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รายงานการศึกษาฉบับสมบรูณ์ 
 

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
คณะทํางานวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ 

ผศ.ดร. อรรณพ หอมจันทร ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ร่วมโครงการ 
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ผศ. กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายทศพล   จตุระบุล สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

นายกําพล  เกษจินดา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ประสานงานโครงการ 

  นางสาววณิชชา  พันธ์ศรี 
  นางกรองจิต  กิติกาศ  



 
คํานํา 

 

 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มักประสบกับอุทกภัยเป็นประจําเกือบทุกปี หากพิจารณา
ลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบและที่ราบลุ่ม โดยมีแม่นํ้า
สายสําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ 1) แม่นํ้ามูลซึ่งไหลจากจังหวัดศรีสะเกษผ่านอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
อําเภอวารินชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร แล้วไหลลงสู่แม่ นํ้าโขง และ 2) แม่ นํ้าชีซึ่งไหลมาจาก      
จังหวัดยโสธรผ่านอําเภอเข่ืองในแล้วไหลมาบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่อําเภอวารินชําราบเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
นํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลากเสมอ ซึ่งบริเวณสองฝั่งของแม่นํ้ามูลบริเวณอําเภอเมืองอุบลราชธานีและ 
อําเภอวารินชําราบ ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา หน่วยงานราชการ แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่การเกษตร การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพ้ืนที่น้ันๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีกการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังคงเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Relief Measures) และการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ (Restoration) ซึ่งเป็น 
การดําเนินการเพ่ือบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี การเตรียมการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าวยังคงขาดข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการประเมินหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งน้ีจํานวนของการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้น
บ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทําให้จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและ 
ฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 

ดังน้ันการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่     
เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลหาระดับความรุนแรงและความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดอุทกภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพ้ืนที่ใดที่มีระดับความเสี่ยงต่อ     
การเกิดอุทกภัยมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์หารูปแบบและมาตรการจัดการในการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญ 
ด้านการเตรียมการป้องกัน (Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

คณะทํางานวิจัย 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผน
จัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการภายใต้ภารกิจของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณี
สิ่ งแ วดล้ อ มและ พิ บั ติ ภั ย ธรรม ช า ติ  ภ าค วิช า วิท ย าศ าสต ร์ พ้ื น พิ ภพ  คณ ะ วิท ยาศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความไว้วางใจและทุนสนับสนุนจากสํานักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการศึกษาวิจัยน้ีสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย  

ทั้งน้ีขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ครูและอาจารย์ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ตอบกลับแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 
อุบลราชธานี  สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 4  สํานักงานชลประทานที่ 7  และสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า (ส่วนกลาง กรมชลประทาน) 
นอกจากน้ีขอบพระคุณนายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร รวมถึงกล่าวเปิดต้อนรับและนําเสนอภารกิจของ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี  ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ที่ช่วยประสานงานในการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรในพ้ืนที่  ขอบคุณผู้นําชุมชน กลุ่มชาวบ้าน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม
เชิงสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานสู่ชุมชน รวมถึงฝ่ายจัดงานและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม   
ขอบคุณคณะเก็บสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้การกํากับดูแลของ ผศ.ดร. อนุชา  เพียรชนะ  
และ ผศ. กาญจนา พัฒธนานุรักษ์  ทุกท่าน  

 ท้ายที่สุดคณะทํางานวิจัยต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ อุดมโชค และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ เป็นอย่างสูงที่คอยกํากับดูแลและช้ีแนะแนวทางในการดําเนิน
โครงการ  รวมถึงนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย
ธรรมชาติที่ช่วยให้การดําเนินโครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คณะทํางานวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี และขออภัยหากมิได้เอ่ยนามบุคคลอ่ืนในที่น้ีหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่า โครงการศึกษาวิจัยน้ี จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในหลายภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานและดูแล
ด้านอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชากรคนไทยในพ้ืนที่สูงต่อไป 
 

คณะทํางานวิจัย 
 



สํานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย  
จังหวัดอบุลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณส่ิีงแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รายงานการศึกษาฉบับสมบรูณ์ 
 

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
คณะทํางานวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ 

ผศ.ดร. อรรณพ หอมจันทร ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ร่วมโครงการ 

รศ.ดร. วีระศักด์ิ  อุดมโชค ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ. กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร อนุชา   เพียรชนะ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ดร. ไชยาพงษ์  เทพประสิทธ์ิ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร. ภานุ  ตรัยเวช ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายทศพล   จตุระบุล สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

นายกําพล  เกษจินดา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ประสานงานโครงการ 

  นางสาววณิชชา  พันธ์ศรี 
  นางกรองจิต  กิติกาศ  



 
คํานํา 

 

 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มักประสบกับอุทกภัยเป็นประจําเกือบทุกปี หากพิจารณา
ลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบและที่ราบลุ่ม โดยมีแม่นํ้า
สายสําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ 1) แม่นํ้ามูลซึ่งไหลจากจังหวัดศรีสะเกษผ่านอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
อําเภอวารินชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร แล้วไหลลงสู่แม่ นํ้าโขง และ 2) แม่ นํ้าชีซึ่งไหลมาจาก      
จังหวัดยโสธรผ่านอําเภอเข่ืองในแล้วไหลมาบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่อําเภอวารินชําราบเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
นํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลากเสมอ ซึ่งบริเวณสองฝั่งของแม่นํ้ามูลบริเวณอําเภอเมืองอุบลราชธานีและ 
อําเภอวารินชําราบ ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา หน่วยงานราชการ แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่การเกษตร การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพ้ืนที่น้ันๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีกการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังคงเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Relief Measures) และการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ (Restoration) ซึ่งเป็น 
การดําเนินการเพ่ือบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี การเตรียมการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าวยังคงขาดข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการประเมินหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งน้ีจํานวนของการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้น
บ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทําให้จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและ 
ฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 

ดังน้ันการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่     
เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลหาระดับความรุนแรงและความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดอุทกภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพ้ืนที่ใดที่มีระดับความเสี่ยงต่อ     
การเกิดอุทกภัยมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์หารูปแบบและมาตรการจัดการในการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญ 
ด้านการเตรียมการป้องกัน (Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

คณะทํางานวิจัย 
เมษายน 2556 

  



 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผน
จัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการภายใต้ภารกิจของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณี
สิ่ งแ วดล้ อ มและ พิ บั ติ ภั ย ธรรม ช า ติ  ภ าค วิช า วิท ย าศ าสต ร์ พ้ื น พิ ภพ  คณ ะ วิท ยาศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความไว้วางใจและทุนสนับสนุนจากสํานักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการศึกษาวิจัยน้ีสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย  

ทั้งน้ีขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ครูและอาจารย์ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ตอบกลับแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 
อุบลราชธานี  สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 4  สํานักงานชลประทานที่ 7  และสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า (ส่วนกลาง กรมชลประทาน) 
นอกจากน้ีขอบพระคุณนายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร รวมถึงกล่าวเปิดต้อนรับและนําเสนอภารกิจของ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี  ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ที่ช่วยประสานงานในการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรในพ้ืนที่  ขอบคุณผู้นําชุมชน กลุ่มชาวบ้าน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม
เชิงสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานสู่ชุมชน รวมถึงฝ่ายจัดงานและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม   
ขอบคุณคณะเก็บสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้การกํากับดูแลของ ผศ.ดร. อนุชา  เพียรชนะ  
และ ผศ. กาญจนา พัฒธนานุรักษ์  ทุกท่าน  

 ท้ายที่สุดคณะทํางานวิจัยต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ อุดมโชค และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ เป็นอย่างสูงที่คอยกํากับดูแลและช้ีแนะแนวทางในการดําเนิน
โครงการ  รวมถึงนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย
ธรรมชาติที่ช่วยให้การดําเนินโครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คณะทํางานวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี และขออภัยหากมิได้เอ่ยนามบุคคลอ่ืนในที่น้ีหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่า โครงการศึกษาวิจัยน้ี จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในหลายภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานและดูแล
ด้านอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชากรคนไทยในพ้ืนที่สูงต่อไป 
 

คณะทํางานวิจัย 
 



สํานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย  
จังหวัดอบุลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณส่ิีงแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

เมษายน 2556  



 
คํานํา 

 

 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มักประสบกับอุทกภัยเป็นประจําเกือบทุกปี หากพิจารณา
ลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบและที่ราบลุ่ม โดยมีแม่นํ้า
สายสําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ 1) แม่นํ้ามูลซึ่งไหลจากจังหวัดศรีสะเกษผ่านอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
อําเภอวารินชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร แล้วไหลลงสู่แม่ นํ้าโขง และ 2) แม่ นํ้าชีซึ่งไหลมาจาก      
จังหวัดยโสธรผ่านอําเภอเข่ืองในแล้วไหลมาบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่อําเภอวารินชําราบเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
นํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลากเสมอ ซึ่งบริเวณสองฝั่งของแม่นํ้ามูลบริเวณอําเภอเมืองอุบลราชธานีและ 
อําเภอวารินชําราบ ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา หน่วยงานราชการ แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่การเกษตร การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพ้ืนที่น้ันๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีกการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังคงเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Relief Measures) และการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ (Restoration) ซึ่งเป็น 
การดําเนินการเพ่ือบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี การเตรียมการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าวยังคงขาดข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการประเมินหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งน้ีจํานวนของการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้น
บ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทําให้จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและ 
ฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 

ดังน้ันการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่     
เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลหาระดับความรุนแรงและความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดอุทกภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพ้ืนที่ใดที่มีระดับความเสี่ยงต่อ     
การเกิดอุทกภัยมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์หารูปแบบและมาตรการจัดการในการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญ 
ด้านการเตรียมการป้องกัน (Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

คณะทํางานวิจัย 
เมษายน 2556 

  



 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผน
จัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการภายใต้ภารกิจของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณี
สิ่ งแ วดล้ อ มและ พิ บั ติ ภั ย ธรรม ช า ติ  ภ าค วิช า วิท ย าศ าสต ร์ พ้ื น พิ ภพ  คณ ะ วิท ยาศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความไว้วางใจและทุนสนับสนุนจากสํานักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการศึกษาวิจัยน้ีสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย  

ทั้งน้ีขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ครูและอาจารย์ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ตอบกลับแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  โครงการชลประทานอุบลราชธานี  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 
อุบลราชธานี  สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 4  สํานักงานชลประทานที่ 7  และสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า (ส่วนกลาง กรมชลประทาน) 
นอกจากน้ีขอบพระคุณนายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร รวมถึงกล่าวเปิดต้อนรับและนําเสนอภารกิจของ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี  ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ที่ช่วยประสานงานในการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรในพ้ืนที่  ขอบคุณผู้นําชุมชน กลุ่มชาวบ้าน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม
เชิงสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานสู่ชุมชน รวมถึงฝ่ายจัดงานและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม   
ขอบคุณคณะเก็บสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้การกํากับดูแลของ ผศ.ดร. อนุชา  เพียรชนะ  
และ ผศ. กาญจนา พัฒธนานุรักษ์  ทุกท่าน  

 ท้ายที่สุดคณะทํางานวิจัยต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ อุดมโชค และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ เป็นอย่างสูงที่คอยกํากับดูแลและช้ีแนะแนวทางในการดําเนิน
โครงการ  รวมถึงนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย ภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย
ธรรมชาติที่ช่วยให้การดําเนินโครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขออภัยหากมิได้เอ่ยนามบุคคลอ่ืนในที่น้ี
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า โครงการศึกษาวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในหลายภาคส่วนที่ปฏิบัติงานและ
ดูแลด้านอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อไป 
 

คณะทํางานวิจัย 
 



สํานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย  
จังหวัดอบุลราชธานี 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณส่ิีงแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
 

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
คณะทํางานวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ 

ผศ. อรรณพ หอมจันทร ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ร่วมโครงการ 

รศ.ดร. วีระศักด์ิ  อุดมโชค ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ. กาญจนา  พัฒธนานุรักษ์ ภาควิชาการจัดการประมง  คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. อนุชา  เพียรชนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ดร. ไชยาพงษ์  เทพประสิทธ์ิ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร. ภานุ  ตรัยเวช ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายทศพล  จตุระบุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

นายกําพล  เกษจินดา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ประสานงานโครงการ 

  นางสาววณิชชา  พันธ์ศรี 
  นางกรองจิต  กิติกาศ  



 
คํานํา 

 

 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มักประสบกับอุทกภัยเป็นประจําเกือบทุกปี หากพิจารณา
ลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบและที่ราบลุ่ม โดยมีแม่นํ้า
สายสําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ 1) แม่นํ้ามูลซึ่งไหลจากจังหวัดศรีสะเกษผ่านอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
อําเภอวารินชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร แล้วไหลลงสู่แม่ นํ้าโขง และ 2) แม่ นํ้าชีซึ่งไหลมาจาก      
จังหวัดยโสธรผ่านอําเภอเข่ืองในแล้วไหลมาบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่อําเภอวารินชําราบเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
นํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลากเสมอ ซึ่งบริเวณสองฝั่งของแม่นํ้ามูลบริเวณอําเภอเมืองอุบลราชธานีและ 
อําเภอวารินชําราบ ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนท่ีอยู่อาศัย สถานศึกษา หน่วยงานราชการ แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่การเกษตร การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพ้ืนที่น้ันๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีกการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังคงเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Relief Measures) และการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ (Restoration) ซึ่งเป็น 
การดําเนินการเพ่ือบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี การเตรียมการรับมือกับ
ปัญหาดังกล่าวยังคงขาดข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการประเมินหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งน้ีจํานวนของการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้น
บ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทําให้จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและ 
ฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 

ดังน้ันการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่     
เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลหาระดับความรุนแรงและความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดอุทกภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพ้ืนที่ใดที่มีระดับความเสี่ยงต่อ     
การเกิดอุทกภัยมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์หารูปแบบและมาตรการจัดการในการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ อีกทั้งควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญ 
ด้านการเตรียมการป้องกัน (Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

คณะทํางานวิจัย 
เมษายน 2556 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
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สารบัญ 
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สารบัญ ก 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญภาพ ซ 
  
บทที่ 1  บทนาํ  

1.1    ขอบเขตการว่าจ้างคณะทํางานวิจัย (Term of reference, TOR) 1-1 
 1.1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
 1.1.2 วัตถุประสงค์ 1-3 
 1.1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1-3 
 1.1.4 รูปแบบและขอบเขตในการดําเนินการ 1-4 

1.2 กรอบแนวคิด ขั้นตอน รูปแบบและผลลัพธ์ของการวิจัย 1-7 
 1.2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 1-7 
 1.2.2 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 1-11 
    
บทที่ 2 ภาพรวมและความเชื่อมโยงของพืน้ที่ลุ่มน้ําในจังหวัดอุบลราชธานีกับแม่น้าํโขง-ช-ีมูล    

2.1 ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 2-1 

2.2 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี 2-1 
 2.2.1 อําเภอในจังหวัดอุบลราธานี 2-1 
 2.2.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2-3 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศและธรณีสัณฐานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-3 
 2.3.1 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-3 
 2.3.2 ธรณีสัณฐานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-4 
 2.3.3 ภูเขาและเทือกเขาที่สําคัญบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-6 

2.4 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธานี 2-8 
 2.4.1 อุณหภูมิ 2-8 
 2.4.2 ความช้ืนสัมพัทธ์ 2-10 
 2.4.3 ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า 2-11 
 2.4.4 ปริมาณฝน 2-13 
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2.5 ลักษณะทางธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ของจังหวัดอุบลราชธานี 2-14 
 2.5.1 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 2-14 
 2.5.2 ธรณีวิทยา 2-14 
 2.5.3 ทรัพยากรแร่ 2-17 

2.6 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาและทรัพยากรแหลง่นํ้าของจังหวัดอุบลราชธานี 2-19 
 2.6.1 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของจังหวัดอุบลราชธานี 2-19 
 2.6.2 ระบบของลํานํ้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 2-22 
 2.6.3 แหล่งนํ้าเพ่ือการชลประทาน 2-23 

2.7 ทรัพยากรดินของจังหวัดอุบลราชธานี 2-26 
 2.7.2 สภาพดินโดยทั่วไป 2-26 
 2.7.3 แผนที่กลุ่มชุดดิน 2-26 

2.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอุบลราชธานี 2-28 
 2.8.1 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2-28 
 2.8.2 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2-31 

2.9 ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดอุบลราชธานี 2-32 
 2.9.1 สถานการณ์ป่าไม้ 2-32 

2.10 สภาพทางสังคมของจังหวัดอุบลราชธานี 2-33 
 2.10.1 สถิติประชากรและเคหะ 2-33 
 2.10.2 สถิติแรงงาน 2-35 
 2.10.3 การศึกษา 2-37 
 2.10.4 การศาสนา 2-39 
    
บทที่ 3  หลักการ ขั้นตอนและวิธีการศึกษา  

3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3-1 
 3.1.1 หลักการและแนวคิด 3-1 
 3.1.2 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 3-2 
 3.1.3 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถว่งนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสม 

ของแต่ละปัจจัย 
3-5 

 3.1.4 การหาค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัย 3-8 
 3.1.5 แผนที่พ้ืนที่เสีย่งอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3-20 
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 3.1.6 แผนที่พ้ืนที่เสีย่งอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ และแผนที่เสี่ยง

อุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถว่งนํ้าหนักที่เหมาะสม 
3-22 

3.2 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

3-27 

 3.2.1 การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุดของแบบจําลอง 3-27 
 3.2.2 สมการเมฆฟิสกิส์ 3-30 
 3.2.3 ขอบเขตและความละเอียด 3-31 
 3.2.4 ผลการศึกษาจากแบบจําลอง WRF Model ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2545 

ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2545 
3-31 

3.3 การคาดคะเนลักษณะนํ้าหลากและพ้ืนที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 3-43 
 3.3.1 การศึกษาทางอุทกวิทยา 3-43 
 3.3.2 กรณีศึกษาพ้ืนที่นํ้าท่วม อําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมืองอุบลราชธานี 3-59 

3.4 การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3-64 
 3.4.1 ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 3-64 
 3.4.2 การศึกษากลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ได้จากการสํารวจในพ้ืนที่โครงการ 3-66 
 3.4.3 สรุปผลการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 3-71 

3.5 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน 3-71 
 3.5.1 ผลการสํารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 3-72 
 3.5.2 กําหนดแนวทางเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 3-79 

3.6 แบบจําลองการบริหารจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาพ้ืนที่นํ้าท่วม อําเภอวารินชําราบ  
และอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

3-80 

3.7 การประชุมเชิงสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานสูชุ่มชน 3-85 
 3.7.1 สรุปผลการประชุมเชิงสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานสู่ชุมชน 3-86 
 3.7.2 การบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชน 3-87 
 3.7.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประชุมเชิงสัมมนา 3-88 
    
บทที่ 4  สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 4-1 

4.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4-1 

4.2 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

4-1 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ง 

สารบญั (ต่อ) 
   หน้า 
    

4.3 การคาดคะเนลักษณะนํ้าหลากและพ้ืนที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 4-2 

4.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 4-2 

4.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวทางเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 4-3 

4.6 มาตรการและแนวทางเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 4-4 
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1.1 สเกลในการเปรียบเทียบความสําคัญหรือความชอบของสองสิ่ง (Pairwise 
Comparison Scale) 

1-15 

1.2 ตัวอย่าง การเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) ด้วยวิธีทางเมทริกซ ์
(Comparison Matrix) เพ่ือหาค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสมของพิบัติภัยดินถล่ม 

1-16 

1.3 สมการเมฆฟิสกิส์ที่ใช้ในแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ  
(WRF Model) 

1-23 

1.4 กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสํารวจผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1-31 

1.5 รายละเอียดหมู่บ้านที่ลงสํารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 1-33 
2.1 เขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี  2-3 
2.2 อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 2-9 
2.3 ค่าความช้ืนสัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี  2-10 
2.4 ค่าศักย์การระเหยนํ้ารายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี 2-12 
2.5 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี 2-13 
2.6 จํานวนแหล่งนํ้า จําแนกตามประเภทแหล่งนํ้า 2-24 
2.7 กลุ่มของทรัพยากรดินที่แบ่งตามลักษณะเนื้อดินบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-26 
2.8 การใช้ที่ดินของจังหวัดอุบลราชธานี 2-29 
2.9 สถิติป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2552 2-32 
2.10 จํานวนการเกิด การตาย จําแนกตามเพศ 2-33 
2.11 จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ ตามเขตการปกครอง 2-34 
2.12 จํานวนประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่น

ประชากร 
2-34 

2.13 จํานวนประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงาน 2-35 
2.14 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาที่

สําเร็จ 
2-36 

2.15 จํานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จําแนกตามเพศ 2-36 
2.16 จํานวนโรงเรียน คร ูและนักเรียน (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) จําแนก

ตามสังกัด 
2-37 

2.17 จํานวนสถานศึกษา  อาจารย์  และนักศึกษา จําแนกตามสังกัด 2-38 
2.18 จํานวนศาสนสถาน พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดอุบลราชธานี 2-39 
2.19 ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต 2-40 
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3.1 ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างปัจจัยสองปัจจัยที่เหมาะสม ใน

รูปแบบของตารางเมทริกซ ์
3-1 

3.2 ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างปัจจัยสองปัจจัยที่เหมาะสมโดยการ
เทคนิคการจัดรูปแบบของข้อมูล (Normalize)  และคํานวณด้วยวิธีไอเกน
เวกเตอร์ (Eigenvector) ในรูปแบบของตารางเมทริกซ ์

3-3 

3.3 ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างปัจจัยสองปัจจัยที่เหมาะสม โดย
การเทคนิคการจัดรูปแบบของข้อมูล (Normalize)  และคํานวณด้วยวิธีไอเกน
เวกเตอร์ (Eigenvector)  ในรูปแบบของตารางเมทริกซ์ Consistency 
Vector 

3-4 

3.4 เปรียบเทียบค่าคะแนน (Rating) และค่าถ่วงนํ้าหนัก(Weighting) ที่เหมาะสม
ของแต่ละปัจจัย ระหว่างสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กับผู้เช่ียวชาญ (ชช.) 

