดยระดับน้าท่วมขังประมาณ 0.30 – 0.75 เมตร
โดยเฉพาะตามซอยหรือแยกซึ่งเป็นพืนที่ต่้าบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนพัทยากลาง ถนนพัทยาเหนือ ถนน
พัทยาใต้ ซอยเขาน้อย ถนนเลียบทางรถไฟ และถนนเลียบชายหาด ซึ่งเป็นถนนสายย่านเศรษฐกิจและไม่
สามารถสัญจรผ่านได้ ส่วนพืนที่จะพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในเขตเมืองพัทยาบริเวณหน้าสถานี
ระดับน้าท่วมประมาณ 0.05 – 0.14 เมตร จากผลวิเคราะห์นีพบว่ามีพืนที่ส่วนใหญ่มีพืนที่รอบข้า งที่
สามารถดูดซึมน้าได้เป็นพืนที่สีเขียวอยู่รอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง บริเวณสัญลักษณ์สีฟ้าอ่อนระดับ
น้าท่วมขังแทบจะไม่ปรากฎ ดังภาพที่ 4-14

ภาพที่ 4-13 ภาพตัดขวางจากแบบจ้าลองการระบายน้าบริเวณที่เกิดน้าท่วมเนื่องจากระบายน้าไม่ทันกับ
ปริมาณน้าฝนจากแบบจ้าลอง
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4.2.5 เทศบาลต้าบลพลา
การระบายน้าในพืนที่นีจากแบบจ้าลองการระบายจากภาพตัดขวาง ดังภาพที่ 4-15 พบว่า
เมื่อปริมาณน้าฝนที่ตกมากกว่า 40 มิลลิเมตรขึนไป ท้าให้การระบายน้าภายในพืนที่ไม่สามารถระบายได้
ทันและไหลการสะสมในพืนที่ที่ต่้ากว่าท้าให้น้าท่วมขัง โดยระดับน้าท่วมขังประมาณ 0.30 – 0.40 เมตร
โดยเฉพาะตามซอยหรือแยกซึ่งเป็นพืนที่ต่้าบริเวณถนนสุขุมวิท และตามพืนที่ติดริมคลองซึ่งเป็นถนนสาย
หลักและไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่วนบริเวณสนามบินอู่ตะเภาและส่วนพืนที่จะพัฒนาสถานีรถไฟฟ้า
ความเร็ ว สู งในเขตเทศบาลต้ าบลพลาบริเวณหน้าสถานีร ะดับน้ า ท่ว มประมาณ 0.05 – 0.14 เมตร
จากผลวิเคราะห์นีพบว่ามีพืนที่ส่วนใหญ่มีพืนที่รอบข้างที่สามารถดูดซึมน้าได้เป็นพืนที่สีเขียวอยู่รอบ ๆ
สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง บริเวณสัญลักษณ์สีฟ้าอ่อนระดับน้าท่วมขังแทบจะไม่ปรากฏ ดังภาพที่ 4-16

ภาพที่ 4-15 ภาพตัดขวางจากแบบจ้าลองการระบายน้าบริ เวณที่เกิดน้าท่วมเนื่องจากระบายน้าไม่ทันกับ
ปริมาณน้าฝนจากแบบจ้าลอง
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4.3 แนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้้าในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จากการวิเคราะห์โดยการสร้างแบบจ้าลองน้าท่วมและระบบระบายน้าร่วมกับสถานการณ์
ปริมาณรายชั่วโมงท้าให้ผู้วิจัยเห็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในพืนที่ตัวเมืองทัง 5 พืนที่ที่มีลักษณะเป็น
พืนที่เทพืนด้วยคอนกรีตหรือลาดยางมะตอยท้าให้การระบายน้าในพืนที่เมืองส่วนใหญ่น้าฝนไม่สามารถซึม
ผ่านชันดินในบริเวณนั น ๆ และน้าฝนที่ตกลงพืนหรือหลังคาบ้านไม่มีระบบจัดการที่ดีท้าให้ปริมาณน้า
มีการไหลสะสมในบริเวณพืนที่ต่้าอย่างรวดเร็วบางส่วนไหลลงท่อระบายน้า บางส่วนไหลบนผิวดินและ
ท่วมขัง ส่วนระบบการระบายยด้วยระบบท่อระบายน้าจากการส้ารวจในพืนที่ศึกษาพบว่าจ้านวนของแนว
ท่อ ขนาดของท่ อ และการอุ ดตั น ของขยะ มีผ ลท้าให้ ก ารระบายน้ าฝนไม่ส ามารถระบายได้ ทั น เมื่ อ
มีปริมาณน้าฝนสูงและตกต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพืนที่ ศึกษาในปัจจุบันจะเป็นการขยาย
ขนาดของแนวท่อให้ใหญ่ขึนในบางพืนที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาแค่เบืองต้น ฉะนันปัญหาน้าท่วมขังยั งเกิด