3-5 

3.5 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถว่งนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

3-7 

3.6 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3-20 
3.7 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ 3-22 
3.8 ค่าปัจจยั ค่าถว่งนํ้าหนัก ช่วงช้ันของระดับคะแนน ที่กําหนดตามข้อเท็จจริง 3-24 
3.9 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนัก 3-25 
3.10 สถิตินํ้าท่วมสูงสุดในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ ช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2555  

ณ จุดวัดระดับนํ้าสถานีวัดนํ้าท่า M.7 บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย 
จังหวัดอุบลราชธานี 

3-27 

3.11 สถานีตรวจวัดปริมาณฝนของกรมชลประทานและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบั 
การคัดเลือกเพ่ือนํามากําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุด ของ
แบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF Model)  
ของอุทกภัยใน ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2554 

3-28 

3.12 สมการเมฆฟิสกิส์ที่ใช้ประมวลผลแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (WRF Model) ของอุทกภัยในปี พ.ศ. 2545 

3-30 

3.13 พ้ืนที่ของแต่ละระดับความลาดชันของพ้ืนที่โครงการ 3-43 
3.14 ลักษณะภูมิสณัฐานของพ้ืนที่โครงการ 3-44 
3.15 ข้อมูลปริมาณน้ํารายปีของลุ่มนํ้าที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ 3-45 
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3.16 ระดับนํ้า ปริมาณนํ้าสูงสุดที่มากกว่า 9.00 เมตร จากระดับสมมติของสถานีวัด

นํ้าท่า M.7 แมนํ้่ามูล บ้านชุมชนดีงาม ตําบลในเมือง อําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

3-49 

3.17 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าสูงสุดของแต่ละสถานีกับช่วงเวลาที่นํ้าเดินทาง
มาสถานีวัดนํ้าท่า M.7 

3-59 

3.18 แสดงคาบปรากฏซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดของสถานีวัดนํ้าท่า M.7 3-62 
3.19 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน 

จังหวัดอุบลราชธานี 
3-78 
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สารบญัภาพ 

ภาพท่ี   หน้า 
    

1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 1-8 
1.2 แบบจําลองแสดงผลการคาดคะเนปริมาณความช้ืนในอากาศที่ระดับฐานเมฆ 1-9 
1.3 กรอบการวิจัยโครงการ 1-12 
1.4 ผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 1-13 
1.5 ผนภาพแสดงหลักการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 1-16 
1.6 ผังแสดงขั้นตอนการศึกษาสภาวะอากาศโดยแบบจําลองการวิจัย และพยากรณ์

สภาวะอากาศ (WRF Model) 
1-18 

1.7 ตําแหน่งละที่ต้ังสถานีตรวจอากาศช้ันบน (Upper Radio Sonde) 1-20 
1.8 ขอบเขตการประมวลผลของแบบจาลอง WRF Model 1-22 
1.9 ภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT-2  1-24 
2.1 แผนที่จังหวัดอุบลราชธานีและอาณาเขตติดต่อ 2-2 
2.2 แผนทีล่ักษณะภูมิประเทศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-5 
2.3 แผนที่ระดับความสูงและแนวเทือกเขาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-7 
2.4 อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 2-9 
2.5 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี 2-11 
2.6 ค่าศักย์การคายระเหยนํ้าเฉล่ียรายเดือนของจังหวัดอุบลราชธานี 2-12 
2.7 ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนของจังหวัดอุบลราชธานี 2-14 
2.8 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-18 
2.9 แผนที่อุทกธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-21 
2.10 แผนทีท่างน้ําและลําธารสายสําคัญบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-25 
2.11 แผนที่กลุ่มชุดดินบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-27 
2.12 แผนที่การใช้ประโยชน์ดินบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-30 
3.1 ช่วงช้ันของปัจจัยปริมาณฝนตกต่อเน่ือง 4 วัน ในช่วงที่เกิดอุทกภัย ตุลาคม 

พ.ศ.2554 
3-10 

3.2 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 3-11 
3.3 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยความสูงจากระดับนํ้าทะเล 3-12 
3.4 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยลักษณะดิน 3-13 
3.5 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยความหนาแน่นของลํานํ้า 3-14 
3.6 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน 3-15 
3.7 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยเส้นทางคมนาคม 3.17 
3.8 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยขนาดของลุ่มนํ้า 3-18 
3.9 แผนทีแ่สดงช่วงช้ันของปัจจัยความลาดชัน 3-19 
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3.10 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

3-21 

3.11 แผนทีแ่สดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ 3-23 
3.12 แผนทีแ่สดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยที่ได้จากการวิเคราะห์ 3-26 
3.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝน ณ สถานี

อําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013) 
3-29 

3.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝนสะสม  
ณ สถานีอําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013) 

3-30 

3.15 ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ของการประมวลผล แบบจาํลองการวิจัยและ
พยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF Model) ของอุทกภัยในปี 2545 

3-32 

3.16 ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลของแบบจาํลองการวิจัยและพยากรณส์ภาวะ
อากาศ (WRF Model) เพ่ือศึกษาอุทกภัยในปี 2545 

3-32 

3.17 อุณหภูมิพ้ืนผิวที่ระดับ 2 เมตรที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model  
ณ เวลา 4.00 (UTC) หรือ ตรงกับเวลา 11.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย 

3-33 

3.18 อุณหภูมิพ้ืนผิวที่ระดับ 2 เมตรที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model  
ณ เวลา 6.00 (UTC) หรือ ตรงกับเวลา 13.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย 

3-34 

3.19 อุณหภูมิพ้ืนผิวที่ระดับ 2 เมตรที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model  
ณ เวลา 8.00 (UTC) หรือ ตรงกับเวลา 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย 

3-34 

3.20 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 0.00 (UTC) หรือ
ตรงกับ เวลา 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 

3-36 

3.21 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 6.00 (UTC) หรือ 
ตรงกับเวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 

3-36 

3.22 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 12.00 (UTC) หรือ 
ตรงกับเวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 

3-37 

3.23 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 18.00 (UTC) หรือ 
ตรงกับเวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 19 สิงหาคม 2545 

3-37 

3.24 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 0.00 (UTC) หรือ 
ตรงกับเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 19 สิงหาคม 2545 

3-38 

3.25 ปริมาณฝนสะสมจากแบบจําลอง WRF ระว่าง เวลา 0.00 (UTC)  
ถึงเวลา 18.00 (UTC) วันที่ 18 สิงหาคม 2545 

3-40 

3.26 ปริมาณฝนสะสมจากแบบจําลอง WRF ระว่าง เวลา 0.00 (UTC) วันที่ 18 
สิงหาคม 2545 ถึงเวลา 18.00 (UTC) ของวันที่ 19 สิงหาคม 2545 

3.41 
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3.27 ปริมาณฝนสะสมจากแบบจําลอง WRF ระว่าง เวลา 0.00 (UTC) 
 วันที่ 18 สิงหาคม 2545 ถึงเวลา 18.00 (UTC) ของวันที่ 20 สิงหาคม 2545 

3-42 

3.28 ความลาดชันลํานํ้าของลํานํ้ามูลบริเวณพ้ืนที่โครงการ 3-44 
3.29 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขนาดต่างๆ  

ที่อยู่ภายในลุ่มนํ้ามูล และชี 
3-47 

3.30 พ้ืนที่นํ้าท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 จากอิทธิพลของพายุนกเต็นและร่อง
ความกดอากาศตํ่า 

3-50 

3.31 ภาพตัดขวางลําน้ําที่สถานีวัด M.7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3-50 
3.32 กราฟเปรียบเทียบระดับนํ้ารายปี ณ สถานวัีดนํ้าท่า M.7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3-51 
3.33 กราฟเปรียบเทียบระดับนํ้าสูงสุดรายปี ณ สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อ.เมือง  

จ.อุบลราชธานี 
3-51 

3.34 สะพานสภาจังหวัด รัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นสะพานข้ามลําเซบาย 3-52 
3.35 ระดับนํ้าท่วมสูงสุดที่สะพานสภาจังหวัด รัตนโกสินทร์ 200 ปี  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 
3-53 

3.36 ลําเซบายมีฝายยางขวางกั้นลํานํ้าก่อนจะไหลผ่านสะพานสภาจังหวัด 
รัตนโกสินทร์ 200 ปี 

3-53 

3.37 สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนที่ 3-54 
3.38 คราบของระดับนํ้าสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2554 3-54 
3.39 ลักษณะของลาํนํ้าชีที่เริ่มจะแห้งขอด ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 3-55 
3.40 สอบถามข้อมูลระดับนํ้าจากชาวบ้านในพ้ืนที่ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพใน

ระแวกน้ัน 
3-55 

3.41 ร่องรอยของคราบนํ้าที่บ่งบอกระดับนํ้าท่วมสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 3-56 
3.42 ลักษณะลํานํ้าและแนวตลิ่งของลํามูลน้อย 3-56 
3.43 ระดับความสูงของนํ้าที่เอ่อล้นริมตลิ่งเมื่อมองจากท้องลํานํ้า 3-56 
3.44 ลักษณะลํานํ้าและริมตลิ่งของลํามูลน้อย 3-56 
3.45 ลักษณะของตะกอนท้องนํ้าของลํามูลน้อย 3-57 
3.46 สะพานข้ามแม่นํ้ามูล บริเวณ กม. 32+015 3-57 
3.47 ลักษณะของริมสองฝั่งแม่นํ้ามูล 3-57 
3.48 ลักษณะของแม่นํ้ามูลที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะเห็นอาคาร

และสิ่งก่อสร้างต้ังอยู่ริมสองฝั่งลํานํ้า 
3-57 

3.49 คราบของระดับนํ้าท่วมสูงสุด ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
บริเวณเสาไฟหน้าวัดหาดสวนสุข 

3-58 
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  ฎ 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพท่ี  หน้า 
   

3.50 ผังลุ่มแม่นํ้ามูล 3-60 
3.51 แสดงที่ต้ังของสถานีวัดนํ้าท่าในบริเวณลุ่มนํ้ามูลและชี 3-61 
3.52 แสดงคาบปรากฏซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดรายปี 3-63 
3.53 แสดงคาบปรากฏซ้ําของปริมาณนํ้าสูงสุดรายปี 3-63 
3.54 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณบ้านกุดชุม บ้านคูสว่าง บ้านท่ากกแห่ และ 

บ้านท่าข้องเหล็ก 
3-73 

3.55 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบ้านกุดชุม บ้านคูสว่าง บ้านท่ากกแห่ และ 
บ้านท่าขอ้งเหล็ก 

3-74 

3.56 แนวคิดในการบริหารจัดการอุทกภัยในภาพรวม 3-80 
3.57 แผนที่เสีย่งอุทกภัยอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 3-81 
3.58 แผนที่เสีย่งอุทกภัยในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3-82 
3.59 ภาพบรรยากาศโดยรวมของการจัดประชุมเชิงสัมมนา 3-85 
3.60 ถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทํางานวิจัยและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3-85 
3.61 นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดต้อนรับ และนําเสนอภารกิจของ ปภ.
อุบลราชธานี 

3-86 

3.62 คณะทํางานวิจัยนําเสนอที่มา วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการ 

3-87 

3.63 นําเสนอการมีส่วนร่วมของชุมชน และเวทนํีาเสนอ “การจัดการอุทกภัยโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน” 

3-87 
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  ก 

สารบญั 

   หน้า 
    

สารบัญ ก 

สารบัญตาราง ข 

สารบัญภาพ ฌ 

ภาคผนวก  

ก แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ผ-1 

ข รายช่ือผู้ตอบแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ผ-6 

ค แบบสอบถามผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ-8 

ง การวิเคราะห์ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปัจจัยที่เหมาะสม ผ-21 

จ ตารางเทียบมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้องกันจากการสุ่มตัวอย่าง ผ-96 

ฉ ผลการวิเคราะห์การหาค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยที่ได้จาก
แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 

ผ-98 

ช รายช่ือหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ผ-108 

ซ ผลการสํารวจข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ-111 

ฌ ผลการสํารวจข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ-128 

ญ รายละเอียดและกําหนดการประชุมเชิงสัมมนา เพ่ือนําเสนอผลงานสู่ชุมชน ผ-163 

ฎ แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนา เพ่ือนําเสนอผลงาน 
สู่ชุมชน 

ผ-165 
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  ข 

สารบญัตาราง 

ตารางผนวกที ่   หน้า 
    

ง-1 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับ
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-22 

ง-2 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับความสูงจากระดับนํ้าทะเล โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและ 
ปัดเศษ 

ผ-24 

ง-3 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับ
ความหนาแน่นของทางน้ําจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-25 

ง-4 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับความหนาแน่นของทางน้ํา โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย 
และปัดเศษ 

ผ-26 

ง-5 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจากผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-25 

ง-6 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ- 

ง-7 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับความลาดชันจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-29 

ง-8 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-31 

ง-9 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับลักษณะดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-32 

ง-10 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับลักษณะดินโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-33 

ง-11 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับสิ่งปกคลุมดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-34 

ง-12 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-35 

ง-13 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับเส้นทางคมนาคมจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-36 

ง-14 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-37 

ง-15 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-38 
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  ค 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกที ่   หน้า 
    

ง-16 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-39 

ง-17 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางกับความหนาแน่นของทางน้ําจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละ
หน่วยงาน 

ผ-40 

ง-18 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางกับความหนาแน่นของทางน้ํา โดยวิธีการหา
ค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-41 

ง-19 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-42 

ง-20 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย
และปัดเศษ 

ผ-43 

ง-21 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางกับความลาดชันจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-44 

ง-22 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูง 
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางกับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย 
และปัดเศษ 

ผ-45 

ง-23 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางกับลักษณะดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-46 

ง-24 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางกับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-47 

ง-25 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางกับสิ่งปกคลุมดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-48 

ง-26 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูง 
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางกับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและ 
ปัดเศษ 

ผ-49 

ง-27 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางกับเส้นทางคมนาคมจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-50 

ง-28 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูง 
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางกับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย
และปัดเศษ 

ผ-51 
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ตารางผนวกที ่   หน้า 
    

ง-29 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางกับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-52 

ง-30 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลกับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-53 

ง-31 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํา 
กับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจากผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-54 

ง-32 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ํากับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย 
และปัดเศษ 

ผ-55 

ง-33 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํา 
กับความลาดชันจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-56 

ง-34 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ํากับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-57 

ง-35 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํา 
กับลักษณะดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-58 

ง-36 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ํากับลักษณะดินโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-59 

ง-37 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํา 
กับสิ่งปกคลุมดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-60 

ง-38 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ํากับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-61 

ง-39 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํา 
กับเส้นทางคมนาคมจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-62 

ง-40 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ํากับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย 
และปัดเศษ 

ผ-63 

ง-41 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํา 
กับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-64 

ง-42 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ํากับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีตโดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย 
และปัดเศษ 

ผ-65 
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โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
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  จ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกที ่   หน้า 
    

ง-43 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับ 
ความลาดชันจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-66 

ง-44 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้ากับความลาดชันโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-67 

ง-45 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับ
ลักษณะดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-68 

ง-46 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้ากับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-69 

ง-47 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับ 
สิ่งปกคลุมดินจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-70 

ง-48 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้ากับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-71 

ง-49 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับ
เส้นทางคมนาคมจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-72 

ง-50 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้ากับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-73 

ง-51 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับพ้ืนที่นํ้า
ท่วมในอดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-74 

ง-52 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้ากับพ้ืนทีนํ้่าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-75 

ง-53 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับลักษณะดิน 
จากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-76 

ง-54 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-77 

ง-55 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดิน
จากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-78 

ง-56 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-79 

ง-57 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับเส้นทาง
คมนาคมจากผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-80 

ง-58 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับเส้นทางคมนาคมโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-81 
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  ฉ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกที ่   หน้า 
    

ง-59 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับพ้ืนที่นํ้าท่วม
ในอดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-82 

ง-60 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีตโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-83 

ง-61 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปกคลุมดิน
จากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-84 

ง-62 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-85 

ง-63 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับเส้นทาง
คมนาคมจากผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-86 

ง-64 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-87 

ง-65 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับพ้ืนที่นํ้าท่วมใน
อดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-88 

ง-66 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-89 

ง-67 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทาง
คมนาคมจากผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-90 

ง-68 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดิน
กับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-91 

ง-69 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพ้ืนที่นํ้าท่วม
ในอดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-92 

ง-70 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดิน
กับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-93 

ง-71 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคมกับพ้ืนที่นํ้า
ท่วมในอดีตจากผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-94 

ง-72 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทาง
คมนาคมกับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียและปัดเศษ 

ผ-95 
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  ช 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกที ่   หน้า 
    

จ-1 ตารางเทียบมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้องกันจากการสุ่มตัวอย่าง (RI) ผ-97 
ช-1 รายช่ือหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
ผ-109 

ช-2 รายช่ือหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ข้อมูล 
จากดาวเทียมระบบเรดาร์ 

ผ-109 

ช-3 รายช่ือหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการวิเคราะห์ 
ของที่ปรึกษา 

ผ-110 

ซ-1 รายละเอียดหมู่บ้านที่ลงสํารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผ-112 
ซ-2 โครงสร้างประชากรและครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ ผ-112 
ซ-3 ลักษณะทางสังคม การเมือง กลุ่ม/องค์กร ของประชากรตัวอย่าง ผ-116 

ซ-4 นํ้าด่ืมนํ้าใช้ของครัวเรือนตัวอย่าง ผ-118 
ซ-5 การประกอบอาชีพของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา ผ-119 
ซ-6 ลักษณะการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ศึกษา ผ-120 
ซ-7 สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา ผ-122 
ซ-8 สภาพการเกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ของของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง ผ-126 
ซ-9 มูลค่าความเสยีหายจากนํ้าท่วม (บาท) ผ-127 
ฌ-1 ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชน บ้านกุดชุม ตําบลหนองกินเพล 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ผ-129 

ฌ-2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน บ้านกุดชุม ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-131 

ฌ-3 ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนบ้านวังยาง หมู่ 5  
ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-133 

ฌ-4 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชนบ้านวังยาง หมู่ 5 ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-136 

ฌ-5 ลักษณะของประชากรในชุมชนบ้านธาตุน้อย ตําบลธาตุน้อย  
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-138 

ฌ-6 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชนบ้านธาตุน้อย ตําบลธาตุน้อย อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-142 

ฌ-7 ลักษณะของประชากรในชุมชนบ้านทัน ตําบลธาตุน้อย อําเภอเข่ืองใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-144 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ซ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกที ่   หน้า 
    

ฌ-8 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชนบ้านทัน ตําบลธาตุน้อย อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-148 

ฌ-9 ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนบ้านดินดํา ตําบลธาตุน้อย  
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-150 

ฌ-10 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชนบ้านดินดํา ตําบลธาตุน้อย อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-154 

   
   

 
 
 
 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ฌ 

สารบญัภาพ 

ภาพผนวกที ่   หน้า 
    

ง-1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน 
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

ผ-23 

ง-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความ
หนาแน่นของทางน้ํา 

ผ-25 

ง-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับขนาด 
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

ผ-27 

ง-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความลาด
ชัน 

ผ-30 

ง-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับลักษณะดิน 

ผ-32 

ง-6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับสิ่งปกคลุม
ดิน 

ผ-34 

ง-7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับเส้นทาง
คมนาคม 

ผ-36 

ง-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับพ้ืนที่นํ้า
ท่วมในอดีต 

ผ-38 

ง-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
กับความหนาแน่นของทางน้ํา 

ผ-40 

ง-10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
กับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

ผ-42 

ง-11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
กับความลาดชัน 

ผ-44 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ญ 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพผนวกที ่   หน้า 
    

ง-12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
กับลักษณะดิน 

ผ-46 

ง-13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
กับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-48 

ง-14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
กับเส้นทางคมนาคม 

ผ-50 

ง-15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรยีบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
กับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 

ผ-52 

ง-16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํากับขนาด
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

ผ-54 

ง-17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํากับความ
ลาดชัน 

ผ-56 

ง-18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํากับ 
ลักษณะดิน 

ผ-58 

ง-19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํากับ 
สิ่งปกคลุมดิน 

ผ-60 

ง-20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํากับเส้นทาง
คมนาคม 

ผ-62 

ง-21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ํากับพ้ืนที่นํ้า
ท่วมในอดีต 

ผ-64 

ง-22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับความลาดชัน 

ผ-66 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ฎ 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพผนวกที ่   หน้า 
    

ง-23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับลักษณะดิน 

ผ-68 

ง-24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-70 

ง-25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับเส้นทาง
คมนาคม 

ผ-72 

ง-26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้ากับพ้ืนที่นํ้าท่วม
ในอดีต 

ผ-74 

ง-27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับลักษณะดิน 

ผ-76 

ง-28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-78 

ง-29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับเส้นทางคมนาคม 

ผ-80 

ง-30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 

ผ-82 

ง-31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-84 

ง-32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับเส้นทางคมนาคม 

ผ-86 

ง-33 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 

ผ-88 

ง-34 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทยีบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทางคมนาคม 

ผ-90 

ง-35 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพ้ืนทีนํ้่าท่วมในอดีต 

ผ-92 

ง-36 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เช่ียวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคมกับพ้ืนที่นํ้าท่วม 
ในอดีต 

ผ-94 

   



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ฏ 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพผนวกที ่   หน้า 
    

ฉ-1 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยปริมาณฝนรายวัน 

ผ-99 

ฉ-2 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 

ผ-100 

ฉ-3 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยความสูงจากระดับนํ้าทะเล 

ผ-101 

ฉ-4 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยลักษณะดิน 

ผ-102 

ฉ-5 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยความหนาแน่นของลํานํ้า 

ผ-103 

ฉ-6 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-104 

ฉ-7 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยเส้นทางคมนาคม 

ผ-105 

ฉ-8 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยขนาดของลุ่มนํ้า 

ผ-106 

ฉ-9 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการกําหนดช่วงช้ันและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยความลาดชัน 

ผ-107 

ฌ-1 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยของบ้านกุดชุม ตําบลหนองกินเพล  
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-156 

ฌ-2 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยนํ้าท่วมของชุมชนบ้านวังยาง  
ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-157 

ฌ-3 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยนํ้าท่วมของชุมชนบ้านธาตุน้อย ตําบลธาตุน้อย 
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-158 

ฌ-4 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยนํ้าท่วมของชุมชนบ้านทัน ตําบลธาตุน้อย 
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-159 

   
   



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ฐ 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
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ฌ-5 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยนํ้าท่วมของชุมชนบ้านดินดํา ตําบลธาตุน้อย 
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-160 

ฌ-6 บรรยากาศการลงพื้นที่เพ่ือเก็บแบบสอบถาม ผ-161 
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  ก 

สารบญั 

   หน้า 
    
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญภาพ ค 
  
บทนํา 1 

วัตถุประสงค ์ 1 

ขั้นตอนการศกึษา 2 

1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 2 

2 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 

3 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

4 

4 การคาดคะเนลักษณะนํ้าหลากและพ้ืนที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 4 

5 การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 4 

6 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน 4 

ผลการศึกษา 5 

1 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5 

 1.1 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถว่งนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย 5 
 1.2 แผนที่พ้ืนที่เสีย่งอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากข้อมูล

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
6 

 1.3 แผนที่พ้ืนที่เสีย่งอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ และแผนที่เสี่ยงอุทกภัย
จากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสม 

7 

2 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

11 

 2.1 การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุดของแบบจําลอง 11 

3 การคาดคะเนลักษณะนํ้าหลากและพ้ืนที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 13 

 3.1 การศึกษาทางอุทกวิทยา 13 
 3.2 กรณีศึกษาพ้ืนที่นํ้าท่วม อําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมืองอุบลราชธานี 23 
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4 การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 26 

5 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน 27 

 5.1 กําหนดแนวทางเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 27 

6 แบบจําลองการบริหารจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาพ้ืนที่นํ้าท่วม อําเภอวารินชําราบ 
และ อําเภอเมืองอุลราชธานี 

29 

7 การประชุมเชิงสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานสูชุ่มชน 33 

 

  



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ค 

สารบญัตาราง 
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1 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถว่งนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสม 
ของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

5 

2 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 6 
3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ 8 
4 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนัก 8 
5 สถิติการเกิดนํ้าท่วมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนํ้าท่าสูงสุด 

สูงกว่า 9.00 เมตร จากระดับสมมุติ ของสถานีวัดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

16 

6 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าสูงสุดของแต่ละสถานีกับช่วงเวลาที่นํ้า
เดินทางมาสถานีวัดนํ้าท่า M.7 

24 

7 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

27 
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ภาพท่ี   หน้า 
    

1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์   

7 

2 แผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ 9 
3 แผนที่เสี่ยงอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสม 10 
4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝน  

ณ สถานีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013) 
12 

5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝนสะสม ณ 
สถานีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013)  

13 

6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขนาดต่างๆ  
ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าชี 

14 

7 พ้ืนที่นํ้าท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 จากอิทธิพลของพายุนกเต็น 
และร่องความกดอากาศตํ่า 

17 

8 ภาพตัดขวางลํานํ้าที่สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 18 
9 กราฟระดับนํ้ารายปี ณ สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 18 
10 กราฟเปรียบเทียบระดับนํ้าสูงสุดรายปี ณ สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 
19 

11 สะพานสภาจังหวัด รัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นสะพานข้ามลําเซบาย  20 
12 ระดับนํ้าท่วมสูงสุดที่สะพานสภาจังหวัดรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2554 
20 

13 ลํ าเซบายมี ฝายยางขวางก้ันลํ า นํ้ า ก่อนไหลผ่ านสะพานสภาจั งห วัด 
รัตนโกสินทร์ 200 ปี   

20 

14 สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนที่ 21 
15 ลักษณะของลํานํ้าชีที่เริ่มแห้งขอด ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 21 
16 สอบถามข้อมูลระดับนํ้าจากชาวบ้านในพ้ืนที่ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพใน

ระแวกน้ัน   
21 

17 ร่องรอยของคราบนํ้าที่บ่งบอกระดับนํ้าท่วมสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 22 
18 ลักษณะลํานํ้าและแนวตลิ่งของลํามูลน้อย 22 
19 ลักษณะลํานํ้า ริมตลิ่ง และลักษณะของตะกอนท้องนํ้าของลํามูลน้อย 22 
20 สะพานข้ามแม่นํ้ามูล บริเวณ กม. 32+015 23 
21 คราบของระดับนํ้าท่วมสูงสุด ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554  

บริเวณเสาไฟหน้าวัดหาดสวนสุข    
23 

22 แสดงคาบปรากฏซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดรายปี 25 
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23 แนวคิดในการบริหารจัดการอุทกภัยในภาพรวม 28 
24 แผนที่เสีย่งอุทกภัยอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 
25 แผนที่เสีย่งอุทกภัยในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 31 
26 นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดต้อนรับ (ภาพซ้าย) และนําเสนอผลการวิจัย 
โดยคณะทํางานวิจัย (ภาพขวา) 

34 

27 บรรยาการการเวทีนําเสนอ “การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” 34 
28 ถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทํางานวิจัยและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 34 
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สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญภาพ ค 
  
บทนํา 1 

วัตถุประสงค ์ 1 

ขั้นตอนการศกึษา 2 

1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 2 

2 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 

3 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

4 

4 การคาดคะเนลักษณะนํ้าหลากและพ้ืนที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 4 

5 การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 4 

6 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน 4 

ผลการศึกษา 5 

1 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5 

 1.1 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถว่งนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย 5 
 1.2 แผนที่พ้ืนที่เสีย่งอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากข้อมูล

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
6 

 1.3 แผนที่พ้ืนที่เสีย่งอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ และแผนที่เสี่ยงอุทกภัย
จากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสม 

7 

2 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

11 

 2.1 การกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุดของแบบจําลอง 11 

3 การคาดคะเนลักษณะนํ้าหลากและพ้ืนที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 13 

 3.1 การศึกษาทางอุทกวิทยา 13 
 3.2 กรณีศึกษาพ้ืนที่นํ้าท่วม อําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมืองอุบลราชธานี 23 
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4 การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 26 

5 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน 27 

 5.1 กําหนดแนวทางเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 27 

6 แบบจําลองการบริหารจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาพ้ืนที่นํ้าท่วม อําเภอวารินชําราบ 
และ อําเภอเมืองอุลราชธานี 

29 

7 การประชุมเชิงสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลงานสูชุ่มชน 33 
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1 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถว่งนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสม 
ของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

5 

2 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 6 
3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ 8 
4 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนัก 8 
5 สถิติการเกิดนํ้าท่วมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนํ้าท่าสูงสุด 

สูงกว่า 9.00 เมตร จากระดับสมมุติ ของสถานีวัดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

16 

6 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าสูงสุดของแต่ละสถานีกับช่วงเวลาที่นํ้า
เดินทางมาสถานีวัดนํ้าท่า M.7 

24 

7 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

27 

 
  



บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  ง 

สารบญัภาพ 

ภาพท่ี   หน้า 
    

1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์   

7 

2 แผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ 9 
3 แผนที่เสี่ยงอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสม 10 
4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝน  

ณ สถานีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013) 
12 

5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝนสะสม ณ 
สถานีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013)  

13 

6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขนาดต่างๆ  
ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าชี 

14 

7 พ้ืนที่นํ้าท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 จากอิทธิพลของพายุนกเต็น 
และร่องความกดอากาศตํ่า 

17 

8 ภาพตัดขวางลํานํ้าที่สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 18 
9 กราฟระดับนํ้ารายปี ณ สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 18 
10 กราฟเปรียบเทียบระดับนํ้าสูงสุดรายปี ณ สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 
19 

11 สะพานสภาจังหวัด รัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นสะพานข้ามลําเซบาย  20 
12 ระดับนํ้าท่วมสูงสุดที่สะพานสภาจังหวัดรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2554 
20 

13 ลํ าเซบายมี ฝายยางขวางก้ันลํ า นํ้ า ก่อนไหลผ่ านสะพานสภาจั งห วัด 
รัตนโกสินทร์ 200 ปี   

20 

14 สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนที่ 21 
15 ลักษณะของลํานํ้าชีที่เริ่มแห้งขอด ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 21 
16 สอบถามข้อมูลระดับนํ้าจากชาวบ้านในพ้ืนที่ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพใน

ระแวกน้ัน   
21 

17 ร่องรอยของคราบนํ้าที่บ่งบอกระดับนํ้าท่วมสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 22 
18 ลักษณะลํานํ้าและแนวตลิ่งของลํามูลน้อย 22 
19 ลักษณะลํานํ้า ริมตลิ่ง และลักษณะของตะกอนท้องนํ้าของลํามูลน้อย 22 
20 สะพานข้ามแม่นํ้ามูล บริเวณ กม. 32+015 23 
21 คราบของระดับนํ้าท่วมสูงสุด ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554  

บริเวณเสาไฟหน้าวัดหาดสวนสุข    
23 

22 แสดงคาบปรากฏซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดรายปี 25 
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23 แนวคิดในการบริหารจัดการอุทกภัยในภาพรวม 28 
24 แผนที่เสีย่งอุทกภัยอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 
25 แผนที่เสีย่งอุทกภัยในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 31 
26 นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดต้อนรับ (ภาพซ้าย) และนําเสนอผลการวิจัย 
โดยคณะทํางานวิจัย (ภาพขวา) 

34 

27 บรรยาการการเวทีนําเสนอ “การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” 34 
28 ถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทํางานวิจัยและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 34 
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  ก 

สารบัญ 

   หน้า 
    
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญภาพ ซ 
  
บทที่ 1  บทนาํ  

1.1    ขอบเขตการว่าจ้างคณะทํางานวิจัย (Term of reference, TOR) 1-1 
 1.1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
 1.1.2 วัตถุประสงค์ 1-3 
 1.1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1-3 
 1.1.4 รูปแบบและขอบเขตในการดําเนินการ 1-4 

1.2 กรอบแนวคิด ขั้นตอน รูปแบบและผลลัพธ์ของการวิจัย 1-7 
 1.2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 1-7 
 1.2.2 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 1-11 
    
บทที่ 2 ภาพรวมและความเชื่อมโยงของพืน้ที่ลุ่มน้ําในจังหวัดอุบลราชธานีกับแม่น้าํโขง-ช-ีมูล    

2.1 ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 2-1 

2.2 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี 2-1 
 2.2.1 อําเภอในจังหวัดอุบลราธานี 2-1 
 2.2.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2-3 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศและธรณีสัณฐานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-3 
 2.3.1 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-3 
 2.3.2 ธรณีสัณฐานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-4 
 2.3.3 ภูเขาและเทือกเขาที่สําคัญบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 2-6 

2.4 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธานี 2-8 
 2.4.1 อุณหภูมิ 2-8 
 2.4.2 ความช้ืนสัมพัทธ์ 2-10 
 2.4.3 ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า 2-11 
 2.4.4 ปริมาณฝน 2-13 
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2.5 ลักษณะทางธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ของจังหวัดอุบลราชธานี 2-14 
 2.5.1 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 2-14 
 2.5.2 ธรณีวิทยา 2-14 
 2.5.3 ทรัพยากรแร่ 2-17 

2.6 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาและทรัพยากรแหลง่นํ้าของจังหวัดอุบลราชธานี 2-19 
 2.6.1 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของจังหวัดอุบลราชธานี 2-19 
 2.6.2 ระบบของลํานํ้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 2-22 
 2.6.3 แหล่งนํ้าเพ่ือการชลประทาน 2-23 

2.7 ทรัพยากรดินของจังหวัดอุบลราชธานี 2-26 
 2.7.2 สภาพดินโดยทั่วไป 2-26 
 2.7.3 แผนที่กลุ่มชุดดิน 2-26 

2.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอุบลราชธานี 2-28 
 2.8.1 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2-28 
 2.8.2 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2-31 

2.9 ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดอุบลราชธานี 2-32 
 2.9.1 สถานการณ์ป่าไม้ 2-32 

2.10 สภาพทางสังคมของจังหวัดอุบลราชธานี 2-33 
 2.10.1 สถิติประชากรและเคหะ 2-33 
 2.10.2 สถิติแรงงาน 2-35 
 2.10.3 การศึกษา 2-37 
 2.10.4 การศาสนา 2-39 
    
บทที่ 3  หลักการ ขั้นตอนและวิธีการศึกษา  

3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3-1 
 3.1.1 หลักการและแนวคิด 3-1 
 3.1.2 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 3-2 
 3.1.3 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถว่งนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสม 

ของแต่ละปัจจัย 
3-5 

 3.1.4 การหาค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัย 3-8 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ขอบเขตการศึกษา 

1.1.1 หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะอุทกภัยที่มักเกิด 
บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่ม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สถานการณ์อุทกภัยที่ เกิดขึ้นมี 
ระดับความรุนแรงและความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปตามตําแหน่งที่ต้ัง และลักษณะภูมิประเทศ 
การเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในพ้ืนที่น้ันๆ และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  

 ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 - 2553) การเกิดอุทกภัยในประเทศได้
ก่อให้เกิดความเสียหายรวมกันเป็นมูลค่าถึง 132,107,503,406 บาท มีผู้เสียชีวิตจํานวน 3,204 คน  
โดยต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2544 - 2553 รัฐบาลต้องใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน เป็นจํานวนเงิน 
22,716,574,471 บาท ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยยังเกิดขึ้นรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ได้เกิด
อุทกภัยขึ้น จํานวน 7 ครั้ง ในพ้ืนที่ 74 จังหวัด 823 อําเภอ 5,887 ตําบล 48,488 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 3,917,333 ครัวเรือน หรือ 13,485,963 คน เสียชีวิต 266 คน บาดเจ็บ 1,665 คน บ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง 21,172 หลัง เสียหายบางส่วน 256,472 หลัง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 10,909,561 ไร่ 
ปศุสัตว์เสียหาย 1,493,838 ตัว บ่อปลาหรือกุ้งเสียหาย 76,180 บ่อ ถนนเสียหาย 25,986 สาย  
สะพานเสียหาย 1,536 แห่ง ทํานบ ฝาย เหมือง เสียหาย 2,788 แห่ง ท่อระบายนํ้าเสียหาย 3,391 แห่ง 
วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการเสียหาย 3,020 แห่ง มูลค่าความเสียหายจํานวน 16,338,772,341 บาท 
รัฐบาลได้ใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนจํานวน 1,628,458,367 บาท (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 2553)  

จากลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีแม่นํ้าไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ 
แม่นํ้ามูลซึ่งไหลจากศรีสะเกษไหลผ่านอําเภอเมือง อําเภอวารินชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร แล้วไหลลงสู่
แม่นํ้าโขง อีกสายหน่ึง ได้แก่ แม่นํ้าชีที่ไหลมาจากยโสธร ผ่านอําเภอเขื่องใน แล้วไหลลงมาบรรจบกับ
แม่นํ้ามูลที่อําเภอวารินชําราบ จึงทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมในฤดูนํ้าหลากเสมอ ซึ่งบริเวณสองฝั่งของลํานํ้า
มูลที่ไหลผ่านอําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมือง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีอยู่อาศัย หน่วยงานราชการ  
พ้ืนที่การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว ในอดีตเคยประสบอุทกภัยหลายคร้ัง เมื่อปี พ.ศ. 2550 เกิดอุทกภัย
อย่างรุนแรงในพ้ืนที่ 19 อําเภอ 115 ตําบล 775 หมู่บ้าน ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 26,126 
ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 48 หลัง อาคารพาณิชย์เสียหาย 7 ห้อง ยานพาหนะเสียหาย 15 คัน ปศุสัตว์
เสียหาย 526 ตัว สัตว์ปีก 8,961 ตัว บ่อปลาเสียหาย 435 บ่อ พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 85,819 ไร่  
ถนนเสียหาย 188 สาย สะพานเสียหาย 22 แห่ง ทํานบ เหมือง ฝาย เสียหาย 78 แห่ง ท่อระบายนํ้า
เสียหาย 481 แห่ง วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการเสียหาย 30 แห่ง รวมมูลค่าความเสียหายจํานวน 
204,402,920 บาท รัฐบาลใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจํานวน 77,904,268 บาท  
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550) ในปี พ.ศ. 2553 เกิดอุทกภัยขึ้นอีกคร้ังในพ้ืนที่ 22 อําเภอ 2 
เทศบาล 149 ตําบล 1,178 หมู่บ้าน 26 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจํานวน 34,399 ครัวเรือน 
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256,485 คน  ถนน เสี ยหาย  348 สาย  สะพาน  22 แ ห่ ง  ท่ อระบาย นํ้ า  43 แห่ ง  ฝาย  7 แ ห่ ง  
พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 68,272 ไร่ ปศุสัตว์เสียหาย 27,321 ตัว และ ประมงเสียหาย 73 บ่อ  
(รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี, 2553) และอุทกภัยครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัด
อุบลราชธานี คือ ช่วง 8 สิงหาคม - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย รวม 25 อําเภอ 167 ตําบล 1,399 หมู่บ้าน 87,563 ครัวเรือน 391,463 คน 
ราษฎรอพยพ 10,373 คน โรงแรม/รีสอร์ท 5 แห่ง พ้ืนที่การเกษตร 250,441 ไร่ บ่อปลา 425 บ่อ  
ปศุสัตว์/สัตว์ปีก 19,290 ตัว แปลงหญ้า 190 ไร่ ถนน 404 สาย สะพาน 25 แห่ง ฝาย 2 แห่ง วัด 18 
แห่ง โรงเรียน 18 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ท่อระบายนํ้า 59 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย 

การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เพ่ือจําแนกพ้ืนที่ออกเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยในระดับต่างๆ  
เช่น พ้ืนที่เสี่ยงภัยระดับรุนแรง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า หรือพ้ืนที่ไม่เสี่ยงภัยธรรมชาติ นับว่าเป็น
ขั้นตอนที่สําคัญในการวางระบบเตือนภัยขั้นตอนหน่ึง เน่ืองจากทําให้ทราบพ้ืนที่เป้าหมายในการแจ้งเตือน
ประชาชนให้ทราบและเตรียมแผนการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์ การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัย อาทิเช่น
แผ่นดินถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ได้มีการดําเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง  
เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นต้น ซึ่งจากที่ผ่านมายังมีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์น้อยมาก  
ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการวิเคราะห์และแสดงผล อีกทั้งยังสามารถ
เช่ือมโยงกับแบบจําลองต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ออกมา
เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ สามารถทราบพิกัด และขอบเขตท่ีชัดเจนได้ และมีขั้นตอน วิธีการท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ดังน้ันการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ 
(Potential Surface Analysis ห รือ  PSA) และ เท ค นิ คก ารซ้ อนทั บ ข้ อมู ล  (Overlay Analysis)  
เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย และสร้างแผนท่ีแสดงระดับความรุนแรง และความเสี่ยงการ
เกิดอุทกภัย ความเสียหาย และผลกระทบท่ีอาจเกิดกับประชาชน เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน
สาธารณภัยเป็นอย่างมาก สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป  

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ราบลุ่มของจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2550  
ทําให้เห็นความสําคัญของการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล หาระดับความรุนแรงและความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดอุทกภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพ้ืนที่ใดที่มีระดับความเส่ียงการเกิด
อุทกภัยมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์หารูปแบบ  
และมาตรการจัดการในการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่เหมาะสม เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังคงเน้น
เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Relief Measures) และการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
(Restoration) ซึ่งเป็นการดําเนินการ เพ่ือบรรเทาความรุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี  
การเตรียมการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ยังคงขาดข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนประเมิน หรือคาดการณ์
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จํานวนของการเกิด
อุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง และมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น งบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ จึงต้องมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
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บริหารจัดการจึงควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญด้านการป้องกัน (Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ 
(Mitigation) ให้มากขึ้น 

1.1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลและเป็นผลให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 

2) เพ่ือประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ กําหนดพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย พร้อมทั้งจัดทําแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย พ้ืนที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัด
อุบลราชธานี 

3) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ที่ศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมิน และเสนอแนวทางบริหารจัดการ 
สาธารณภัยอย่างย่ังยืน 

4) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนที่ที่
ศึกษา และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยทําเป็นแบบจําลองวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยในพ้ืนที่ที่เหมาะสม จํานวน 1 
ตัวอย่าง และเป็นพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยตามที่คณะทํางานกําหนดรายละเอียดขอบเขตการวิจัย (TOR) ให้
ความเห็นชอบ  

1.1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1) พ้ืนที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัย และพ้ืนที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยในพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาและบริเวณใกล้เคียง ที่มีความน่าเช่ือถือ ตรงกับข้อเท็จจริง 

2) ฐานข้อมูลรายช่ือหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และเสี่ยงต่อการได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย จําแนกตามระดับความเส่ียง เป็น 4 ระดับ เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง  
เสี่ยงน้อย และไม่เสี่ยง ที่จัดเก็บในรูปของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปของดิจิตอลไฟล์ ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 

3) ทราบสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

4) สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นเคร่ืองมือ การวางแผน การกําหนดมาตรการ กระบวนการ 
และวิธีการในการป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหา ลดผลกระทบและลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจากอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ตรงจุดมากขึ้น 

5) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อมูลและผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ
และการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดจากอุทกภัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด 
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1.1.4 รูปแบบและขอบเขตในการดําเนินการ 

การกําหนดรายละเอียด และขอบเขตการวิจัย มีดังน้ี 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีศึกษา  

ขอบเขตการศึกษากําหนดให้ศึกษาสาเหตุ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบลุ่มริม
ฝั่งลํานํ้ามูล ลํานํ้าชี และแม่นํ้าโขง ตลอดจนพ้ืนที่ราบลุ่มและพ้ืนที่แอ่งรองรับนํ้า ในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย 

1.1) ศึกษาพ้ืนที่ นํ้าท่วมในอดีต ช่วงปี พ .ศ. 2545 - 2554 โดยใช้แผนที่ ภูมิประเทศ 
ร่วมกับข้อมูลเอกสาร รายงาน ของศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ประสบภัย สาเหตุการเกิด
อุทกภัย ระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ทิศทางการไหล ความเร็วของนํ้า 
ปริมาณนํ้าฝนที่ผ่านมา ระดับนํ้าในแม่นํ้าโขง ลักษณะสิ่งกีดขวางทางนํ้า ลักษณะของพ้ืนที่ ความเร็วของ
การระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ ทั้งส่วนที่เป็นปัจจัยคงที่ ปัจจัยแปรผัน หรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย ประกอบด้วย  

(1) ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา โดยทําการศึกษาจากข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย 
ปริมาณฝนรายวันสูงสุด บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2523 - 2553 (คาบ 30 ปี) ลักษณะ
การตกของฝน ได้แก่ การกระจายปริมาณฝนเชิงพ้ืนที่ และการกระจายปริมาณฝนตามเวลาในแต่ละฤดู 
และแต่ละสภาวะอากาศระดับภูมิภาค 

(2) ปัจจัยด้านกายภาพของพื้นที่ โดยทําการศึกษาความลาดชันของพ้ืนที่ ความสูง
จากระดับนํ้าทะเล ความหนาแน่นของนํ้า ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า สิ่งกีดขวางทางน้ํา (เส้นทางคมนาคม) 
ความสามารถในการระบายน้ําของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (สิ่งปกคลุมดิน) ลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นแอ่ง
รองรับนํ้าหลาก และทําให้เกิดการท่วมขังเป็นเวลานาน 

1.3) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

(1) การให้ค่านํ้าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย (Weighting) และการให้
ค่าระดับคะแนนของปัจจัย (Rating) 9 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปริมาณนํ้าฝนรายวัน 2) สิ่งปกคลุมดิน  
3) ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 4) พ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 5) ความหนาแน่นของทางนํ้า 6) เส้นทางคมนาคม 
7) เน้ือดิน (ลักษณะการระบายนํ้า) 8) ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย และ 9) ความลาดชัน การศึกษา
พิจารณาจากความมากน้อยของอิทธิพลในแต่ละระดับของปัจจัยต่อความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย  
ถ้าระดับใดมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อการเกิดอุทกภัย โดยกําหนดให้มีค่า
ความสามารถหรือค่าคะแนนสูง โดยปัจจัยใดที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุทกภัยมากกว่า 
กําหนดให้มีค่าถ่วงนํ้าหนักที่สูงกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์น้อยกว่า ซึ่งค่าถ่วงนํ้าหนักได้จาก
การเฉล่ียค่าคะแนนจากผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
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- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
- สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี 
- โครงการชลประทานอุบลราชธานี 
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 
- สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 

(2) การซ้อนทับแผนที่และการคํานวณหาค่าคะแนนของข้อมูลในแต่ละช้ันปัจจัย 
หลังจากที่ได้มีการให้ค่าความสามารถและค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัยแล้ว ทําการซ้อนทับแผนที่ 
และปัจจัยต่างๆ และทําการรวมค่าคะแนนของข้อมูลที่ ได้รับการถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัย  
โดยการนําหลักการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ (Potential Surface Analysis: PSA) ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล 
(Overlay Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พ้ืนที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย สร้างแผนท่ีระดับความรุนแรง และความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ความเสียหายและผลกระทบที่
อาจเกิดกับประชาชน เพ่ือจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดปัจจัยต่างๆ ที่ได้จาก
ผลการศึกษาในข้อ (1) และ (2) จากน้ันจึงเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก
อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น 

1.4)  นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่างๆ และแผน
ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบกับ ตารางสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น จํานวนพ้ืนที่
เสี่ยงภัย จํานวนหมู่บ้านที่เสี่ยงภัย อําเภอที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยในระดับต่างๆ รวมท้ังแสดงอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือเตือนภัย 

2) ขอบเขตด้านสถานที่ศึกษา คือ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่รับนํ้าฝน 
และบ่าไหลหลากลงสู่พ้ืนที่ราบตอนท้ายนํ้า แล้วไหลรวมกับแม่นํ้ามูล และแม่นํ้าชี จากน้ันไหลลงสู่แม่นํ้า
โขง และพ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้ามูล แม่นํ้าชี และแม่นํ้าโขง 

3) กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน เพ่ือบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มี
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดอบรมบุคลากรในส่วนกลางที่เก่ียวข้อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา ในการนําเทคนิควิธีการสําหรับการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
และพ้ืนที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือสามารถนําเทคนิค
ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