ขึนอยู่เป็นประจ้า และถ้าลองเปรียบเทียบการขยายตัวเมืองที่เพิ่มมากขึนกับจ้านวนแนวท่อระบายน้า
ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมได้ในช่วงมรสุมและบางพืนที่ในชุมชนเป็นตรอก ซอยและเป็นชุมชนเมือง
เก่าไม่สามารถน้าแนวท่อขนาดใหญ่ไปใช้ในพืนที่ได้ ทางผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาย
น้าที่ใช้การปรับสภาพภูมิทัศน์และโครงสร้างของพืนผิวให้สอดคล้องตามลักษณะภูมิประเทศได้ดังนี
4.3.1 แนวทางแก้ไขตามสภาพภูมิศาสตร์ของพืนที่
พืนที่ราบลุ่มน้าท่วมถึงท้าให้มีสาเหตุการท่วมอยู่ 2 สาเหตุ คือ ปริมาณฝนที่ตกในพืนที่
ไม่สามารถระบายออกได้ทัน และเกิดจากน้าล้นตลิ่งแม่น้าและพืนที่คลองที่อยู่ในพืนที่ ซึ่งแนวทางแก้ไข
ออกแบบทางโครงสร้างของระบบการระบายน้าเพิ่มเติม สถานีสูบน้าและประตูกันน้าไหลย้อนเข้าท่อ
ระบายน้า ส่วนบริเวณริมแม่น้าใช้โครงสร้างในการป้องกัน น้าล้นตลิ่งและป้องกันการเซาะตลิ่ง การขุด
คลองใหม่ เ พื่ อ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ น้ า การไหลผ่ า นพื นที่ ใ นปริ ม าณที่ ม ากเกิ น ขี ด จ้ า กั ด ของสภาพล้ า น้ า
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2551)
4.3.2 แนวทางแก้ไขทางสิ่งปลูกสร้างภายในเมือง
พื นที่ อ าคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งควรแบ่ ง กระบวนการทางอุ ท กวิ ท ยาของภู มิ ทั ศ น์ คื อ
การซึมน้า การกักเก็บ และการล้าเลียง ซึ่งเป็นหน้าที่ทางกายภาพของพืนที่อาคารหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งต้อง
เพิ่มพืนที่การซึมน้า (Infiltration) การกักเก็บ (Storage) และการไหลบนผิวดิน (runoff) ดังภาพที่ 4-17
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ภาพที่ 4-17 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างพืนที่ธรรมชาติ (ทางซ้าย) และพืนที่ชุมชนเมือง (ทางขวา)
(U.S. Environmental Protection Agency, 2003)

จากการส้ารวจอาคารส่วนใหญ่ในพืนที่ศึกษาทัง 5 พืนที่ระบบระบายน้าฝนของอาคารจาก
ดาดฟ้าหรือหลังคาจะถูกปล่อยลงสู่พืนที่รอบด้านไม่มีการกักเก็บท้าให้ปริมาณน้าไหลสะสมบนพืนผิวมาก
ขึนและเกิดน้าท่วมขังรอการระบายจากท่อระบายน้า โดยผู้วิจัยมีแนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในบริเวณ
พืนที่ถนนที่มีปริมาณน้าไหลมาสะสมมากคื อการเพิ่มพืนที่สีเขียวในบริเวณด้านหน้าของอาคารที่อยู่ติด
ถนนเพื่อให้น้าซึมผ่านลงสู่ชันดินได้ และการใช้เทคนิคทางโครงสร้างให้พืนผิวมีช่องว่างยอมให้น้าไหลผ่าน
ได้เพื่อลดการไหลผ่านพืนผิวเพื่อให้น้าไหลลงสู่ชันดินได้ท้าให้อัตราการไหลสะสมของน้าบนผิวดินให้ลดลง
ดังภาพที่ 4-18 และภาพที่ 4-19
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ภาพที่ 4-18 แสดงโครงสร้างที่ยอมให้น้าไหลผ่านได้ (JJ Harrison, 2011)

ภาพที่ 4-19 แสดงการเปรียบเทียบโครงแบบไม่ให้น้าซึมผ่าน (ด้านซ้าย) กับยอมให้ซึมผ่าน (ด้านขวา)
(ICPI, 2010)
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การจั ดการระบบระบายน้ าแบบบู รณาการเพื่ อลดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชนเมืองในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ท้าการศึกษาระบบ