4) จัดสัมมนาอย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมทั้งนําเสนอผลงานที่ได้ศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งการนําเอาความคิดเห็นที่ได้เป็น
ข้อมูลในการดําเนินงาน 
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5) นําเสนอแผนงานและกําหนดการปฏิบัติงาน และรับภาระค่าใช้จ่ายในการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานหรือประสานงานของเจ้าหน้าที่หรือคณะทํางานเพ่ือประสานงานและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

6) จัดเก็บข้อมูลในรูปของฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งฐานข้อมูลที่นํามาใช้ในโครงการ 
มีมาตราส่วนที่สามารถนํามาวิเคราะห์พ้ืนที่ในระดับลุ่มนํ้าหรือในระดับจังหวัดได้ โดยฐานข้อมูลเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการวิจัยต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 

6.1) ฐานข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่การปกครองใน
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ข้อมูลเส้นช้ันความสูง ข้อมูลทางนํ้า ข้อมูลเส้นทางคมนาคม ข้อมูลตําแหน่ง
หมู่บ้าน เป็นต้น 

6.2) ฐานข้อมูลลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
ข้อมูลรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น  

6.3) ฐานข้อมูลของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยสามารถแสดงพ้ืนที่ในระดับตําบล 
อําเภอ และจังหวัด รวมท้ังหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง 

6.4) ฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งสามารถแสดงพื้นที่
ในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด รวมถึงหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง 

6.5) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 

6.6) เจ้าหน้าที่มีความรู้หรือนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ 

1.2 กรอบแนวคิด ขั้นตอน รูปแบบ และผลลัพธ์ของการวิจัย 

1.2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลด้าน
ต่างๆ ดังแสดงในภาพท่ี 1.1  

1) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจัยหลักในการเกิดอุทกภัย เมื่อมีปริมาณฝน
และลักษณะความหนักเบา ตลอดจนเวลาที่ตกยาวนานและครอบคลุมพ้ืนที่กว้างทําให้มีมวลนํ้าปริมาณ
มหาศาลหลากลงมาจากพ้ืนที่ต้นนํ้าสู่พ้ืนที่ราบลุ่มและพ้ืนที่แอ่งรองรับนํ้า จึงเป็นสาเหตุสําคัญในการเกิด
อุทกภัย การนําข้อมูลลักษณะการตกของฝน ลักษณะการกระจายของฝนเชิงพ้ืนที่ และลักษณะการตก
ของฝนท่ีต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองแต่มีการกระจายตามเวลาที่ติดต่อกันประเภทตก 1 วัน เว้น 1 วัน หรือ 
เว้น 2 วัน หรือตกทุกวันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะการกระจายของพ้ืนที่ที่
เคยเกิดอุทกภัย เพ่ือทําให้ทราบพฤติกรรมการตกของฝนในแต่ละช่วงฤดูและความหนักเบา และการ
กระจายตามเวลาของฝนในแต่ละสภาพอากาศระดับภูมิภาค (Synoptic Weather Condition) ทําให้
ทราบลักษณะและพฤติกรรมการตกของฝนจากเหตุการณ์ในอดีตดังกล่าวมาเป็นข้อมูลต้ังต้น (Input)  
ในการคาดคะเนปริมาณนํ้าหลากจากพ้ืนที่ต้นนํ้า และอัตราการไหลหลากของน้ํา (Output) จากพ้ืนที่ 
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อน่ึงในการคาดคะเนปริมาณฝนที่ตกในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้น จําเป็นต้องใช้
แบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ (Weather Research and Forecasting: WRF)  
ซึ่งจัดทําโดยนักวิทยาศาสตร์ช้ันนําด้านอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัยช้ันนําทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 150 แห่ง ร่วมกันพัฒนาเพิ่มเติมจากแบบจําลองระดับขนาดกลางด้าน
สภาวะอากาศ (Meso – scale Model of Atmospheric Research: MM5) แบบจําลองดังกล่าวได้รับ
การสนับสนุนให้จัดทําภายใต้ศูนย์วิจัยบรรยากาศแห่งชาติ (National Center of Atmospheric 
Research: NCAR) ของสหรัฐอเมริกา แบบจําลองน้ีเป็นแบบจําลองขนาดใหญ่ที่สามารถคํานวณปริมาณ
ความช้ืน อุณหภูมิ ความดัน และความเร็วลมที่ระดับความสูงต่างๆ จากข้อมูลสภาพอากาศพื้นผิวดินที่
ภายนอกโดย NCAR ทุกๆ 6 ช่ัวโมง และข้อมูลสภาพอากาศช้ันบนที่ได้จากการลอยบอลลูนตรวจวัดสภาพ
อากาศ (Radiosonde) ทุกวันของสถานีตรวจอากาศสําคัญทั่วโลกและรายงานโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
ไวโอมิง (Wyoming State University) เพ่ือนําไปคํานวณปริมาณการกระจายฝนและความหนักเบาของ
ฝนบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลต้ังต้น (Input) ของแบบจําลองด้านอุทกวิทยาในการคาดคะเนปริมาณ
นํ้าหลาก (Output) ต่อไป ดังแสดงผลการคาดคะเนปริมาณความช้ืนในอากาศที่ระดับฐานเมฆ  
(850 มิลลิบาร์ หรือ ประมาณ 1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง) ที่แสดงในรูปแบบของ 
ตาราง 10 x 10 กิโลเมตร และเส้นช้ันความช้ืน (Relative Humidity Contour, %) ในภาพท่ี 1.2 และ
แสดงการคาดคะเนปริมาณฝนล่วงหน้าในช่วงเวลา 72 ช่ัวโมง  
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ภาพท่ี 1.2  แบบจําลองแสดงผลการคาดคะเนปริมาณความช้ืนในอากาศที่ระดับฐานเมฆ 

2) ข้อมูลด้านอุทกวิทยา ประกอบด้วย ข้อมูลอัตราการหลากของน้ําที่ทําให้เกิดอุทกภัยในอดีต 
และข้อมูลอัตราการไหลของนํ้าที่หลากลงมาจากพ้ืนที่ต้นนํ้า ซึ่งคาดคะเนจากแบบจําลองทางอุทกวิทยา 
(Hydrologic Model) เช่ น  แบบ จํ าล อ ง  MIKE - SHE Model แบบ จํ าล อ ง  HEC - GEO - HMS 
แบบจําลอง SWAT และแบบจําลองทางอุทกวิทยาอ่ืนๆ ข้อมูลการหลากของนํ้าที่ทําให้เกิดอุทกภัยในอดีต 
จากน้ันนําไปเปรียบเทียบกับผลท่ีได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ (PCA) และการวิเคราะห์เกณฑ์พหุปัจจัย  
(Multi Criteria Analysis, MCA) ผลการเปรียบเทียบพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยวิธีการทั้งสองสอดคล้องกัน
แสดงว่าการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความถูกต้อง และ
สามารถนําไปใช้งานได้  

ในกรณีของข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา เพ่ือคาดคะเนการเกิดอุทกภัย 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลด้านลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ เช่น ลักษณะแอ่งที่
ราบ ลักษณะความหนาแน่นของทางน้ํา ลักษณะความลาดชัน และลักษณะสมบัติของดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ซึ่งผลที่ได้จากการคํานวณแบบจําลองทางอุทกวิทยา คือ พ้ืนที่ประสบอุทกภัย จากน้ันทําการจัดกลุ่มของ
ลักษณะของการเกิดอุทกภัย เช่น  

- การเกิดอุทกภัยแบบน้ําบ่าไหลหลากจากพื้นที่ต้นนํ้าลําธารลงสู่พ้ืนที่ลาดเชิงเขา และ
พ้ืนที่ราบลุ่ม  

- การเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ เน่ืองจากฝนตกหนัก ยาวนาน  
- การเกิดอุทกภัยจากการไหลบ่าของลํ า นํ้ าสายใหญ่ที่ ไหลผ่านที่ ราบลุ่มของ 

จังหวัดอุบลราชธานี เช่น แม่นํ้าชี แม่นํ้ามูล และแม่นํ้าโขง  
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3) ข้อมูลด้านการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลที ่เป็นปัจจัย 
ในการเกิดอุทกภัย ได้แก่ ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณฝน และปัจจัยด้านกายภาพของพื้นที่  
เช่น ความลาดชันของพื้นที่ ความสามารถในการระบายนํ้าของดิน ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
ขนาดของพื้นที่ลุ ่มนํ้าย่อย ความหนาแน่นของทางนํ้า สิ่งกีดขวางทางน้ํา และการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
(สิ ่งปกคลุมดิน) จากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้ค่านํ้าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
(Weighting) และการให้ค่าระดับคะแนนของปัจจัย (Rating) 9 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปริมาณนํ้าฝน
รายวัน 2) เนื้อดิน (ลักษณะการระบายนํ้า) 3) ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 4) พื้นที ่นํ้าท่วมในอดีต  
5) ความหนาแน่นของทางน้ํา 6) สิ่งปกคลุมดิน 7) เส้นทางคมนาคม 8) ขนาดของพื้นที่ลุ่มนํ้าย่อย และ 
9) ความลาดชัน การศึกษาพิจารณาจากความมากน้อยของอิทธิพลในแต่ละระดับของปัจจัยต่อความ
เสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ถ้าระดับใดมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อการเกิดอุทกภัย 
โดยกําหนดให้มีค่าความสามารถหรือค่าคะแนนสูง โดยปัจจัยใดที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อการ
เกิดอุทกภัยมากกว่า กําหนดให้มีค่าถ่วงนํ้าหนักที่สูงกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์น้อยกว่า 
ซึ่งค่าถ่วงนํ้าหนักได้จากการเฉล่ียค่าคะแนนจากผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

การซ้อนทับแผนที่และการคาํนวณหาค่าคะแนนของข้อมูลในแต่ละช้ันปัจจัย หลังจากที่ได้มีการ
ให้ค่าความสามารถและค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัยแล้ว ทําการซ้อนทับแผนที่ปัจจัยต่างๆ และทํา
การรวมค่าคะแนนของข้อมูลที ่ได้รับการถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัย โดยการนําหลักการวิเคราะห์
ศ ักยภาพ เช ิงพื ้นที ่ (Potential Surface Analysis: PSA) ร ่วมก ับ ระบบสารสน เทศภ ูม ิศ าสต ร์ 
(Geographic Information System: GIS) และเทคน ิคการซ ้อนท ับข ้อม ูล  (Overlay Analysis)  
เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสร้างแผนท่ี
แสดงระดับความรุนแรง และความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดกับ
ประชาชน เพ่ือจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

4) ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ
ต่างๆ และรูปแบบต่างๆ ที่เกิดจากอิทธิพลของสภาวะอากาศระดับภูมิภาคที่ทําให้ฝนตกกระจายใน
หลายรูปแบบ เมื่อนําไปเปรียบเทียบให้ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอดีตและ
ชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอนาคตทราบ และแลกเปลี่ยนแนวคิดถึงสาเหตุที่เกิดอุทกภัย 
ทั้งจากธรรมชาติ เช่น ปริมาณฝนหนักและนาน ทั้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ เช่น ขนาดของทางนํ้า ความหนาแน่นของทางน้ํา และสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มหรือแอ่งรองรับ
นํ้า การก่อสร้างสิ่งกีดขวางของทางน้ําและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและ
นํ้า เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และประมวลผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่น
ดําเนินการเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป 

5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม เพื ่อทําการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ ถึงผลกระทบต่อรายได้ (ความสูญเสีย) ในแต่ละภาคเศรษฐกิจ และสินค้าจําเป็นที่ขาดแคลน
ส่งผลต่อราคา (ภาวะเงินเฟ้อ) และเศรษฐกิจด้านอุปทานด้านการบริโภคอุปโภค การลงทุน การส่งออก
สินค้าและบริการ ด้านผลกระทบต่อสังคม - ชุมชนซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ในกรณีที่
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เกิดอุทกภัยในอดีตเปรียบเทียบกับกรณีที ่ม ีการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ข้อมูลมาจากการสํารวจ เก็บข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิง
ลึกต่อผู้นําชุมชน  

1.2.2 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 

แผนการดําเนินงานของโครงการ (Project Plan) เพ่ือกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละ
ส่วนของการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังน้ี 

1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

1.1) การสํารวจและรวบรวมข้อมูล  

ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจาก 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การออกสนาม การสัมภาษณ์
โดยตรงหรือแบบสอบถาม และ 2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสาร รายงาน บทความวิชาการ และ
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

1.2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อาศัยหลักในการพิจารณา คือ แหล่งที่มาและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล สามารถใช้อ้างอิงได้ ความครบถ้วนของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูลหรือข้อมูล
ล่าสุด ความละเอียดของข้อมูล มาตราส่วนของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงความซ้ําซ้อนของ
ข้อมูล โดยจะพิจารณาในเรื่องลิขสิทธ์ิของข้อมูลที่ทําการรวบรวม 

1.3) การออกแบบและการจัดเก็บข้อมูล  

 ดําเนินการออกแบบตามหลักวิชาการ เช่น โครงสร้างของข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ การตั้งชื่อ
ตาราง การสร้างระเบียนข้อมูล กลุ่มและหมวดหมู่ เป็นต้น ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ
ของแฟ้มข้อมูลดิจิตอล แบ่งกลุ ่ม ประเภท ตามลักษณะข้อมูลหรือแบ่งตามลักษณะของกิจกรรม  
ซึ่งได้แก่ ตารางการคํานวณ เอกสารรายงาน ไฟล์ข้อมูลภาพ ไฟล์ข้อมูลเสียง รวมถึงไฟล์วีดีทัศน์ต่างๆ 
เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

หลักการและแนวคิด 

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นการศึกษาและการวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจากนํ้าป่าไหลหลากเน่ืองจากมีฝนตก
ต่อเน่ืองและตกหนักเป็นเวลานาน ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํามูล แม่นํ้าชี และแม่นํ้าโขง 
โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือปรับปรุงข้อมูล
ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องเพ่ิมขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเกิดอุทกภัย 
โดยการกําหนดค่าปัจจัยสําหรับการถ่วงนํ้าหนัก การกําหนดช่วงช้ัน และค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
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โดยใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จากน้ันทําการวิเคราะห์ความถูกต้องโดยการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลพ้ืนที่ที่เคยเกิดอุทกภัยในอดีต โดยผลของการเปรียบเทียบแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  

- ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะ
ดําเนินการศกึษาต่อไปหรือจัดกลุ่มของรูปแบบของลักษณะของการเกิดอุทกภัย  

- ในกรณีที่ผลการเปรียบเทียบไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดอุทกภัยในอดีตจะ
ดําเนินการปรับค่าถ่วงนํ้าหนักจากระบบผู้เช่ียวชาญแล้วนํามาเปรียบเทียบความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง ดังแสดงขั้นตอนการดําเนินการตามกรอบการศึกษาในภาพท่ี 1.3 

 
ภาพท่ี 1.3 กรอบการวิจัยโครงการ 

ขั้นตอนและวิธีการ 

การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ขั้นตอน ผังแสดงขั้นตอนและวิธีการศึกษา โดยมีลําดับและความเช่ือมโยงของแต่ละขั้นตอน  
ดังแสดงในภาพท่ี 1.4 มีรายละเอียดดังน้ี 
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2.1) การรวบรวม นําเข้าและปรับปรุงข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

ขั้นตอนการนําเข้า ปรับปรุง และการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดําเนินการ
โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสํารวจระยะไกล และระบบ
กําหนดพิกัดด้วยดาวเทียมประกอบกับการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

(1) การนําเข้าข้อมูล เป็นการนําเข้าข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้จากการสํารวจภาคสนาม 
เช่น ข้อมูลตําแหน่งการเกิดอุทกภัย ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
อยู่ในรูปของฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผา่นเทคนิควิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(2) การปรับปรุงฐานข้อมูล เป็นการจัดทําฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษา ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันหรือใกล้เคียงปัจจุบันที่สุด เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การปรับปรุงข้อมูล  

 
ภาพท่ี 1.4 ผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 

ผลที่ได้จากกระบวนการนําเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือฐานข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะถูกนําไปใช้สําหรับการดําเนินงานเพ่ือ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ จากการเกิดอุทกภัยในจังหวัด
อุบลราชธานี รวมถึงการวิเคราะห์เพ่ือการจัดการภัยพิบัติและพัฒนาแบบจําลองสําหรับการดําเนินงาน 
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2.2) การกําหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัย ค่าคะแนนที่เหมาะสมของปัจจัย 
(rating) และค่าถ่วงน้ําหนักที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย (Weighting) จากผู้เชี่ยวชาญ 

การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย โดยการศึกษาเอกสารวิจัยที่เก่ียวข้องในการ
กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย ซึ่งในการศึกษาได้กําหนดปจัจัยหลักไว้ 9 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณฝน
รายวัน ความลาดชัน ความสูงจากระดับนํ้าทะเล ความหนาแน่นของลํานํ้าในลุ่มนํ้าย่อย เส้นทางคมนาคม 
ขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย สิ่งปกคลุมดิน เน้ือดิน (สภาพการระบายน้ํา) พ้ืนที่รองรับนํ้า และปัจจัยย่อยจาก
การเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ รวมท้ังข้อมูลการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ปัจจัย
เฉพาะที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่โดยใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยในพื้นที่ศึกษาโดยใช้ผู้เช่ียวชาญในพ้ืนที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําตาราง
เมท ริ กซ์  (Matrix) สํ าห รับ จั ด ลํ า ดับ ค่ า นํ้ าห นั กความ สํ าคัญ ของปั จจั ย  (Weighting Factor)  
และค่าความสามารถของปัจจัย (Rating Factor) จากน้ันนําผลที่ได้จากระบบผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
ร่วมกับการกําหนดปัจจัยพ้ืนฐานที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือนํามาปรับค่านํ้าหนักความสําคัญของปัจจัย 
(Weighting Factor) และค่าความสามารถของปัจจัย (Rating Factor) ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะทําการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยใช้แบบสอบถาม  
ดังแสดงในภาคผนวก ก แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามจากแต่ละ
หน่วยงาน แสดงไว้ในภาคผนวก ข รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 

(1) ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2) สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี 
(3) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
(4) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 
(5) โครงการชลประทานอุบลราชธานี 
(6) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
(7) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 
(8) สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
(9) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  ได้แก่  

- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
- วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(10) สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี  
(11) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
(12) สํานักงานชลประทานที่ 7  
(13) สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า (ส่วนกลาง กรมชลประทาน)  
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ในการจัดลําดับค่านํ้าหนักความสําคัญของปัจจัยและค่าความสามารถของปัจจัยดําเนินการโดย
ใช้ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการตัดสินใจภายใต้หลาย
กฎเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making) เทคนิคนี้จะทําการหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลาย ๆ 
ทางเลือก โดยจะทําการประเมินพิจารณาภายใต้ทุกกฎเกณฑ์ โดยนําปัญหา ปัจจัยและทางเลือก  
แสดงออกมาในลักษณะโครงสร้างลําดับช้ัน (Hierarchic Structure) จากนั้นทําการเปรียบเทียบเพ่ือหา
ผลลัพธ์ โดยการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison Scale) ซึ่งกําหนดค่าความต่าง 9 รูปแบบ 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 1.1 สเกลในการเปรียบเทียบความสําคัญหรือความชอบของสองสิ่ง (Pairwise Comparison 
Scale) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
เท่ากัน (Equally Preferred ) 1 

เท่ากันถึงปานกลาง (Equally to Moderately) 2 
ปานกลาง (Moderately Preferred) 3 

ปานกลางถงึค่อนข้างมาก (Moderately to Strongly) 4 
ค่อนข้างมาก (Strongly Preferred) 5 

ค่อนข้างมากถงึ มากกว่า (Strongly to Very Strongly) 6 
มากกว่า (Very Strongly Preferred) 7 

มากกว่าถึงมากที่สุด (Very Strongly to Extremely) 8 
มากที่สุด (Extremely Preferred) 9 

ที่มา : Huizingh and Virolijk, (1994) 

เมื ่อทําการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยแต่ละคู ่ โดยพิจารณาความสําคัญของปัจจัยที ่มี
อิทธิพลต่อเป้าหมายแล้วทําการให้ค่าเชิงปริมาณเพื่อคํานวณค่าความสําคัญของปัจจัยวิธีทางเมทริกซ์ 
(Comparison Matrix) และหาค่าอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 1.2  

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) ด้วยวิธีทางเมทริกซ์ (Comparison 
Matrix) เพ่ือหาค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสมของพิบัติภัยดินถล่ม 

Pairwise 
Comparison 
(matrix A) 

ความ
ลาดชัน 

การใช้
ท่ีดิน 

ลักษณะ
เนื้อดิน 

ธรณี 
วิทยา 

ระดับ
ความสูง 

ทิศด้าน
ลาด 

A*A 
อัตรา 
ส่วน 

ความลาดชัน 1 1 2 2 3 5 84.92 10.00 
การใช้ท่ีดิน 1 1 1 2 3 4 72.13 8.49 
ลักษณะเนื้อดิน 0.50 1 1 2 2 3 57.68 6.79 
ธรณีวิทยา 0.50 0.50 0.50 1 1 2 33.98 4.00 
ระดับความสูง 0.33 0.33 0.50 1 1 1 26.37 3.11 
ทิศด้านลาด 0.20 0.25 0.33 0.5 1 1 19.17 2.26 

ผลรวม 294.25  
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2.3) การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัย  

(1) การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีกระบวนการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่หลายรูปแบบ หลักการ
ซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายช้ันร่วมกัน โดยข้อมูลเหล่าน้ันต้องอยู่
บริเวณเดียวกันแต่มีคุณลักษณะต่างกัน ผลที่ได้ คือ ช้ันข้อมูลใหม่จากการวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 1.5 

 

ภาพท่ี 1.5 แผนภาพแสดงหลักการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 

(2) การวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ 

การวิเคราะห์และประเมิน พ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยการประยุกต์ระบบ 
ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ (Potential Surface Analysis) 
และการวิธีการซ้อนทับข้อมูลร่วมกับข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานที่รวบรวมได้ ตามสมการ 

D = nnWMWMWMWM ........332211   

  เมื่อ D = ศักยภาพในการเกิดอุทกภัย 
   M = คะแนนของปัจจัยที่ 1 ถึง n 
   W = นํ้าหนักของปัจจัยที่ 1 ถึง n 

(3) การจําแนกช้ันความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

ดําเนินการจําแนกชั้นความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยของผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณตาม
สมการโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับเสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง  
เสี่ยงน้อย และไม่เสี่ยง โดยใช้ค่าเฉล่ีย (x) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) 

2.4) การตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง 

การตรวจสอบผลการวิเคราะห์เป็นการตรวจสอบผลจากการวิเคราะห์ในภาพรวม  
โดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดเหตุการณ์จริงที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความคลาดเคล่ือนของผลการวิเคราะห์ ถ้าความคลาดเคล่ือนของผลการ
วิเคราะห์มากกว่าที่จะยอมรับได้ จะต้องดําเนินการปรับปรุงแบบจําลอง กรอบการวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบใหม่จนกว่าผลท่ีได้จะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ เพ่ือให้การดําเนินงานจริงในอนาคตสามารถใช้งาน
จริงได้และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ชั้นข้อมูลใหม่ 
  
 

 ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
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3) การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะ
อากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model)  

หลักการและแนวคิด 

การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนมีความสําคัญอย่างย่ิงในการคาดคะเนลักษณะการ
หลากของนํ้าจากพ้ืนที่รับนํ้า และลักษณะการไหลของนํ้าในลําธาร ลักษณะการตกของฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลทําให้เกิดอุทกภัยมี 2 ลักษณะ คือ  

- ฝนที่ตกต่อเน่ืองยาวนานโดยมีความหนักเบาของฝนไม่มากและกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง เกิดจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่าผนวกกับอิทธิพลของลมมรสุม ปริมาณ
ฝนรายวันไม่มากแต่การตกบ่อยและตกนาน จะทําให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบลุ่ม  

- ฝนที่ตกหนักเป็นช่วงแต่ตกยาวนานซึ่งจะเกิดจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่
เคลื่อนที่ผ่านหรือเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่มีอิทธิพลต่อพ้ืนที่รับนํ้า ซึ่งทําให้เกิดอุทกภัยในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีกรอบแนวคิดจากการใช้ข้อมูลสภาพอากาศพื้นผิว สภาพอากาศช้ันบน ข้อมูลเมฆ
ดาวเทียม และข้อมูลเรดาร์ของเมฆดังแสดงขั้นตอนการดําเนินการตามกรอบการศึกษาในภาพท่ี 1.3 

ขั้นตอนและวิธีการ 

ขั้นตอนการศึกษาลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ 
(WRF Model) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน วิธีการศึกษา เพ่ือคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดย
แบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF Model) มีผังวิธีการศึกษาดังภาพที่ 1.6 และ
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.1) การหาค่าตัวแปรอากาศจากแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ 
(WRF Model) 

เริ่ม ต้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ ใช้ นําเข้าแบบจําลอง ได้แก่ ข้อมูลสภาพอากาศ  
ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเตรียมให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถนําเข้าแบบจําลอง โดยมีรายละเอียดของข้อมูลนําเข้าดังน้ี 

(1) ข้อมูลสภาพอากาศ 

ข้อมูลสภาพอากาศจากหน่วยงาน National Centers for Environmental Prediction 
(NCEP) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก 
โดยจะทําการรวบรวมข้อมูลตรวจอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศของแต่ละประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิก
ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) ดังแสดงในภาพท่ี 1.7 
ซึ่ งครอบคลุมข้อมูล พ้ืนผิวที่ ได้จากสถานีตรวจอากาศพ้ืนผิว (Weather surface station) และ 
ข้อมู ลตรวจอากาศ ช้ันบน  (Upper Radio Sonde) ตามลํ า ดับ  ข้ อมู ลสภาพอากาศ ดั งกล่ าว  
มีความละเอียดของข้อมูลอากาศ (Resolution) เท่ากับ 1 องศา x 1 องศา และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/ 
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ภาพท่ี 1.6 ผังแสดงขั้นตอนการศึกษาสภาวะอากาศโดยแบบจําลองการวิจัย 

และพยากรณส์ภาวะอากาศ (WRF Model) 

หน่วยงานของ NCEP ได้รวบรวม จัดทําและบันทึกข้อมูลตรวจวัดอากาศในรูปแบบของ 
Grid file ทุก ๆ 6 ช่ัวโมง ตามช่วงเวลาต้ังแต่ 0.00 น . ตามเวลามาตรฐานสากล (Coordinated 
Universal Time : UTC) ซึ่งสามารถนําเข้าแบบจําลองได้โดยตรง โดยข้อมูลอากาศที่เข้าสู่แบบจําลอง 
ประกอบด้วย ตัวแปรอากาศต่าง ๆ เช่น 

(1.1) ความเร็วลมในแนวทิศใต้-ทิศเหนือ (u wind component) 
(1.2) ความเร็วลมในแนวทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก (v wind component) 
(1.3) ความเร็วลมในแนวด่ิง (vertical motion) 
(1.4) อุณหภูมิ (temperature) 
(1.5) ความช้ืนสัมพัทธ์ (relative humidity) 
(1.6) อุณหภูมิของโทรโปพอส (tropopause temperature) 
(1.7) ความกดอากาศท่ีระดับพ้ืนผิว (surface pressure) 
(1.8) อุณหภูมิที่ระดับพ้ืนผิว (surface temperature) 
(1.9) อุณหภูมิที่ระดับนํ้าทะเล (sea surface temperature) 
(1.10) หยาดนํ้าฟ้า (precipitable water) 
(1.11) ความกดอากาศท่ีโทรโปพอส (tropopause pressure) 
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ภาพท่ี 1.7 ตําแหน่งและที่ต้ังสถานีตรวจอากาศช้ันบน (Upper Radio Sonde) 

ที่มา : http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html 

(2) ข้อมูลทางกายภาพ  

ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่ ข้อมูลระดับความสูงของภูมิประเทศ (Digital 
Elevation Model : DEM) และข้อมูลสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover) หรือข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Landuse)  

โดยข้อมูลระดับความสูงของภูมิประเทศเลือกใช้ของหน่วยงาน  United States 
Geological Survey หรือ  USGS ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยข้อมูลที่ ใช้มี ช่ือ ว่า GTOPO30  
เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดทางราบ เท่ากับ 0.5x0.5 ฟิลิปดา หรือ มีขนาด 1x1 กิโลเมตร โดยประมาณ 
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ซึ่ ง อ ยู่ ใน รู ป แ บ บ ข อ งภ า พ ร า ส เต อ ร์  (Raster format)  โด ย ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โห ล ด ไ ด้ ที่ 
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/src/wps_files/geog.tar.gz 

ข้อมูลสิ่งปกคลุมดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จัดทําขึ้นจากดาวเทียม MODIS ซึ่งเป็น
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรรอบโลก โดยข้อมูลมีความละเอียดทางราบเท่ากับ 0.5 x 0.5 ฟิลิบดา หรือ  
มีขนาด 1x1 กิโลเมตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mmm.ucar.edu/wrf/src/wps_files/  

(3) กําหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นแบบจําลอง 

ตัวแปรเริ่มต้นของแบบจําลอง แบ่งออก 3 ส่วน คือ การกําหนดขอบเขตของแบบจําลอง 
การกําหนดสมการเมฆฟิสิกส์ และการกําหนดช่วงเวลาเริ่มต้น ช่วงเวลาสิ้นสุด ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

(3.1) การกําหนดขอบเขตของโดเมน (Domain) แบ่งออกเป็น 3 ขอบเขต คือ 

ขอบเขตที่ 1 หรือโดเมนที่ 1 เริ่มต้ังแต่ ละติจูด 2 - 23 องศาเหนือ ลองจิจูด 
91 - 116 องศาตะวันออก ขนาดกริด 27 x 27 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยและบริเวณ
ใกล้เคียง 

ขอบเขตที่ 2 หรือ โดเมนที่ 2 เป็นขอบเขตย่อยของโดเมนที่ 1 หรือ nesting 
เริ่มต้ังแต่ ละติจูด 10-19.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 99 - 107 องศาตะวันออก ขนาดกริด 9 x 9 กิโลเมตร 
ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของประเทศลาวและกัมพูชา  

ขอบเขตที่ 3 หรือ โดเมนที่ 3 เป็นขอบเขตย่อยของโดเมนที่ 2 เริ่มต้ังแต่ 
ละติจูด 13.8 - 16.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 103.8 - 105.8 องศาตะวันออก ขนาดกริด 3 x 3 กิโลเมตร 
ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของประเทศลาวและกัมพูชา ดังภาพท่ี 1.8 
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ภาพท่ี 1.8 ขอบเขตการประมวลผลของแบบจําลอง WRF Model 

 
(3.2) การกําหนดสมการเมฆฟิสิกส์ (Cloud physic)  

การกําหนดสมการเมฆฟิสิกส์ โดยเลือกใช้สมการที่ให้ผลลัพธ์ของการประมวลผลท่ี
สอดคล้องกับลักษณะการเกิดฝนของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 1.3 

 

 

 

D1 = 27 km*27 km 

D2 = 9 km*9 km

D3 = 3 km*3 km
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ตารางที่ 1.3  สมการเมฆฟิสิกส์ที่ใช้ในแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF Model) 

Type Schemes 
Microphysics Kessler-type (no-ice), Reisner, Lin et al. (graupel included), 

WSM3/5/6, Ferrier, Thompson 
Cumulus Convection New Kain-Fritsch, Grell Ensemble, Betts-Miller-Janjic, Grell-

Devenyi, GFS  
Shortwave Radiation Dudhia (MM5), Goddard, GFDL, CAM 
Longwave Radiation RRTM, GFDL, CAM 
Turbulence Prognostic TKE, Smagorinski,  

2-D Smagorinsky, constant diffusion 
PBL MRF, MYJ, YSU, GFS 
Surface Layer MRF & Eta similarity, GFS 
Land-Surface 5-layer soil model, RUC LSM, Noah unified LSM 

(3.3) การกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการประมวลผลแบบจําลอง WRF 
Model  

การกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการประมวลผลแบบจําลอง WRF 
พิจารณาจากช่วงเวลาที่ฝนตกเท่าน้ัน โดยจะให้ความสําคัญกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เช่น เกิดนํ้าท่วม  
เกิดดินถล่ม หรือ ได้รับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้ เป็นต้น โดยการกําหนดช่วงเวลา  
เริ่มประมวลผลต้ังแต่ช่วงเวลาที่เมฆเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นเมฆฝน (Cumulus cloud) จนกระทั่งเมฆสลายตัว 

(3.4) ผลลัพธ์และการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง  

ข้อมูลที่เตรียมจะถูกประมวลผลเข้าด้วยกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วย 4 รายการ 
คือ ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความดันอากาศ (Pressure) อุณหภูมิ (temperature) และ
ข้อมูลหยาดนํ้าฟ้า หรือ ปริมาณฝน (Precipitation) ซึ่งข้อมูลที่ นํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ระดับ 
ความสูง 4 ระดับ คือ 925 850 700 และ 500 มิลลิบาร์ หรือ ที่ระดับความสูงจากพ้ืนดินประมาณ 800 
1,300 3,000 และ 5,000 เมตร ตามลําดับ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model จะถูกนํามาเปรียบกับข้อมูลที่ตรวจวัดได้
จริงที่ได้จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันเวลาเดียวกัน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจําลองโดยจะใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) และหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลที่ ได้จากแบบจําลอง WRF Model และข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยทําการสร้างกราฟเชิงเส้นเพ่ือดูแนวโน้มของค่าความแตกต่าง ในกรณีที่ค่าความแตกต่าง
เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ จะทําการปรับแต่งค่าตัวแปรเริ่มต้นของแบบจําลอง WRF Model และทําการ
ประมวลผลใหม่อีกคร้ัง จนกว่าผลลัพธ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
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3.2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติของตัวแปรที่ทําให้เกิดฝน  

(1) การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมกับปริมาณฝน  

การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือประมาณค่าอุณหภูมิยอดเมฆและความช้ืนสัมพันธ์  
ซึ่งดําเนินการโดยนําภาพถ่ายดาวเทียมที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณประเทศไทย ได้แก่ ดาวเทียม MTSAT - 2 
มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ ปุ่น ประเภทดาวเทียมค้างฟ้า  
อยู่ที่ตําแหน่ง 145.0 องศาตะวันออก มีค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) ประมาณ 5 กิโลเมตร 
(ภาพท่ี 1.9) โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมใน 3 ช่วงคล่ืน คือ 1) ช่วงคล่ืนรังสีความร้อนช่วงที่ 1 (Infrared; 
10.3 - 11.3 μm) (IR1) 2) ช่วงคลื่นรังสีความร้อนช่วงที่ 2 (Infrared; 11.5 - 12.5 μm) (IR2) และ  
3) ช่วงตรวจวัดปริมาณไอนํ้า (Water vapor; 6.5 - 7.0 μm) ตามลําดับ ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.sattmet.tmd.go.th/newversion/mergesat.html 

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 1.9 ภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT-2 (ก) ช่วงคลื่น IR1 และ (ข) ช่วงคลื่น Water vapor 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

ภาพดาวเทียมที่ได้จะทําการสร้างระบบพิกัดอ้างอิงในเชิงภูมิศาสตร์ โดยกําหนดค่าพ้ืน
หลักฐานทรงกลมอ้างอิง (ellipsoid or spheroid) และระบบการฉาย (Projection) โดยเลือกใช้ค่า
พ้ืนฐานอ้างอิง คือ  World Geodetic System 1984 หรือ  WGS84 และระบบการฉายภาพ  คือ 
Universal Traverse Mercator หรือ UTM ซึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนน้ีแล้ว ช้ันข้อมูลภาพดาวเทียมที่ได้
จะสามารถใช้งานได้ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่รองรับแฟ้มข้อมูลประเภทราสเตอร์ที่มี
นามสกุล .tif เช่น arcview และ QGIS เป็นต้น  

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่นํามาใช้งาน จะเลือกภาพถ่ายดาวเทียมที่ความยาวช่วงคลื่น IR 
และ Water Vapor ซึ่งเป็นตัวแทนของอุณหภูมิยอดเมฆ และช้ันข้อมูลความช้ืนสัมพัทธ์ ตามลําดับ  
โดยจะทําการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเวลาที่ฝนตกจากอิทธิพลของร่องมรสุม หรือ อิทธิพลจาก
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พายุหมุนเขตร้อน เป็นต้น โดยจะนําช้ันข้อมูลภาพดาวเทียม ในช่วงเวลาเดียวกันและต่อเน่ืองกัน  
มาทําการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 2 ช้ัน
ข้อมูล โดยจะพิจารณาในตําแหน่งที่มีสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสถานีตรวจวัดปริมาณ
ฝนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สถานีวัดปริมาณฝนของสํานักฝนหลวง  
ในภูมิภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมถึงสถานีวัดปริมาณฝนที่อยู่ในงานวิจัย
อ่ืน ๆ เช่น จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดข้างเคียง เป็นต้น หลังจากน้ันทําการหาความสัมพันธ์เชิงเส้น
ระหว่างปริมาณฝน และค่าสีของภาพถ่ายดาวเทียม (Pixel Value) ณ ตําแหน่งเดียวกันในลักษณะเชิงเส้น 
และสร้างเส้นตัวแทนแสดงสมการความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิยอดเมฆกับปริมาณฝน และความสัมพันธ์
ระหว่างความช้ืนสัมพัทธ์กับปริมาณฝน เป็นต้น 

(2) การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจําลอง WRF Model กับปริมาณฝน  

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์จะใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลตามตําแหน่งสถานีตรวจ
อากาศทั้งของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีตรวจอากาศท่ีอยู่ใกล้เคียง แล้วทําการจัดคู่ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหลัก คือ ปริมาณฝน กับตัวแปรตามที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model คือ อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ ความดันอากาศ (ลม) และปริมาณฝน โดยจะสร้างกราฟความสัมพันธ์ และสร้างเส้น
ตัวแทนแสดงสมการคู่ความสัมพันธ์ เช่น ปริมาณฝนกับอุณหภูมิ เป็นต้น 

การวิเคราะห์รูปแบบลักษณะการตกของฝนจะดําเนินการโดยใช้เทคนิคเชิงสถิติเข้าช่วย 
โดยการบันทึกค่าตัวแปรทั้งหมด ได้แก่ ตําแหน่งซึ่งแสดงในรูปของพิกัดเหนือ พิกัดตะวันออก ระดับความ
สูง ความช้ืนสัมพัทธ์ ความดันอากาศ อุณหภูมิยอดเมฆ ค่าสีภาพถ่ายดาวเทียม ปริมาณฝนจาก
แบบจําลอง WRF Model ปริมาณฝนจากสถานีตรวจอากาศ และจํานวนครั้งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะถูกจัดเก็บใน
รูปแบบของฐานข้อมูล โดยพิจารณาจากจํานวนคร้ังที่เกิดขึ้น จะทําให้ทราบแนวโน้มการเกิดฝนในแต่ละ
รูปแบบและสามารถแบ่งกลุ่มการเกิดฝนออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ 

3.3) การสร้างฐานข้อมูลรูปแบบลักษณะการตกของฝน 

จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ เพ่ือหารูปแบบลักษณะการตกของฝนที่ ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองแล้วจะถูกออกแบบจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล PostgresSQL 
หรือ MySQL เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีจํานวนมาก และรองรับการพัฒนาการต่อ
ยอดในอนาคต  

4) การคาดคะเนลักษณะน้ําหลากและพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทก
วิทยา 

หลักการและแนวคิด 

การคัดเลือกแบบจําลองที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย โดยแยกพ้ืนที่เสี่ยง 
ออกเป็น พ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดนํ้าเอ่อล้นจากแม่นํ้าสายหลัก  
โดยศึกษาหลักการ ทฤษฎี ของแบบจําลองทางอุทกวิทยาเพ่ือทําการประเมินปริมาณนํ้าท่า และ 
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หาความสัมพันธ์ของปริมาณฝนกับนํ้าท่า จากอิทธิพลของลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จากลักษณะ 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพ
ปฐพีวิทยา  

จากน้ันเลือกแบบจําลองที่สามารถเช่ือมโยงกับแบบจําลอง WRF เพ่ือประเมินปริมาณการไหล
ของน้ําท่าจากอิทธิพลของปริมาณฝน และสภาวะอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยมีขั้นตอนย่อย ๆ ต้ังแต่
การกําหนดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า การกําหนดลักษณะการใช้ที่ดินร่วมกับการกําหนดชนิดดิน เพ่ือกําหนดหน่วย
ตอบสนองทางอุทกวิทยา (Hydrologic Response Units, HRUs) และการนําเข้าข้อมูลภูมิอากาศและ
ข้อมูลลักษณะการตกของฝน จากน้ันทําการคํานวณประมวลผล (Run) และหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
โดยการสอบเทียบแบบจําลองและทดสอบแบบจําลอง (Calibration and Validation) แล้วพิจารณา
ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่ใช้กับข้อมูลทางกายภาพ โดยตรวจสอบกับข้อมูลทางกายภาพในพ้ืนที่จริง
ที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม และทําการศึกษาสภาพนํ้าท่วมจากแบบจําลอง โดยเร่ิมต้ังแต่การสร้าง
โครงข่ายลํานํ้า การกําหนดหน้าตัดลํานํ้า กําหนดเง่ือนไขขอบเขตด้านเหนือนํ้าและท้ายนํ้า และคํานวณ
ประมวลผล (Run) จากน้ันทําการรวบรวมผลที่ได้จากลักษณะการตกของฝนรูปแบบต่าง ๆ ที่ทําให้เกิด
อุทกภัย ทําการจัดกลุ่มของลักษณะการเกิดอุทกภัย เพ่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มลักษณะการเกิดอุทกภัยที่
ทําการศึกษาจากพ้ืนที่ที่เคยเกิดอุทกภัยในอดีต และพ้ืนที่ที่กําหนดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยแสดงกรอบ
แนวคิดการวิจัยในภาพท่ี 1.3 

 ขั้นตอนและวิธีการ 

การศึกษาทางอุทกวิทยาและการวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ของการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี มีขั้นตอนและวิธีการศึกษา ดังน้ี 

4.1) การศึกษาทางอุทกวิทยา 

การศึกษาทางอุทกวิทยา ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการดําเนินการดังน้ี 

(1) การรวบรวมและทบทวนข้อมูลจากเอกสาร รายงานการศึกษาที่เคยดําเนินการมาแล้ว
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและพ้ืนที่ข้างเคียง  

(2) การรวบรวมสถิติข้อมูลและแผนที่ ซึ่งประกอบด้วย  

(2.1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 พ.ศ. 2552 ข้อมูลค่าความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข (STRM DEM) ของกรมแผนที่ทหาร และภาพถ่ายทางอากาศ (ออร์โธสีเชิงเลข) มาตราส่วน 
1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

(2.2) แผนที่ถนน ระบบระบายนํ้า ระบบป้องกันนํ้าท่วม และระบบเตือนภัยนํ้า
ท่วมที่ใช้ในปัจจุบัน 

(2.3) ข้อมูลสภาพนํ้าท่วมในพ้ืนที่โครงการ ระยะเวลาท่วมขัง พ้ืนที่เกษตรกรรม
และแหล่งชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วม และมูลค่าความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในแต่ละปี 
จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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(2.4) ข้อมูลรูปตัดลํานํ้าสายต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วในอดีต และอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรนํ้า เป็นต้น 

(2.5) ข้อมูลนํ้าฝนรายวันและรายช่ัวโมง ระดับนํ้ารายวัน และรายช่ัวโมง ปริมาณ
นํ้านองสูงสุดรายปี รวมถึงระดับนํ้าสูงสุดและวันที่เกิดอุทกภัยของสถานีที่อยู่ในลํานํ้าสายหลักบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาและพ้ืนที่ข้างเคียง 

(3) การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดอุทกภัยและอุปสรรคในการระบายนํ้า 

(3.1) เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น สภาพพายุฝน สภาพลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นที่ สภาพการเกิดนํ้าท่วมและนํ้าท่วมขัง สิ่งกีดขวางทางนํ้า ปริมาณนํ้าหลากจากลุ่มนํ้า
ตอนบน การต้ืนเขินของแม่นํ้า/คลองต่าง ๆ เป็นต้น 

(3.2) ทบทวนผลการศึกษาและงานวิจัยที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการแล้ว 

(3.3) ศึกษาในภาคสนาม โดยสอบถามจากองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในระดับจังหวัดและอําเภอ ซึ่งเป็น
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

(3.4) ทําการกําหนดสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมและอุปสรรคต่อการระบายนํ้า 

(4) การศึกษาจัดกลุ่มลักษณะการเกิดอุทกภัย 

โดยจัดกลุ่มลักษณะการเกิดอุทกภัยเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การเกิดอุทกภัยในลักษณะนํ้า
ท่วมขัง - นํ้าล้นตลิ่ง และ (2) การเกิดอุทกภัยในลักษณะนํ้าป่าไหลหลากหรือนํ้าท่วมฉับพลัน 

4.2) การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ของการเกิดอุทกภัย 

การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ของการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(1) การคํานวณปริมาณนํ้านองสูงสุดที่คาบความถี่ของการเกิดต่าง ๆ สําหรับพ้ืนที่ 
จังหวัดอุบลราชธานี และทําการสรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณนํ้านองสูงสุด รอบปีการเกิดซ้ําต่างๆ  

(1.1) ทําการแบ่งลุ่มนํ้าย่อยและการวิเคราะห์กราฟนํ้าท่วม 

(1.2) ทําการวิเคราะห์กราฟนํ้าท่วมจากปริมาณฝนสูงสุดรายปี สําหรับพ้ืนที่ศึกษา 

(1.3) ทําการวิเคราะห์กราฟนํ้าท่วมจากปริมาณฝนรายวัน สําหรับลุ่มนํ้าย่อยต่างๆ 
ด้วยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 

(2) การวิเคราะห์สภาพนํ้าท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

(2.1) การจัดเตรียมข้อมูลสําหรับแบบจําลอง ได้แก่  ข้อมูลรูป ตัดของลํานํ้า  
ข้อมูลปริมาณฝน ลักษณะของพ้ืนที่นํ้าท่วมนอกเขตลํานํ้า (overland) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพ้ืนที่ศึกษา และน้ําท่าในพ้ืนที่ศึกษา กราฟนํ้าท่วมของลุ่มนํ้าย่อยต่างๆ  
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(2.2) การปรับเทียบแบบจําลอง (Calibrate) โดยเลือกเหตุการณ์นํ้าท่วมครั้งสําคัญ 2 
เหตุการณ์มาใช้ในการจําลองแบบ โดยทําการสอบเทียบเป็นรายวัน หรือ รายช่ัวโมง  

(2.3) การตรวจพิสูจน์ตัวแปรที่ได้จากการสอบเทียบแบบจําลอง ด้วยเหตุการณ์นํ้า
ท่วมอีก 2 เหตุการณ์ เพ่ือยืนยันความถูกต้องของแบบจําลอง 