ระบายน้าในชุมชนเมือง โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณน้าฝนรายชั่วโมงในช่วงวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2556 และพืนที่น้าท่วมซ้าซาก โดยใช้แบบจ้าลอง SWMM ในการจ้าลองระบบระบายน้ากับปริมาณ
น้าฝนภายในชุมชนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเลือกพืนที่ศึกษาในชุมชนที่มีการพัฒนาสถานี
รถไฟฟ้าความเร็วสูงท้าให้ได้ผลการศึกษาดังนี
5.1.1 ผลการศึกษาปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองที่ได้รับอิทธิพลน้าท่วมซ้าซาก
5.1.1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศเป็นตัวก้าหนดพืนที่การเกิดน้าท่วมขังโดยมีรูปแบบการเกิด
แตกต่างออกไป เช่น เกิดจากริมแม่น้า ริมคลอง ชุมชนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ชุมชนที่ราบ
ชายฝั่งทะเล และชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะ เช่น ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นต้น
5.1.1.2 พืนที่ชุมชนเมืองเป็นส่วนที่ท้าให้ปริมาณน้าสูงเพิ่มขึน เนื่องจากการระบายน้าฝน
ต้องอาศัยท่อระบายน้าอย่างเดียว จนท้าให้เกิดการไหลของน้าบนผิวดินมากกว่าการซึมลงสู่ชันดิน ชุมชน
นันจึงประสบปัญหาน้าท่วมขัง บางชุมชนมีปริมาณน้าฝนไม่ได้ตกมากก็เกิดการท่วมขังแล้ว แต่ ถ้าชุมชนที่
มีพืนที่สีเขียวรอบข้างและพืนที่ที่ยอมให้น้าซึมผ่านได้ชุมชนนันจะไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขังซ้าซาก
5.1.1.3 ลักษณะท่อระบายน้าส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกรณีเกิดพายุนอกฤดูกาลหรือช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากมีขยะ ตะกอนทราย
คราบไขมันจากครัวเรือนอุดตันอยู่ในท่อระบายน้ามากไป ท้าให้การระบายน้าไม่ทันและเอ่อล้นขึนมาบน
ผิวดินเกิดปัญหาขึนภายในชุมชนเมือง
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์เชิงพืนที่ในการระบายน้าในเขตพืนที่เมืองโดยประยุกต์เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
5.1.2.1 ผลจากการใช้แบบจ้าลอง SWMM 5 และข้อมูลปริมาณน้าฝนรายชั่วโมงของวันที่
29 กันยายน พ.ศ.2556 ตังแต่ช่วงเวลา 01.00 น. – 23.00 น. และช่วงเวลา 04.00 - 05.00 น. มีปริมาณ
น้าฝนสูงสุดประมาณ 40 - 46 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และการระบายน้าในเขตชุมชนเมืองของพืนที่ศึกษาทัง
5 ชุมชนสรุปว่า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเกิดพืนที่น้าท่วมขังและซ้าซากมากกว่าพืนที่อื่น ๆ โดยระดับน้า
ท่ว มขังตังแต่ร ะดับ 0.73 – 1.50 เมตร และบริเวณพืนที่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าความเร็ว สูงมีระดับ
น้าตังแต่ 0.30 - 0.45 เมตร รองลงมาอันดับสองคือพืนที่เทศบาลต้าบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี มีระดับน้า
ท่วมขังตังแต่ 0.30 - 0.75 เมตร บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าห้างเทสโก้โลตัสถึงห้างเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี แต่
บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีระดับน้าท่วมขัง 0.05 – 0.1 เมตร ซึ่งยังไม่กระทบกับการ
สัญจรบริเวณนัน และเทศบาลเมืองศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง พบว่ามีระดับน้าท่วมขัง พืนที่ต่้า