(3) การวิเคราะห์สภาพนํ้าท่วม ด้วยแบบจําลองที่ผ่านการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แล้ว 
โดยทําการจําลองแบบตามสถานการณ์ นํ้าที่ ได้การจากวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุ - อุทกวิทยา  
และตามแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่ได้เสนอไว้ในรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และแผนการป้องกัน
และอุทกภัยที่เสนอเพ่ิมเติม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่ 

(3.1) ปริมาณนํ้าที่ไหลหลาก ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณฝนตกในพื้นที่หรือปริมาณนํ้า
ไหลหลากจากลุ่มนํ้าตอนบน 

(3.2) ทิศทางการไหลของน้ําที่ไหลหลากผ่านผิวดินและลํานํ้าต่าง ๆ 

(3.3) บริเวณที่เกิดปัญหาน้ําท่วมขังรุนแรง รวมถึงระดับและช่วงเวลาที่ประสบปัญหา 

(3.4) แนวทางป้องกันและบรรเทานํ้าท่วม 

4.3) การศึกษาและจัดทําแผนท่ีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

การศึกษาและจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัย จากการวิเคราะห์ทางชลศาสตร์แล้วดําเนินการจัด
กลุ่มลักษณะการเกิดอุทกภัยจากลักษณะการตกของฝนเพ่ือทําการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการ
ประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 

(1) รวบรวมและศึกษาแผนที่นํ้าท่วมที่เคยเกิดนํ้าท่วมในอดีตจากเอกสาร และรายงานท่ี
ดําเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ 

(2) รวบรวมและสอบถามข้อมูลในสนามจากการตรวจเย่ียมพ้ืนที่ศึกษา 

(3) รวบรวมและศึกษาข้อมูลและจัดทําแผนที่ นํ้าท่วมระดับตําบลจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

(4) รวบรวมและศึกษาข้อมูลและจัดทําแผนที่นํ้าท่วมจากแบบจําลองทางชลศาสตร์ 

(5) นําข้อมูลแผนที่ พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เปรียบเทียบกับผลการ
วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในกรณีที่มีความสอดคล้อง
กันจะดําเนินการต่อไปถึงการยอมรับของชุมชนเพ่ือกําหนดแนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัย ในกรณีที่ยังไม่
สอดคล้องกันจะดําเนินการปรับขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ผลสอดคล้องกัน 
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5) การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

หลักการและแนวคิด 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในกรณีที่เกิดอุทกภัยในอดีต
เปรียบเทียบกับกรณีที่มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแนวทางของ
งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมในอดีตต่อเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิเคราะห์ครอบคลุมเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคบริการ ที่กระทบต่อรายได้ นอกจากน้ีความสูญเสียในแต่ละภาคเศรษฐกิจ และสินค้าจําเป็นที่ขาด
แคลนอาจส่งผลต่อราคาสินค้า ภาวะเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านอุปทานด้านการบริโภคอุปโภค 
การลงทุน การส่งออกสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ด้านผลกระทบต่อสังคม-ชุมชนจะศึกษาผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในภาวะน้ําท่วมและหลังนํ้าท่วม การดําเนินการดังกล่าวได้ข้อมูลมาจากการ
สํารวจ เก็บข้อมูลภาคสนามจากแบบตอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู ้นําชุมชน เพื ่อวิเคราะห์
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากเหตุอุทกภัยในอดีต และถ้ามีปริมาณฝนที่เท่ากัน
กับที่เคยเกิดขึ้น หรือ มากกว่าที่เคยเกิดขึ้น จะได้รับผลกระทบลดลง เท่าเดิม หรือมากกว่าเดิม ผลการ
วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะเป็นประเด็นสําคัญในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย รวม 25 อําเภอ 
167 ตําบล 1,399 หมู่บ้าน 87,563 ครัวเรือน กระทบต่อการดํารงชีพ 391,463 คน ราษฎรอพยพ 
10,373 คน ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท 5 แห่ง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 250,441 ไร่ บ่อปลา 425 บ่อ  
ปศุสัตว์/สัตว์ปีก 19,290 ตัว แปลงหญ้า 190 ไร่ ถนน/เส้นทางคมนาคม 404 สาย สะพาน 25 แห่ง  
ฝาย 2 แห่ง วัด/ศาสนสถาน 18 แห่ง โรงเรียน 18 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ท่อระบายนํ้า 59 แห่ง  
มีผู้เสียชีวิต 7 ราย (ข้อมูลสะสมของจังหวัดต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม- 26 ตุลาคม 2554)  

อุทกภัย เป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหาวิธีลดความรุนแรง
และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยทําความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อ
ชุมชน สังคม เศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มนํ้าและพ้ืนที่นํ้าท่วมถึง เพราะภาวะนํ้า
ท่วมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจสังคมโดยรวมของประเทศ สํานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงมีนโยบายในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และ
วางแผนจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

การศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยนํ้าท่วมขังต่อเศรษฐกิจ - สังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชน 
ในภาวะนํ้าท่วม และหลังนํ้าท่วม ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นในการ
วางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกัน บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษาดังแสดง
ในภาพท่ี 1.3 
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 ขั้นตอนและวิธีการ 

การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี 

5.1) การทบทวนข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมทั่วไปในพื้นที่ศึกษา 

โดยทบทวนข้อมูลทุติยภูมิระดับหมู่บ้านจากข้อมูล กชช.2ค และข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม ข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบด้วยข้อมูลสภาพทั่วไป
ของชุมชน จํานวนหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร และสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
รวมทั้งผลกระทบจากอุทกภัย  

5.2) การสํารวจข้อมูล 

การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย การเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นไปตามหลักการ
เลือกขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane และการเลือกพ้ืนที่สํารวจเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนและชุมชนทุก
ภาคส่วน จะใช้แบบสอบถามที่จัดทําขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม โครงสร้างระดับชุมชน และ
ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่สําหรับการเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ที่มักจะประสบอุทกภัย ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุ
เน่ืองมาจากการเอ่อล้นของนํ้าในแม่นํ้าสายสําคัญในช่วงฤดูนํ้าหลาก เช่น แม่นํ้ามูล แม่นํ้าชี และแม่นํ้าโขง 
พ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า รวมถึงบริเวณริมตลิ่งของแม่นํ้าสายสําคัญในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งน้ี การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน  
โดยศึกษาครัวเรือนตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน สําหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม เก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 423 ตัวอย่างรายละเอียดของพ้ืนที่
กลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่ 1.4 
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ตารางที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสํารวจผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สัมคมและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อหมู่บ้าน จํานวน การประกอบอาชีพ ลุ่มน้ํา 
บ้านท่ากก ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ 50 ทํานา รับจ้าง 

ทําการประมง 
ลุ่มนํ้ามูล 

บ้านกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 51 ทํานา, เลี้ยงปลาในกระชัง ลุ่มนํ้ามูล 
บ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 41 ทํานา, เลี้ยงปลาในกระชัง ลุ่มนํ้ามูล 
บ้านช่างหม้อ ต.คํานํ้าแซบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 35 ทําเคร่ืองป้ันดินเผา ลุ่มนํ้ามูล 
บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 59 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านท่าไห ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 41 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 42 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านทัน ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 41 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านดินดํา ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 38 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านผาชัน ต.สําโรง อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลฯ 25 ทํานา ลุ่มนํ้าโขง 

รวม 423   

แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน แสดงดังภาคผนวก ค แบบสอบถามผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ข้อมูลประชากรและสังคม ประกอบด้วย เพศ อายุ โครงสร้าง/ขนาดครัวเรือน  
ระดับการศึกษา การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ การใช้แรงงาน การอพยพย้ายถิ่น การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารข้อมูลการเกิดอุทกภัย การเตรียมการเพ่ือรับอุทกภัยในพ้ืนที่ เป็นต้น 

(2) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การถือครองที่ ดิน  ขนาดพ้ืนที่ถือครอง  
ราคา ที่ดิน กิจกรรมการผลิต ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ กลุ่ม/องค์กร/สถาบันทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ รวมท้ังรายรับ-รายจ่าย การออม ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมท้ังปัญหาที่เก่ียวข้องทั้ง
ในสภาพปกติและในช่วงของการเกิดอุทกภัย 

(3) การรับรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผลกระทบจากอุทกภัยที่ได้รับ 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภายในพ้ืนที่ 

(4) การสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างทุกภาคการผลิตและผู้นําชุมชน โดยเป็นประชากร
ตัวอย่างในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 

5.3) การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลท่ีได้จากแบบสอบถาม  

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห์หาค่าสถิติในรูปค่าเฉลี่ย/ ค่าความถี่/ ค่าร้อยละ 
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science Study)  
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6) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 หลักการและแนวคิด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายในการผลิตเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและเพ่ือการส่งออกของประเทศในอนาคต และเป็นที่
ทราบกันดีว่าหลายจังหวัดในภูมิภาคน้ี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้ามูลมักประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงเป็น
ประจําทุกปี  

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลักษณะการตกของฝนที่เกิดจาก
ร่องมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน ทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน หากปริมาณนํ้าหลากเหนือผิวดินมี
มากก็จะเอ่อท่วมจนเกิดอุทกภัยทําความเสียหายในพ้ืนที่น้ันๆ ประกอบกับสาเหตุทางกายภาพของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้า บางพ้ืนที่มีการระบายนํ้าไม่ดีพอ มีลํานํ้าหลายสายไหลมาบรรจบกัน ในขณะที่ความจุของลํานํ้ามี
น้อยกว่า ปริมาณนํ้าหลากหรือมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ํา ซึ่งเกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและ
พ้ืนที่ป่าต้นนํ้าถูกทําลาย รวมท้ังจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ต้นนํ้าที่ขาดการบูรณาการ  

นอกจากน้ีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจมีจํานวนวันที่
มีฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองมากข้ึน จนเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัย ในขณะที่จํานวนวันซึ่งฝนไม่ตกหรือฝน
ทิ้งช่วงมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน จนทําให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง  

การบรรเทาหรือการหลีกเลี่ยงการเกิดอุทกภัยจากลักษณะการตกของฝนที่เปลี่ยนแปลงจาก
อดีตเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกําลังคุกคามต่อประชากรโลก ประกอบกับการ
ดําเนินงานที่ต้องอาศัยการทํางานแบบบูรณาการระหว่างส่วนราชการ ทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เป็น
ราชการส่วนกลางและระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้น ทําให้ความ
ช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างทันท่วงที ทําให้ชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่และกําหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขโดยชุมชน ดังแสดงกรอบแนวคิด
การวิจัยในภาพท่ี 1.3 

ขั้นตอนและวิธีการ 

ขั้นตอนการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนมีรายละเอียดดังน้ี 

6.1) ศึกษาบริบท สํารวจ วิเคราะห์บริบทชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณ จังหวัด
อุบลราชธาน ีมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ทําการสํารวจบริบทชุมชน ประวัติการเกิดอุทกภัย ในเขตตําบลหนองกินเพล  
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะบ้านกุดชุมและบ้านคูสว่าง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เคยประสบ
อุทกภัยหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยสํารวจกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนหมู่บ้านละ 1 ชุด 

(2) นําข้อมูลจากการสํารวจบริบทชุมชนประวัติการเกิดอุทกภัยมาสร้างแบบสอบถาม
ทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอุทกภัยในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน โดยสํารวจข้อมูลเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพศึกษาสภาพการเกิดอุทกภัย ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ในการปรับตัวระดับครัวเรือน ระดับชุมชนต่อสภาพอุทกภัยเป็นการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิโดยใช้ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
จํานวน 410 ชุด ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5  
 
ตารางที่ 1.5 รายละเอียดหมู่บ้านที่ลงสํารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน จํานวน การประกอบอาชีพ ลุ่มน้ํา 
บ้านกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 60 ทํานา, เลี้ยงปลาในกระชัง ลุ่มนํ้ามูล 
บ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ 60 ทํานา, เลี้ยงปลาในกระชัง ลุ่มนํ้ามูล 
บ้านท่าข้องเหล็ก ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ  
จ.อุบลฯ 

20 ทําเคร่ืองป้ันดินเผา, เลี้ยง
ปลาในกระชัง 

ลุ่มนํ้ามูล 

บ้านท่ากกแห่ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ  
จ.อุบลฯ 

20 รับจ้างทั่วไป ลุ่มนํ้ามูล 

บ้านท่าไห ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 50 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 50 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านทัน ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 50 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านดินดํา ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 50 ทํานา ลุ่มนํ้าชี 
บ้านผาชัน ต.สําโรง อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลฯ 50 ทํานา ลุ่มนํ้าโขง 

รวม 410   
 
(3) นําข้อมูลได้จากข้อ 1) และ ข้อ 2) ทําการวิเคราะห์และนําเสนอต่อเวทีประชาคม ทั้ง 2 

รูปแบบโดยผ่านการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือหาผลกระทบที่เกิดขึน้ ตลอดจนแนวทางการป้องกันและ
การแก้ไขโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลท่ี
ชาวบ้าน/ชุมชนเคารพนับถือหมู่บ้าน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบล ตัวแทนจากอําเภอ และตัวแทน
จากหน่วยงานของจังหวัด จํานวนผู้เข้าประชุมประมาณ 60 - 100 คน โดยประเด็นที่ใช้ในการจัดเวที
ประชาคม โดยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาบริบทชุมชน และการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงสภาพปัญหาของการเกิดอุทกภัยของชุมชนตนเอง 

(4) นําผลการวิเคราะห์ SWOT มาจัดทําแบบแผนงานโครงการและเรียงลําดับแผนงาน
โครงการท่ีจะเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยโดยชุมชน  

(5) กําหนดหัวข้อการประชุมเวทีประชาคม และระดับความคิดเห็นเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการอุทกภัยในประเด็น “การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน" 

(6) การมีส่วนร่วมครัวเรือนในการดําเนินกิจกรรมระยะก่อนเกิดอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัย
และระยะหลังเกิดอุทกภัย 
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(7) การมีส่วนร่วมชุมชนในการดําเนินกิจกรรมระยะก่อนเกิดอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัย
และระยะหลังเกิดอุทกภัย 

(8) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือในระยะก่อนเกิด
อุทกภัย ระยะเกิดอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัยและระยะหลังเกิดอุทกภัย  

(9) การประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น เพ่ือทดลองใช้โปรแกรมได้จากการศึกษาแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

- ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาลงทะเบียน 

- ช้ีแจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ ประมาณ 10 คน 

- เลือกประธานกลุ่มย่อยและเลขาฯ 

- ดําเนินการเสวนากลุ่มย่อย 

- นําเสนอผลการเสวนากลุ่มย่อยใช้เวลา 10 นาที 

- สรุปผลการเสวนาและนัดประชุม 

- ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาและเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน 

6.2) การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการบริหารจัดการอุทกภัย ประกอบด้วย 

(1) การมีส่วนร่วมของชุมชน  

โดยการจัดกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการบริหารจัดการอุทกภัย เพ่ือให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

(1.1) การการวางแผนงาน/โครงการ มีรายละเดียดดังน้ี 
- การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาความจําเป็นและสาเหตุ 

- กําหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิธีการดําเนินงาน 

(1.2) การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
- การร่วมดําเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- การสนับสนุนเงินงบประมาณ 

- การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทํางาน 

(1.3) การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

- การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 

- การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

- การให้คําปรึกษาแนะนําการทํางานเพ่ิมเติม 

- การจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
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(2) การรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลชุมชน เพ่ือใช้ในการกําหนดแนวทางในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ในชุมชนเมื่อเกิดอุทกภัย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ระยะเตรียมการ (1) ประชุมผู้นําชุมชนและประชาชนเตรียมการรับมืออุทกภัย (2) สํารวจ
พ้ืนที่สูงตํ่า ระดับนํ้าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร (3) จัดหากระสอบเพ่ือบรรจุทราย (4) รถลําเลียงกระสอบ 
(5) กําลังคน (6) รีบเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรก่อนฤดูนํ้าหลาก  

ระยะดําเนินการ (1) จุดที่นํ้าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันในชุมชนในการนํากระสอบ
บรรจุทรายไปวางในจุดที่นํ้าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร (2) ปลูกผักบุ้งในพ้ืนที่นํ้าท่วม 

ระยะสุดท้าย (1) จัดเวรยามเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ (2) สํารวจพ้ืนที่เสียหายรายงานให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป กรณีรุนแรง (3) ปรับเปลี่ยนมาทํานาปรังแทนนาปี 

6.3) กําหนดแนวทางเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

โดยผนวกความคิดเห็นของชุมชนต้นนํ้าและชุมชนในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและรูปแบบ
การป้องกันอุทกภัยตามแนวพระราชดําริ เช่น การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขวางทางการไหลของนํ้า  
การทําฝายชาวบ้าน เพื่อชะลอการไหลของน้ํา การทําแนวร่องนํ้าระดับ เพื่อให้เกิดการไหลตามคันขอบ
เนินก่อนลงลํานํ้า เพื่อลดความรุนแรงของกระแสนํ้า การก่อสร้างสระนํ้าขนาดเล็ก ลดหลั่นตามแนว
ระดับ จากนั้นเสนอแนวคิดต่อชุมชนและรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงมาตรการ และแนวทางป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย 
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บทท่ี 2 
ภาพรวมและความเชื่อมโยงของพื้นท่ีลุ่มน้ําในจงัหวัดอุบลราชธานี 

กับแม่น้ําโขง-ช-ีมูล 

2.1 ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธาน ี 

จังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร หรือ ประมาณ 575 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ 
มีเน้ือที่ประมาณ  16,112.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีขนาดพ้ืนที่ ใหญ่ เป็นอันดับ  2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ  5 ของประเทศ  
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศตะวันออก ติดต่อ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศใต้  ติดต่อ  จังหวัดศรีสะเกษ และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 

ทิศตะวันตก  ติดต่อ  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร  

แนวพรหมแดนของจังหวัดอุบลราชธานีที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ภาพท่ี 2.1) มีระยะทางรวม
ประมาณ 428 กิโลเมตร ประกอบด้วย  

1)  แนวพรหมแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มจากอําเภอ
เขมราฐถึงอําเภอนํ้ายืนติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขตและแขวงจําปาสัก รวมระยะทางทั้งสิ้น 361 
กิโลเมตร  

2)  แนวพรหมแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา บริเวณอําเภอน้ํายืนติดกับจังหวัดเขาพระ
วิหาร รวมระยะทางทั้งสิ้น 67 กิโลเมตร 

2.2 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี  

จากข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 25 อําเภอ 219 ตําบล 2,699 หมู่บ้าน 

2.2.1  อําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี  มี อําเภอรวมทั้ งสิ้น  25 อําเภอ  ประกอบด้วย  1) อําเภอตาลสุม  
2) อําเภอเมืองอุบลราชธานี 3) อําเภอกุดข้าวปุ้น 4) อําเภอพิบูลมังสาหาร 5) อําเภอศรีเมืองใหม่  
6) อําเภอดอนมดแดง 7) อําเภอเดชอุดม 8) อําเภอตระการพืช 9) อําเภอเขื่องใน 10) อําเภอนํ้ายืน  
11) อําเภอศรีอุดม 12) อําเภอนาจะหลวย 13) อําเภอบุณฑิก 14) อําเภอโขงเจียม 15) อําเภอโพธ์ิไทร 
16) อําเภอม่วงสามสิบ 17) อําเภอนาเยีย 18) อําเภอเขมราฐ 19) อําเภอสําโรง 20) อําเภอสิรินธร  
21) อําเภอวารินชําราบ 22) อําเภอเหล่าเสือโก้ก 23) อําเภอสว่างวีระวงศ์ 24) อําเภอนาตาล และ  
25) อําเภอนํ้าขุ่น ซึ่งที่ต้ังของแต่ละอําเภอแสดงดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 แผนที่จังหวัดอุบลราชธานีและอาณาเขตติดต่อ 
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 2.2.2 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี (ตารางที่ 2.1) ประกอบด้วย 

1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 

2) เทศบาล จํานวน 39 แห่ง แบ่งเป็น 

(1) เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

(2) เทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ  
(2.1) เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
(2.2) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
(2.3) เทศบาลเมืองเดชอุดม 

(3) เทศบาลตําบล 35 แห่ง 

3) องค์กรบริหารส่วนตําบล (อบต.) 206 แห่ง  

ตารางที่ 2.1 เขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี 

เขตการปกครอง ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อําเภอ 20 25 25 25 25 25 
ก่ิงอําเภอ 5 - - - - - 
ตําบล 219 219 219 219 219 219 
หมู่บ้าน 2,668 2,699 2,699 2,699 2,699 2,699 
เทศบาล 24 27 32 39 39 39 

นคร 1 1 1 1 1 1 
เมือง 2 3 3 3 3 3 
ตําบล 21 23 28 35 35 35 

องค์การบริหารส่วนตําบล 214 211 206 199 199 199 
 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศและธรณสีัณฐานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  

2.3.1  ลักษณะภูมิประเทศบรเิวณจังหวัดอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยู่ในแอ่งโคราช (Korat basin) ที่ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลางประมาณ 68 เมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนลาดที่ลาดลงมาจากแนวภูเขาทางทิศ
ใต้ และทิศตะวันออกลงสู่ปลายแอ่งสะสมตะกอนโคราช ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบขนาบกับแม่นํ้ามูลและ
แม่นํ้าชี และลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่นํ้าโขงเป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่นํ้าชีไหลมาบรรจบกับแม่นํ้ามูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตก
มายังทิศตะวันออก แล้วไหลลงสู่แม่นํ้าโขงที่อําเภอโขงเจียม และมีลํานํ้าสายใหญ่อีกหลายสาย ได้แก่  
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ลําเซบก ลําโดมใหญ่ และลําโดมน้อย อีกทั้งมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่ง เช่น เทือกเขาบรรทัดและ
เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งก้ันอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและกัมพูชา แผนที่ลักษณะภูมิประเทศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีแสดงดังภาพท่ี 2.2 

2.3.2 ธรณสีัณฐานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  

ธรณีสัณฐานบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปโดยสังเขป ดังน้ี  

1) บริเวณสันดินริมนํ้า (River levee) เกิดจากตะกอนลํานํ้าที่พัดพามาทับถม บริเวณริมฝั่ง
แม่นํ้า มีลักษณะพ้ืนที่เป็นเนิน สันดินริมฝั่งแม่นํ้าโขง และบางบริเวณสันดินริมฝั่งลําเซบาย 

2) บริเวณลานตะพักลํานํ้า (Terrace) เกิดจากกระบวนการกัดเซาะและพัดพาตะกอนมาทับถม
บริเวณที่สูงกว่าที่ราบนํ้าท่วมถึง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลอนลาดของตะพักลํานํ้าระดับตํ่า ระดับกลาง และ
ระดับสูง พ้ืนที่เหล่าน้ีพบทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและทางใต้ของจังหวัด พ้ืนที่ราบถึงตะพักระดับตํ่า
ใช้สําหรับทํานา และพ้ืนที่ลอนลาดใช้สําหรับปลูกพืชไร่  

3) บริเวณที่เป็นแอ่ง (Depression) หรือที่ราบตํ่าหลังแม่นํ้า (Back swamp) เกิดจากการ
กระทําของน้ํา พบบางแห่งในบริเวณริมแม่นํ้าโขง แม่นํ้าชี ลําเซบาย และลําโดมใหญ่ ซึ่งมักมีนํ้าแช่ขังเป็น
เวลานานในช่วงฤดูฝน  

4) บริเวณเนินตะกอนรูปพัด (Coalescing fans) สภาพพ้ืนที่แบบน้ีมีลักษณะเด่น คือ รูปร่างจะ
เป็นรูปพัด เกิดจากหินบริเวณต้นนํ้าสลายตัวเมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมากจนเกิดนํ้าหลาก จนสามารถ
พัดพาดินและหินที่สลายตัวเป็นดินตะกอนไหลไปตามกระแสนํ้าในลําธารออกนอกหุบเขา เมื่อมาถึงนอก
หุบเขาหรือเชิงเขาสภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบทําให้นํ้าไหลกระจายออก พลังของนํ้าลดลงจึงเกิดการ
ทับถมของตะกอน พบพ้ืนที่ลักษณะน้ีทางตอนใต้และทางตะวันตกของจังหวัด  

5) บริเวณเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา (Lava flow hill) เป็นเนินหรือเนินดินที่เกิดจาก
การไหลของธารลาวา ดินบริเวณน้ีจะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวและผุพัง
ของหินบะซอลท์ พบพ้ืนที่ลักษณะน้ีบริเวณอําเภอนํ้ายืน  
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ภาพท่ี 2.2 แผนที่ลักษณะภูมปิระเทศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
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6) บริเวณท่ีลาดเชิงเขา (Foot hill slope) เกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีถูกกัดชะและพัดพา
โดยนํ้าหลากจากที่สูงลงสู่เชิงเขา พบพ้ืนที่ลักษณะน้ีบริเวณอําเภอตระการพืชผล อําเภอพิบูลมังสาหาร 
อําเภอศรีเมืองใหม่ และอําเภอโขงเจียม 

7) บริเวณที่ลาดเชิงซ้อน (Slope complex) ลักษณะเป็นภูเขาหรือเทือกเขามีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พบพ้ืนที่ลักษณะน้ีบริเวณเทือกเขาพนมดงรักในเขตอําเภอบุณฑริก อําเภอนํ้ายืน 
และอําเภอนาจะหลวย อีกแห่งหน่ึงที่พบ คือ บริเวณเทือกเขาในอําเภอโขงเจียม และอําเภอศรีเมืองใหม่  

เน่ืองจากพ้ืนที่เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98) ของจังหวัดอุบลราชธานีรองรับด้วยหินชุดโคราชซึ่ง
ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน ลักษณะสัณฐานของภูเขาและเนินเขาจึงเป็นภูเขา
ยอดตัดและภูเขายอดป้าน มีลักษณะของไหล่เขาและสันเขาค่อนข้างตรงไม่แหลมหรือขรุขระ  

2.3.3 ภูเขาและเทือกเขาทีส่ําคัญบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานีมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นแนวก้ันอาณาเขตระหว่างจังหวัด
อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา (ภาพท่ี 2.3) ซึ่งประกอบด้วย 

1) ทิวเขาพนมดงรักหรือทิวเขาพนมดงแร็ก ซึ่งแปลว่า ภูเขาไม้คาน มีลักษณะเป็นทิวเขา
สลับซับซ้อน โดยส่วนที่สูงที่สุดอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อเน่ืองกับเขตอําเภอบุณฑริก  
สูง ประมาณ 784 เมตร รองลงมา คือ ยอดเขาโดมใหญ่ สูงประมาณ 653 เมตร ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขายอดโดม ลักษณะของทิวเขาจะทอดยาวจรดปากแม่นํ้ามูล 

2) ทิวเขาภูพานตะวันออก อยู่บริเวณทิวเขาทางตอนเหนือของจังหวัดเป็นบริเวณตอนปลาย
ของทิวเขาภูพาน มีลักษณะที่ไม่ต่อเน่ืองจึงเป็นภูเขาที่เช่ือมต่อกับเนินเขาที่สูงลานหินโผล่สลับกับพ้ืนที่
ราบท่ีดอน ภูเขาและยอดเขาที่สําคัญ ได้แก่ ภูผาขาม ภูโหล่น ภูผาขาว ภูสะมุย ภูดงนาทาม ภูจันทร์แดง
ภูผาชัน และภูโลง 

3) ภูจองนายอย เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาพนมดงรัก มีลักษณะสัณฐานคล้ายโดม หรือ ฝาชี 
ซึ่งเป็นสัณฐานของภูเขาไฟ ทําให้เกิดกระบวนการไหลของลําธารแตกกระจายเป็นลักษณะรัศมี  
ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) ภูเขาไฟนํ้ายืน มีลักษณะเป็นเนินเขาธารลาวา (Lava Flow) เป็นพ้ืนที่บริเวณเดียวของ
จังหวัดที่เป็นเนินภูเขาไฟ มียอดเนินเขาสูงประมาณ 258 เมตร ปัจจุบันเป็นเขตกสิกรรมพืชไร่ พืชสวน 
และไม้ผล 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 2.3 แผนที่ระดับความสูงและแนวเทอืกเขาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
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2.4 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธาน ี

ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันเฉียงเหนือ กล่าวคือ มีอากาศร้อนในฤดู
ร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งฤดูกาลได้ 3 ฤดูกาล ดังน้ี 

- ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจจะ
มีฝนเริ่มตกบ้างในปลายเดือนเมษายน แต่ปริมาณนํ้าฝนมักจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

- ฤดูฝน จะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักมีฝนทิ้งช่วง 
ส่วนช่วงปลายฤดูฝน มักจะมีพายุดีเปรสช่ัน บางปีอาจมีภาวะนํ้าท่วม 

- ฤดูหนาว เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทําให้ได้รับ
อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอ่ืน อุณหภูมิจะเริ่มตํ่าลงต้ังแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุด
ในช่วงปลายเดือนมกราคม 

2.4.1 อุณหภูมิ 

จากข ้อม ูลของสถาน ีอ ุต ุน ิยมว ิทยาจ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ี (407501) กรมอ ุต ุน ิยมว ิทยา  
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2554 พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม เท่ากับ 24.3 ±0.0.73 °C อุณหภูมิ
ตํ่าสุดลดลงถึง 17.5±0.63 °C อุณหภูมิเฉลี่ยเริ่มขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ จากเดือนกุมภาพันธ์ (27.0±1.37 °C) 
ถึงเดือนเมษายน (30.3±0.56 °C) ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูร้อน อุณหภูมิในตอนกลางวันร้อนจัดในเดือน
มีนาคมและเดือนเมษายน โดยอุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 35.7±0.82 °C และ 36.7±0.73 °C ตามลําดับ 
หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเมื ่อเข้าสู ่ช่วงฤดูฝนจนถึงเดือนกรกฎาคม จากนั้นลดลงเรื่อยๆ 
เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงตํ่าสุดในช่วงปลายปีต่อเน่ืองถึงเดือนมกราคม โดยมีอุณหภูมิ
ตํ่าสุดในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม เท่ากับ 20.6±0.74 °C และ 18.5±0.82 °C ตามลําดับ  
ซึ ่งมีอุณหภูมิเฉลี ่ย เท่ากับ 26.2±0.67 °C และ 24.5±0.61 °C ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2.2 และภาพท่ี 2.4 
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ตารางที่ 2.2 อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2554 

เดือน อุณหภูมิ (C) 
Tmin SD Tmax SD Taverage SD 

มกราคม 17.5 0.6 31.9 0.9 24.3 0.73 
กุมภาพันธ์ 20.3 1.7 34.3 1.2 27.0 1.37 
มีนาคม 22.3 1.0 35.7 0.8 28.8 0.80 
เมษายน 24.0 0.5 36.7 0.7 30.3 0.56 

พฤษภาคม 24.3 0.3 34.9 0.7 29.4 0.42 
มิถุนายน 24.6 0.4 34.0 0.7 29.0 0.40 
กรกฎาคม 24.2 0.3 32.9 0.7 28.3 0.49 
สิงหาคม 24.0 0.3 32.1 0.6 27.7 0.37 
กันยายน 23.8 0.3 32.0 0.4 27.5 0.25 
ตุลาคม 22.5 0.6 32.4 0.7 27.2 0.38 

พฤศจิกายน 20.6 0.7 32.4 0.6 26.2 0.67 
ธันวาคม 18.5 0.8 31.5 0.6 24.5 0.61 

หมายเหตุ : Tmin คือ  อุณหภูมิตํ่าสุด  Taverage    คือ  อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน 
  Tmax  คือ  อุณหภูมิสูงสุด  SD     คือ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 

ภาพท่ี 2.4 อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2554 
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2.4.2 ความช้ืนสัมพัทธ์ 

จากข ้อม ูลของสถาน ีอ ุต ุน ิยมว ิทยาจ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ี (407501) กรมอ ุต ุน ิยมว ิทยา  
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2554 พบว่า ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดอุบลราชธานีในเดือนมกราคม  
และเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 64.7±1.27% และ 62.8±1.22% ตามลําดับ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์จะ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 73.7±2.61% และปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายน เท่ากับ 82.2±1.71% 
เนื ่องจากเข ้าสู ่ฤด ูฝน  และปริมาณความชื ้นส ัมพ ัทธ ์ลดลงช่วงสิ ้นส ุดฤด ูฝนในเด ือนตุลาคมถ ึง 
เดือนธันวาคม มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ เท่ากับ 75.9±3.64% 69.4±1.53% และ 66.4±0.97% 
ตามลําดับ เน่ืองจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.3 และภาพท่ี 2.5 

ตารางที่ 2.3 ค่าความช้ืนสัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี 

เดือน 
ความช้ืนสัมพัทธ์ (%) 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มกราคม 66.9 61.8 64.7 1.27 

กุมภาพันธ์ 64.8 59.0 62.8 1.22 

มีนาคม 66.3 57.8 61.5 2.52 

เมษายน 75.4 61.6 66.1 3.19 

พฤษภาคม 78.6 68.7 73.7 2.61 

มิถุนายน 80.6 73.4 77.2 1.8 

กรกฎาคม 83.5 75.4 78.7 2.01 

สิงหาคม 84.9 78.3 81.9 1.53 

กันยายน 85.2 78.2 82.2 1.71 

ตุลาคม 81.7 70.1 75.9 3.64 

พฤศจิกายน 72.2 66.4 69.4 1.53 

ธันวาคม 68.3 64.9 66.4 0.97 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  2-11 

 

ภาพท่ี 2.5 ค่าความช้ืนสัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี  
 

2.4.3  ค่าศักย์การคายระเหยน้าํ 

จากข้อม ูลของสถาน ีอ ุต ุน ิยมวิทยาจ ังหวัดอ ุบลราชธาน ี (407501) กรมอุต ุน ิยมวิทยา  
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2554 พบว่า ค่าศักย์การคายระเหยนํ้าของจังหวัดอุบลราชธานีในเดือนมกราคม
เท ่าก ับ 119.5±9.69 มิลลิเมตร ค่าศ ักย์การคายระเหยนํ้าเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วเมื ่อเข ้าสู ่ฤด ูร ้อน  
ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนมีค่าศักย์การคายระเหยนํ้า เท่ากับ 158.6±7.39 มิลลิเมตร และ
160.4±11.64 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยค่าศักย์การคายระเหยน้ําสูงสุดอยู่ในเดือนมีนาคม หลังจากนั้น
ค่าศักย์การคายระเหยนํ้าได้ลดตํ่าลงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม (เข้าสู ่ฤดูฝน) มีค ่าเท ่ากับ 
139.3±10.58 มิลล ิเมตร ค่าศ ักย ์การคายระเหยน้ํา ตํ่าส ุดอยู ่ในเด ือนกันยายน  โดยม ีค ่าเท ่าก ับ 
96.4±11.17 มิลลิเมตร และค่าศักย์การคายระเหยนํ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นในช่วงสิ้นสุดฤดูฝนในเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.4 และภาพท่ี 2.6 
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ตารางที่ 2.4 ค่าศักย์การระเหยนํ้ารายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี  

เดือน 
ค่าศักย์การระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มกราคม 132.3 101.3 119.5 9.69 

กุมภาพันธ์ 137.9 112.5 123.4 7.30 

มีนาคม 175.2 147.1 158.6 7.39 

เมษายน 178.0 141.9 160.4 11.64 

พฤษภาคม 153.2 122.2 139.3 10.58 

มิถุนายน 146.0 114.8 130.8 11.00 

กรกฎาคม 142.7 96.8 120.1 15.98 

สิงหาคม 115.1 90.5 103.5 9.09 

กันยายน 113.3 79.3 96.4 11.17 

ตุลาคม 137.0 99.2 109.8 11.10 

พฤศจิกายน 136.3 102.4 117.8 8.84 

ธันวาคม 129.3 105.9 117.6 6.49 
 

 
ภาพท่ี 2.6 ค่าศักย์การคายระเหยนํ้าเฉล่ียรายเดือนของจังหวัดอุบลราชธานี 
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2.4.4 ปริมาณฝน 

จากข้อม ูลของสถาน ีอ ุต ุน ิยมวิทยาจ ังหวัดอ ุบลราชธาน ี (407501) กรมอุต ุน ิยมวิทยา  
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2554 พบว่า ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 1,648.7±254.73 มิลลิเมตร 
ซึ่งปกติฤดูกาลจะเริ่มประมาณเดือนเมษายน มีปริมาณฝน 92.4±69.49 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเพิ่มมาก
ขึ ้น เป ็น  203.1±104.16 ม ิลล ิเมตร ในเด ือนพฤษภาคม  ปริมาณฝนส ูงส ุดอยู ่ในเด ือนส ิงหาคม 
(359.0±103.43 ม ิลล ิเมตร ) ก ่อนที ่ป ร ิมาณจะลดลงและลดลงอย ่างรวดเร ็วใน เด ือนต ุลาคม 
(115.4±95.04 มิลลิเมตร) และฤดูฝนสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน (11.2±14.87 มิลลิเมตร) ตามลําดับ 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.5 และภาพท่ี 2.7 

ตารางที่ 2.5 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี  

เดือน 
ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) 

ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มกราคม 22.5 0.0 3.0 7.26 

กุมภาพันธ์ 23.8 0.0 7.0 8.47 

มีนาคม 85.4 0.1 26.8 31.38 

เมษายน 222.8 15.3 92.4 69.49 

พฤษภาคม 360.5 85.0 203.1 104.16 

มิถุนายน 458.1 136.4 217.4 92.84 

กรกฎาคม 510.0 124.7 303.4 120.68 

สิงหาคม 498.1 190.8 359.0 103.43 

กันยายน 397.0 198.4 308.6 61.21 

ตุลาคม 295.7 1.1 115.4 95.04 

พฤศจิกายน 42.4 0.0 11.2 14.87 

ธันวาคม 12.2 0.0 1.3 3.84 

รวม 1,648.7 254.73 
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ภาพท่ี 2.7 ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนของจังหวัดอุบลราชธานี 

2.5 ลักษณะทางธรณีวิทยาและทรัพยากรแรข่องจังหวัดอุบลราชธาน ี  

2.5.1 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

ธรณีวิทยาโครงสร้างบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะการคดโค้งรูปประทุนที่มีแนวแกนอยู่ใน
ทิศทางตะวันออก - ตะวันตก ตามแนวสันเขาภูพาน - ภูสันหมากตุ่ม องค์ประกอบของแร่ประกอบหิน
ส่วนใหญ่มีความคงทนต่อการกัดเซาะและกัดกร่อนของทั้งหมวดหินภูพานและหมวดหินโคกกรวด  
การวางตัวของชั้นหินเอียงเทไปทางทิศเหนือและใต้ตามลักษณะของการคดโค้งและมีแนวช้ันเฉียงระดับ
แสดงให้เห็นเด่นชัดหลายบริเวณที่หินโผล่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวดหินภูพานแสดงถึงทิศทางการไหล
ของกระแสนํ้าโบราณไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เช่นเดียวกับหมวดหินโคกกรวดที่พบแนวช้ันเฉียง
ระดับด้วยเช่นกัน แนวแตกส่วนใหญ่ปรากฏในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ (NE - SW) 
แนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ (NW - SE) และแนวเหนือ - ใต้ (N - S) ซึ่งแนวรอยแตกที่
พบในหมวดหินภูกระดึง หมวดหินภูพาน หมวดหินเสาขัว และหมวดหินพระวิหาร เป็นแนวแตกท่ีเกิด
อย่างเป็นระบบ ในลักษณะของ secondary fractures ที่สัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนในบริเวณน้ี คือ  
รอยเลื่อนท่าแขก - เจียโปน (Tha Khek-Juepon Fault)  

2.5.2 ธรณีวิทยา 

จังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 แอ่ง ได้แก่ แอ่งสะสมตะกอนโคราชบริเวณอีสานเหนือและแอ่งสะสมตะกอนโคราชบริเวณ
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อีสานใต้ โดยมีเทือกเขาภูพานกั้นระหว่างสองแอ่งน้ี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนโคราช
บริเวณอีสานใต้ โดยพ้ืนที่เกือบทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยหินตะกอนสีแดง ที่เรียกช่ือว่า กลุ่มหินโคราช 
(Khorat Group) เป็นการสะสมตะกอนในภาคพ้ืนทวีประหว่างมหายุคมีโซโซอิกช่วงกลางต่อกับมหายุคซี
โนโซอิก การลําดับช้ันหินของหน่วยหินที่พบ โดยเรียงลําดับจากหน่วยหินที่มีอายุมากที่สุดแก่ไปยังหน่วย
หินที่มีอายุน้อยที่สุด คือ หมวดหินพระวิหาร หมวดหินเสาขัว หมวดหินภูพาน หมวดหินโคกกรวด  
หมวดหินมหาสารคาม และตะกอนยุคควอเทอร์นารี (ภาพที่ 2.8) ซึ่งเป็นช้ันตะกอนที่ปกคลุมตอนบนของ
ช้ันหิน โดยมีรายละเอียดของหน่วยหินดังต่อไปน้ี  

หมวดหินพระวิหาร (Phra Wihan Formation, Jpw) มีอายุอยู่ในช่วงยุคจูแรสซิก พบหมวด
หินน้ีเห็นเป็นแนวยาว และขาดหายเป็นช่วงๆ ตามแนวเขตพรมแดนระหว่างไทย - กัมพูชาที่อําเภอโขง-
เจียม และอําเภอสิรินธร นอกจากน้ีพบที่อําเภอเขมราฐ และอําเภอโพธ์ิไทร โดยพบเป็นแนวแคบๆ วางตัว
ในทิศทางตะวันออก - ตะวันตก และทิศทางตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียงเหนือ สามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจนในพ้ืนที่ตามขอบของแอ่งพ้ืนราบของแอ่งรูปประทุน (anticlinal structures) ที่มีแนวแกนอยู่
ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ หมวดหินพระวิหาร ประกอบด้วย หินทราย สีขาว  
สีขาวปนเหลือง สีชมพูอ่อน เม็ดละเอียดถึงหยาบ มีการคัดขนาดและความกลมมนดี ประกอบด้วย 
ควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียังมีหินทรายแป้งหินดินดาน ช้ันบางๆ หินทรายปนกรวด และหินกรวด
มน แสดงการวางช้ันเฉียงระดับขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อยู่ทั่วไป  

หมวดหินเสาขัว (Sao Khua Formation, Jsk) มีอายุอยู่ในช่วงยุคจูแรสซิก หมวดหินหน่วยน้ี
แผ่กระจายเป็นแนวยาวติดกับหมวดหินพระวิหารซึ่งกระจายอยู่ตามแนวคดโค้ง ในอําเภอกุดข้าวปุ้นและ
อําเภอโพธ์ิไทร พบหมวดหินน้ีตามลํานํ้าโขงค่อนข้างชัดเจนเป็นบริเวณกว้าง ที่หาดสลึง บ้านสองคอน  
วัดภูเขาเงิน บ้านดอนป่าคา บ้านสําโรง บ้านพะเนียด บ้านคําหมาใน บ้านร่องเข้ และบ้านห้วยยางซึ่งจะ
อยู่ตามแนวขอบของแอ่งรูปประทุนหงายสองคอน (Song Khon syncline) และจะมีแนวคดโค้งนาขาม
อยู่ทางด้านเหนือในเขตอําเภอโพธ์ิไทร และต่อเป็นแนวยาวแผ่ขยายลงไปทางใต้เข้าไปในเขตอําเภอโขง-
เจียม อําเภอสิรินธร สภาวะแวดล้อมการตกตะกอน และสภาพภูมิอากาศในอดีต เกิดจากการสะสมและ
ตกตะกอนจากทางน้ําโค้งตวัด และพบการตกตะกอนในร่องนํ้าของหินกรวดมนและหินทรายบริเวณที่ราบ
นํ้าท่วมถึงในสภาพอากาศที่เป็นแบบก่ึงแห้งแล้ง เน่ืองจากหินมีสีแดงและมี caliche, calcrete nodules 
และ silcretes เด่นและหนา 

หมวดหินภูพาน (Phu Phan Formation, Kpp ) มีอายุอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้นถึง
ตอนกลาง พบหมวดหินหน่วยน้ีโผล่ตามขอบแอ่งรูปประทุนทางด้านทิศเหนือ โดยวางตัวในแนวตะวันตก
เฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ และค่อยๆ บิดมาอยู่ในทิศทางเกือบเหนือ-ใต้ โดยมีการเอียงเทเป็นมุมตํ่า
ไปทางด้านตะวันตก ส่วนทางด้านใต้ของตัวจังหวัดก็แผ่กระจายอยู่ใกล้กับชายแดน แผ่กระจายบริเวณ
ขอบด้านนอกของหมวดหินเสาขัว ได้แก่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของอําเภอโพธ์ิไทร และบริเวณขอบนอก
ของแนวคดโค้งนาขาม นอกจากน้ียังพบตามริมฝั่งแม่นํ้าโขง หมวดหินภูพาน ประกอบด้วย หินทรายสีเทา
ปนขาว มีขนาดเม็ดปานกลางถึงเม็ดหยาบจนถึงเม็ดขนาดหินกรวดมนเป็นช้ันหนา และมีการวางช้ันเฉียง
ระดับขนาดใหญ่ทั้งแบบขนานและโค้ง (planar and trough cross-bedding) หินกรวดมนดังกล่าว
ประกอบด้วย แร่ควอรตซ์สีขาว หินภูเขาไฟ หินเชิร์ตสีเทา เทาดํา นํ้าตาลแดง ดํา เทาขาวและเขียว  
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มีความมนดี แต่มีการคัดขนาดไม่ค่อยดี ในบางแห่งมีช้ันหินดินดานสีเทาดํามีลักษณะเป็นเลนส์สลับอยู่เกิด
จากการตกตะกอนในสภาพแวดล้อมแบบทางนํ้าประสานสายและบางส่วนตกตะกอนจากทางน้ําโค้งตวัดที่
มีปริมาณนํ้าและความแรงของนํ้าสูงในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนช้ืน  

หมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation, Kkk) มีอายุอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียส พบหมวด
หินหน่วยน้ีแผ่กระจายบริเวณพ้ืนที่ราบและที่ลอนลาดตามขอบแอ่งตอนกลาง และพ้ืนราบขอบแอ่งรูป
ประทุนนาขาม (Na Kham anticline) ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่เป็นแนวยาวซึ่งเป็นแนวที่ต่อเน่ือง
จากหมวดหินภูพาน ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง หินโคลน และหินกรวดมน สีนํ้าตาลแดง สีแดง
ปนม่วง นอกจากน้ียังพบช้ันเม็ดปูนและคาลิเชอยู่ในช้ันบนสุดของหินโคลน ส่วนใหญ่จะพบเป็นหินทราย
แป้ง หินทราย ที่ค่อนข้างผุมาก บางส่วนกลายเป็นดินสีนํ้าตาลแดง มักจะพบเศษหินทรายอาร์โคสสีม่วง
แดงที่มีแร่ควอตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนประกอบปะปนอยู่ในเนื้อดิน สันนิษฐานว่าเกิดจากการผุพังและ
สะสมตัวอยู่กับที่ โดยจะมีช้ันกรวดและช้ันตะกอนดินปัจจุบันปิดทับ ในบางบริเวณที่เป็นเนินเล็กๆ ก็มัก
พบลักษณะ pebble และ boulder ของหินทรายสีม่วงแดงกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  