ติดริมถนนสุขุมวิทบริเวณหน้าห้างโรบินสันศรีราชาและบริเวณถนนอัสสัมชัญศรีราชา ส่วนพืนที่เทศบาล
นครแหลมฉบังบริเวณหน้าวัดจุกกระเชอ มีระดับน้าท่วมขังสูงประมาณ 0.30 เมตร ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ
ใช้งานได้ 1 ช่องทาง เนื่องจากลักษณะพืนที่เป็นแอ่งกระทะ ส่วนพืนที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชาบริเวณหน้าสถานีระดับน้าท่วมประมาณ 0.05 – 0.14 เมตร เมืองพัทยามีระดับน้า
ท่วมขังประมาณ 0.30 – 0.75 เมตร โดยเฉพาะตามซอยหรือแยกที่เป็นพืนที่ต่้าบริเวณถนนสุขุมวิท ถนน
พัทยากลาง ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยาใต้ ซอยเขาน้อย ถนนเลียบทางรถไฟ และถนนเลียบชายหาด แต่
พืนที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในเขตเมืองพัทยาบริเวณหน้าสถานีระดับน้าท่วมประมาณ 0.05 – 0.14
เมตร และอันดับสามคือ พืนที่เทศบาลต้าบลพลา จังหวัดระยอง มีระดับน้าท่วมขังประมาณ 0.30 – 0.40
เมตร โดยเฉพาะตามซอยหรือแยกซึ่งเป็นพืนที่ต่้าบริเวณถนนสุขุมวิท และตามพืนที่ติดริมคลองซึ่งเป็น
ถนนสายหลัก ส่วนบริเวณสนามบินอู่ตะเภาและส่วนพืนที่ทจี่ ะพัฒนาเป็นสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในเขต
เทศบาลต้าบลพลาบริเวณหน้าสถานีระดับน้าท่วมประมาณ 0.05 – 0.14 เมตร
5.1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้าในเขตพืนที่ชุมชนเมืองในเขตพืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชนเมืองตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถใช้ศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ในการแก้ไขให้ตรงตามสภาพพืนที่และเข้าใจ
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ในพืนที่นัน ๆ เช่น พืนที่ราบลุ่มน้าท่วมถึงและมีแม่น้าสายใหญ่อยู่ในพืนที่การจัดการระบบระบายน้า ต้อง
มีสถานีสูบน้า ลดปริมาณน้าจากแม่น้าสายหลัก โดยการขุดคลองลัดใหม่เพื่อเป็นการบายพาสมวลน้าไม่ให้
เข้าสู่พืนที่ชุมชนมาก การสร้างแก้มลิง ในส่วนพืนที่ที่ห่างจากแม่น้าเพื่อใช้ในการระบายน้าและเป็นจุดพัก
น้าเพื่อรอการระบายต่อไป การสร้างเสริมตลิ่งริมน้าให้สูงขึนจากเดิม
แนวทางแก้ไขล้าดับต่อมาคือ บริเวณพืนที่ชุมชนเมืองควรเพิ่มพืนที่สีเขียวภายในเมืองให้มาก
ขึน เพิ่มช่องทางการระบายน้าลงสู่ชันดิน และใช้นวัตกรรมปรับพืนที่ที่เป็นคอนกรีต ยางมะตอยทังหมดใน
ชุมชนให้มีความสามารถระบายน้าลงสู่ชันดินเพื่อลดการไหลของน้าบนผิวดินและไหลลงสู่ท่อระบายน้า

5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งนี้
ในการเก็บ ข้อมูล ท่อระบายน้ าในชุมชนเมื องมีปริ มาณที่ มาก เมื่อน้า ข้อมูล มาวิเคราะห์ ใ น
แบบจ้าลองท้าให้การประมวลผลใช้เวลานาน จึงท้าการแบ่งพืนที่เป็นส่วน ๆ เพื่อแยกการประมวลผลและ
น้าผลที่ได้จากการวิเคราะห์แต่ละแบบจ้าลองมารวมกัน

5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
วิเคราะห์การระบายน้าแบบทันที (Realtime) โดยน้าเทคโนโลยีเซนเซอร์ติ ดตังในระบบท่อ
ระบายน้า และวิเคราะห์รวมกับข้อมูล Big data เช่น ปริมาณน้าฝนจากเรดาร์ การจราจรบนท้องถนน
ระดับน้าจากแม่น้า น้าขึน-น้าลง กิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนในการสร้างเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart
city) ต่อไป
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