หมวดหินมหาสารคาม (Maha Sarakham Formation, KTms) เป็นหมวดหินที่สําคัญ
เพราะมีความเกี่ยวข้องกับช้ันเกลือ ซึ่งพบแพร่หลายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากหินหมวด
น้ีไม่คงทนต่อสภาพอากาศ ส่วนใหญ่ถูกปิดทับด้วยตะกอนปัจจุบันมีส่วนน้อยที่โผล่ให้เห็น เป็นหินโคลนสี
นํ้าตาลแดง-แดง ตามพ้ืนผิวมักจะพบคราบเกลือในบริเวณใกล้เคียงบ้านโนนสําราญ ห่างออกไปเล็กน้อย 
ช้ันหินมักผุพังอยู่กับที่ และบางบริเวณก็จะถูกปิดทับอยู่ด้วยช้ัน หินที่อ่อนกว่าและช้ันตะกอนที่ราบเชิงเขา 
การที่ไม่มีหินโผล่ให้เห็นมากและชัดเจนพอที่สามารถจะศึกษาได้อย่างละเอียด จึงต้องอาศัยข้อมูลบางส่วน
จากหลุมเจาะนํ้าบาดาล พอสรุปได้ว่า ส่วนบนของหินชุดมหาสารคามเป็นหินทรายแป้ง สีนํ้าตาลแดง  
สีส้ม ลักษณะหินจะผุมากสลับหินโคลนสีนํ้าตาลแดง ลักษณะเป็นช้ันหนา - หนามาก มีช้ันทรายแทรก 
หมวดหินมหาสารคามกระจายตัวอยู่ระหว่างหมวดหินโคกกรวดและหมวดหินภูทอก ช้ันหินกระจายตัว
ตามที่ราบ ในแนวเหนือ-ใต้ เช่น บริเวณด้านตะวันตกของบ้านหนองกุง อําเภอตาลสุม อําเภอเขื่องใน 
อําเภอกันทรารมย์ อําเภอโนนคูณ และส่วนน้อยที่อําเภอตระการพืชผล 

ตะกอนธารนํ้าพา (Floodplain Deposit, Qa) จัดเป็นตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary 
Sediments) พบเป็นตะกอนช้ันบางถึงช้ันหนา ส่วนใหญ่พบตามแนวสองฝั่งของลํานํ้ามูล ลําโดมใหญ่  
ลําโดมน้อย และลํานํ้าชีบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ประกอบด้วย ตะกอนทราย ดินโคลน กรวดบางๆ วาง
ปิดทับบนหินเดิม แต่ในบางจุดจะเห็นหินเดิมโผล่ เช่น บริเวณหินโผล่ตามแนวลํานํ้าสายใหญ่ เช่น ห้วย
ปากแซง ห้วยกระจีน ห้วยขัดไหล ห้วยตุงลุง ห้วยขุหลุ และลําห้วยสะพือ 

หินอัคนี (Igneous rocks, bs) พบหินอัคนีพุ ชนิดหินบะซอลต์และหินบะซอลติกแอน - ดีไซต์ 
บริเวณด้านทิศใต้ของตัวจังหวัดในเขตอําเภอนาจะหลวยและอําเภอนํ้ายืน บ้านเกษตรพัฒนา และ 
บ้านโนนยาง บางแห่งพบเป็นหินลอย (floated rock) ของหินบะซอลต์ ข้างสระนํ้าและในบ่อลูกรัง 
บริเวณทางเหนือของบ้านดวน ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้างจากหินบะ
ซอลต์ของอําเภอนํ้ายืน 
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2.5.3 ทรัพยากรแร ่

จากรายงานของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีทรัพยากรแร่ที่สําคญั 4 ชนิด 
ได้แก่ รัตนชาติ หินอุตสาหกรรม แหล่งเกลือหิน และแหล่งทราย  

1) รัตนชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีพบรัตนชาติพวกพลอยทับทิม (ruby) และแซปไฟร์ 
สี นํ้าเงินปนเขียว (blue sapphire) และเขียวปนเหลือง บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณ 
แนวรอยต่อระหว่างอําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี และอําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ในปัจจุบันการขุดหาก็ยังคงมีอยู่แต่ปริมาณของแร่ลดน้อยลงไปมาก จึงมีการย้ายการขุดค้นหาแร่เข้าไปยัง
ประเทศกัมพูชา ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นบริเวณที่มีศักยภาพของแหล่งพลอยค่อนข้างสูงอยู่ 

2) หินอุตสาหกรรม ในจังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งหินตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
1 แหล่ง ในเขตอําเภอนํ้ายืน ซึ่งเป็นหินบะซอลต์ มีเน้ือที่ 8,750 ไร่ ปริมาณทรัพยากรประมาณ 33 ล้าน
ตัน และมีผู้ประกอบการเหมืองหิน 10 ราย ส่วนใหญ่นําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการก่อสร้างโดยเปิดเป็น
บ่อหินผุหรือบ่อลูกรัง และหินทรายของหมวดหินภูพานนําไปใช้แกะสลัก ส่วนกรวด และทรายแม่นํ้าใน
จังหวัดเกิดจากการผุพังของหินทรายและถูกพัดพามาสะสมตัวตามลําห้วยและแม่นํ้า เช่น ลําโดมใหญ่ 
แม่นํ้าชี แม่นํ้ามูล และลําเซบาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงริมฝั่งแม่นํ้าโขง การดูดทรายจากแม่นํ้าโขงในเขต
จังหวัดอุบลราชธานีมีเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากกระบวนการดูดทรายและคัดแยกสิ่งปนเป้ือนจะทําให้เกิดนํ้า
ขุ่นในแม่นํ้าส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากแม่นํ้าและการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น  
การเลี้ยงปลา ในกระชัง บางแห่งมีการพังทลายของตล่ิงในบริเวณใกล้เคียง มีผู้ประกอบการดูดทราย 
ทั้งสิ้น 27 ราย ในเขต 6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอสว่างวีระวงศ์ อําเภอเขื่องใน อําเภอเดชอุดม 
อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอนาตาล  

3) เกลือหิน พบในหมวดหินมหาสารคาม ซึ่งมีช้ันเกลือเป็นช้ันหนาแทรกอยู่จํานวน 3 ช้ัน  
ที่ระดับความลึกต่างๆ กัน และพบหมวดหินภูทอกเป็นช้ันบางวางตัวอยู่ปิดทับอยู่ด้านบน พ้ืนที่ด้าน
ตะวันตกของจังหวัดในเขตอําเภอเมือง ตระการพืชผล ม่วงสามสิบ และเขื่องใน ถูกรองรับด้วยช้ันเกลือหิน 
กรมทรัพยากรธรณีสํารวจพบเกลือหิน 2 แห่ง คือ ที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี 1 หลุม ลึกประมาณ 140 
เมตร ช้ันเกลือหนาประมาณ 55 เมตร และที่อําเภอตระการพืชผล อีก 1 หลุม ลึกประมาณ 110 เมตร 
ช้ันเกลือหนาประมาณ 102 เมตร พบพ้ืนที่ดินเค็มเป็นหย่อมๆ และบางแห่งเกลือหินแทรกดันตัวขึ้นมา
เป็นโดม ทําให้ถูกละลายและแพร่ไปสู่พ้ืนที่ลุ่มท้ายนํ้าได้ง่าย รวมพ้ืนที่ดินเค็มประมาณ 1.9 ล้านไร่  
โดยมีพ้ืนที่ดินเค็มจัด 0.01 ล้านไร่ ดินเค็มปานกลาง 0.2 ล้านไร่ และดินเค็มน้อย 1.7 ล้านไร่ 
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ภาพท่ี 2.8 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
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2.6 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาและทรัพยากรแหล่งน้าํของจังหวัดอุบลราชธาน ี  

2.6.1 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของจังหวัดอุบลราชธาน ี

จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางด้านอุทกธรณีวิทยาของจังหวัดอุบลราชธานีจากแหล่งข้อมูลที่
เก่ียวข้องต่างๆ พบว่า ในพ้ืนที่โครงการฯ ประกอบด้วย ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่เป็นช้ันหินอุ้มน้ํา 
(Aquifers) ที่มีหินอุ้มนํ้าสองประเภท คือ แหล่งนํ้าบาดาลในหินร่วนและแหล่งนํ้าบาดาลในหินแข็ง แสดง
ดังภาพท่ี 2.9 ซึ่งมีรายละเอียดของลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่ ดังน้ี 

1) แหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Rock) ประกอบด้วยช้ันนํ้าหลัก
ของตะกอนหินร่วน ดังน้ี 

- ชั้นหินอุ้มน้ําดินเหนียวชายทะเล (Marine Clay, Qfd) ประกอบด้วย ช้ันตะกอน
ของกรวด ทราย และดินเหนียว ซึ่งเกิดจากการพัดพาของแม่นํ้า และตะกอนลุ่มนํ้าหลาก พบทางตะวันตก
ของพ้ืนที่เป็นแนวจากขอบทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกจนถึงตอนกลางของพื้นที่ โดยพบท่ีระดับความลึก 
10 - 20 เมตร ซึ่งปริมาณนํ้าที่ได้น้อยกว่า 2 - 20 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

- ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพักลุ่มน้ํา (Low Terrace Aquifer of Quaternary 
Age, Qt) ประกอบด้วย กรวด ทราย ดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย เกิดจากการสะสมตัวของ
ตะกอนทางนํ้ายุคเก่าของแม่นํ้าเจ้าพระยา และแม่นํ้าป่าสัก พบทางตะวันตกของพ้ืนที่กระจายตัวเป็น
แห่งๆ ซึ่งนํ้าบาดาลจะเกิดอยู่ในรูพรุนระหว่างเม็ดกรวดทราย ซึ่งวางตัวสลับอยู่กับช้ันดินเหนียว หรือดิน
เหนียวปนทราย ที่ระดับความลึก 20 - 40 เมตร โดยปริมาณนํ้าที่ได้อยู่ในช่วง 2 - 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง 

2) แหล่งน้ําบาดาลในหินแข็ง ประกอบด้วยช้ันนํ้าต่างๆ ดังน้ี 

- ชั้นหินอุ้มน้ําหมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Aquifers, Pk) ประกอบด้วย 
หินทรายแป้ง หินทรายสีเทาอมเขียว หินโคลน สีม่วงแดง นํ้าตาลแดง และเทาแดง และหินกรวดมนเน้ือ
ปูน พบทางทิศเหนือของพ้ืนที่ ซึ่งนํ้าบาดาลได้จากรอยแตกของหินและรอยต่อระหว่างช้ันหิน ที่ระดับ
ความลึก 10 - 30 เมตร โดยที่ปริมาณนํ้าที่ได้อยู่ในช่วง 2 - 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

- ชั้นหินอุ้มน้ําหมวดหินพระวิหาร (Pra Vihan Formation, Pw) ประกอบด้วย 
หินทรายเน้ือควอรตซ์ สีขาว การประสานของเม็ดทรายแน่นมาก ซึ่งแสดงลักษณะช้ันเฉียงระดับและมีช้ัน
บางๆ ของหินทรายแป้งสีเทาดําแทรก และบางส่วนเป็นหินกรวดมน พบทางขอบของพ้ืนที่ทิศตะวันตก
กระจายตัวเป็นแห่งๆ และพบทางทิศเหนือของพ้ืนที่ ซึ่งนํ้าบาดาลได้จากรอยแตกของหิน และรอยต่อ
ระหว่างช้ันหิน ที่ระดับความลึก 10 - 30 เมตร โดยที่ปริมาณนํ้าที่ได้น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
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- ชั้นหินอุ้มน้ําหมวดหินเสาขัว (Sao Khua Aquifers, Sk) ประกอบด้วย หิน
ทรายแป้งหินโคลน สีนํ้าตาลอมแดง แดงปนเทา และนํ้าตาลเหลือง เน้ือหินปานกลางถึงละเอียดมาก และ
หินกรวดมนปนทราย มีช้ันหินค่อนข้างหนา พบบริเวณขอบของพ้ืนที่ กระจายเป็นแห่งๆ ทางทิศ
ตะวันออก และทิศใต้ อีกทั้งพบบริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่ ซึ่งนํ้าบาดาลได้จากรอยแตกของหิน ที่ระดับ
ความลึก 20 - 40 เมตร โดยที่ปริมาณนํ้าที่ได้น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

- ชั้นหินอุ้มน้ําหมวดหินภูพาน (Phuphan Aquifers, Pp) ประกอบด้วย หินทราย
ปนหินกรวดมนช้ันหนาที่แสดงการวางช้ันเฉียงระดับ หินทราย เน้ือแน่น สีขาว เทา นํ้าตาลเทา นํ้าตาล
แดง มีเน้ือหยาบถึงปานกลาง พบทางบริเวณขอบของพ้ืนที่ ต่อเน่ืองกันเป็นแนวยาวจากทิศเหนือ  
ทิศตะวันออก และทิศใต้ ซึ่งนํ้าบาดาลได้จากรอยแตกของหิน ที่ระดับความลึก 20 - 40 เมตร โดย
ปริมาณนํ้าที่ได้น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

- ชั้นหินอุ้มน้ําหมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Aquifers, Kk) ประกอบด้วย  
หินทรายแป้งหินทราย มีเน้ือปานกลางถึงละเอียด สีนํ้าตาลแดง เทาปนแดงหรือปนเขียว และหินทราย
แป้งปนปูน (caliche-siltstone) หินดินดาน และหินกรวดมน พบตอนกลางของพ้ืนที่ เป็นแนวยาวต้ังแต่
ทิศเหนือถึงทิศใต้ ซึ่งนํ้าบาดาลได้จากรอยแตกของหิน ที่ระดับความลึก 20 - 40 เมตร โดยปริมาณนํ้าที่ได้
อยู่ในช่วง 2 - 5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

- ชั้ นหิน อุ้มน้ํ าหมวดหินมหาสารคาม  (Maha Sarakham Aquifers, Ms)  
มีช้ันเกลือหินแทรกสลับกับช้ันหินทรายแป้ง หินทราย และหินดินดาน เกิดจากการสะสมตัวของแอ่งซึ่ง
อาจแยกกันเป็น 2 แอ่งคือแอ่งสกลนครกับแอ่งโคราช พบเป็นบริเวณกว้างทางทิศตะวันตกของพื้นที่  
ซึ่งนํ้าบาดาลได้จากรอยแตกของหิน และรอยต่อระหว่างช้ันหิน ที่ระดับความลึก 10 - 30 เมตร  
โดยที่ปริมาณนํ้าที่ได้อยู่ในช่วง 2 - 5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และบริเวณทิศตะวันออกของชั้นหินอาจให้
ปริมาณนํ้าได้ถึง 10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

- ชั้นหินอุ้มน้ําบะซอลต์ (Basalt Aquifer, Bs) พบทางทิศใต้ของพ้ืนที่เล็กน้อยที่
ระดับความลึก 30 - 50 เมตร ขณะที่ระดับนํ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 10 เมตร ซึ่งปริมาณนํ้าที่ได้อยู่
ในช่วง 2 - 5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  
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ภาพท่ี 2.9 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
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2.6.2 ระบบของลาํน้ําในเขตพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่เป็นแม่น้ํา ห้วย ลําธาร และคลองประมาณ 938 สาย 
หนองและบึง ประมาณ 466 แห่ง และทางระบายน้ํา 194 แห่ง กระจายอยู่ตามอําเภอต่างๆ ในจํานวนน้ี 
สามารถใช้ได้ในฤดูแล้งประมาณร้อยละ 42, 36 และ 9 ตามลําดับ แม่น้ําและลําห้วยสายใหญ่ที่สําคัญใน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 

-  แม่นํ้ามูล เป็นแม่นํ้าสายสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานใต้ 
มี ต้นกําเนิดเกิดจากเทือกเขาวงและเขาละมังของเทือกเขาสัน กําแพงในเขตอําเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นแม่นํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่หลายจังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีทิศทางการไหลจากงทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และไหล
ลงสู่แม่นํ้าโขงบริเวณตอนด่านปากมูล อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่นํ้ามูลมีความยาว 
ทั้งสิ้น 641 กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดเดียวที่แม่นํ้ามูลไหลผ่านตัวเมือง ซึ่งช่วงที่ไหลผ่าน
จังหวัดอุบลราชธานีมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร โดยไหลผ่านอําเภอเมือง อําเภอวารินชําราบ 
อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอโขงเจียม ตามลําดับ ปัจจุบันมีเขื่อนปากมูลก้ันลําน้ําสายน้ีทําให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ประมาณ 160,000 ไร่ 

-  แม่นํ้าชี เป็นสาขาใหญ่สาขาหน่ึงของแม่นํ้ามูล เกิดจากที่ราบด้านตะวันออกของ
เทือกเขาเพชรบูรณ์นับต้ังแต่เขาสันปันนํ้า เขาแปปันนํ้า เขาเสลียงตาถาด เขาอุ้มนํ้า เขายอดชี เขาครอก
จนถึงเขาเทวดา ซึ่งเป็นแนวภูเขาชายเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ แม่นํ้าชีถือได้ว่า
เป็นแม่นํ้าสายหลักสายหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแม่นํ้าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย  
มีความยาวทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร โดยไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และไหลไปบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่บ้านวังยาง ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชํา-
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแม่นํ้าชีมีนํ้าไหลผ่านตลอดปี แต่ในช่วงหน้าแล้งน้ําในแม่น้ําชีจะเหลือน้อย  
ไม่สามารถนํามาใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

-  แม่นํ้าโขง เป็นแม่น้ํานานาชาติที่ ก้ันพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีในท้องที่อําเภอเขมราฐ ก่ิงอําเภอ 
นาตาล อําเภอโพธ์ิไทร อําเภอศรีเมืองใหม่ และไหลไปบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่อําเภอโขงเจียม มีความยาว
เฉพาะช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 310 กิโลเมตร  

-  ลําเซบก เป็นสาขาหน่ึงของแม่น้ํามูล มีต้นกําเนิดอยู่ทางทิศใต้ของเขตจังหวัด
อํานาจเจริญ ไหลผ่านอําเภอตระการพืชผล อําเภอดอนมดแดง อําเภอเหล่าเสือโก้ก และไหลไปบรรจบ
กับแม่น้ํามูลที่อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีความยาวของลํานํ้าประมาณ 150 กิโลเมตร 

-  ลําเซบาย เป็นสาขาหน่ึงของแม่น้ํามูล มีต้นกําเนิดอยู่ระหว่างภูตากแดดกับภูตูม 
ในเขตจังหวัดยโสธร ไหลผ่านอําเภอเขื่องใน อําเภอม่วงสามสิบ และไหลลงสู่แม่นํ้ามูลที่อําเภอเมือง
อุบลราชธานี โดยมีความยาวของลํานํ้าประมาณ 200 กิโลเมตร 
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-  ลําโดมใหญ่ เป็นสาขาหน่ึงของแม่น้ํามูล มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาพนมดงรักเขต
อําเภอน้ํายืน ไหลไปทางทิศเหนือผ่านอําเภอพิบูลมังสาหารไปบรรจบกับแม่น้ํามูลที่อําเภอพิบูลมังสาหาร 
โดยมีความยาวของลํานํ้าประมาณ 250 กิโลเมตร 

-  ลําโดมน้อย เป็นสาขาหน่ึงของแม่น้ํามูล มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาพนมดงรักในเขต
อําเภอบุณฑริก ไหลผ่านบริเวณท่ีเป็นภูเขา ได้มีการสร้างเขื่อนสิรินธรก้ันลําน้ําสายนี้ในเขตอําเภอสิรินธร 
ซึ่งเก็บน้ําได้ประมาณ 1,550 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ําช่วยในการเกษตรกรรมได้ประมาณ 
150,000 ไร่ นอกจากน้ันยังมีโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าตามแนวลําน้ําน้ีด้วย 

ส่วนบึงและหนองน้ําธรรมชาติ มีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแม่น้ํามูลและแม่น้ําชีไหลผ่าน
ส่วนมากอยู่ตอนกลางของจังหวัดอุบลราชธานีในเขตอําเภอเขื่องใน อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอวาริน
ชําราบ อําเภอตาลสุม อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอโขงเจียม ดังแสดงในภาพท่ี 2.10 

2.6.3 แหล่งน้าํเพื่อการชลประทาน 

จังหวัดอุบลราชธานีได้ก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่เพ่ือเก็บกักนํ้าและผลิตกระแสไฟฟ้า 2 เขื่อน คือ 

1) เขื่อนสิรินธร ต้ังอยู่อําเภอสิรินธร ลักษณะอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ขนาดเขื่อนสูง 42 เมตร 
ยาว 950 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.50 เมตร เก็บนํ้าได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์ ส่งนํ้าช่วยเหลือทางเกษตรได้ถึง 150,000 ไร่ 

2) เขื่อนปากมูล ต้ังอยู่ที่อําเภอโขงเจียม ลักษณะเป็นฝายก้ันนํ้าขนาดใหญ่ ความสูงเฉล่ีย  
17 เมตร ยาว 300 เมตร ติดต้ังประตูควบคุมการระบายนํ้าฉุกเฉินขนาดใหญ่ 8 บาน สามารถระบายได้สูง
ถึง 18,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที สามารถระบายนํ้าหลากได้เท่ากับสภาพลํานํ้าเดิม ติดต้ังเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า 4 เครื่อง ผลิต กําลั งไฟฟ้าได้  136 เมกกะวัตต์  หรือปีละ 280 ล้านกิโลวัตต์ ต่อ ช่ัวโมง  
โดยใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ประมาณ 1.6 แสนไร่ 

แหล่งนํ้าเพ่ือการชลประทานส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการบุกรุก ขาดการดูแลรักษา และปัญหา
การต้ืนเขิน ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์กรชุมชนที่เป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์โดยตรงขาดความเอาใจใส่ หรือขาด
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาแหล่งนํ้าอย่างถูกวิธี ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐเองไม่สามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึง นอกจากน้ีในหลายๆ บริเวณยังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้า โดยเฉพาะแหล่งนํ้า 
เพ่ือการเกษตร แม้หน่วยงานของกรมชลประทานจะได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่แล้วก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งจากข้อมูลสํานักงานชลประทานที่ 5 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พบว่า แหล่งนํ้าที่จําแนกตามประเภทของแหล่งนํ้ามีแนวโน้มเพ่ิมจํานวนขึ้นในทุกประเภท ดังแสดง 
ในตารางที่ 2.6  
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ตารางที่ 2.6 จํานวนแหล่งนํ้า จําแนกตามประเภทแหล่งนํ้า 

ปี พ.ศ. ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จํานวนอ่างเก็บนํ้า (ขนาดกลาง) 87 87 87 91 95 95 

จํานวนอ่างเก็บนํ้า (ขนาดเล็ก) 868 868 869 875 881 881 

ฝายคอนกรีต 1,878 1,882 1,884 1,899 1,914 1,914 

ทํานบ 7 7 7 9 11 11 

สระ หนอง บึง 19,041 19,041 19,041 22,751 26,463 26,463 

คู คลอง 1,451 1,455 1,461 1,471 1,489 1,489 

บ่อบาดาล 14,163 14,163 14,163 14,163 14,163 14,163 

บ่อนํ้าต้ืน 26,553 26,553 26,553 26,553 26,553 26,553 
ที่มา : สํานักงานชลประทานที่ 5 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ภาพท่ี 2.10 แผนที่ทางน้ําและลําธารสายสําคัญบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
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2.7 ทรัพยากรดินของจังหวัดอุบลราชธาน ี

2.7.1 สภาพดินโดยทั่วไป 

สภาพดินโดยทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี จากผลการสํารวจดิน พบดินทั้งหมด 22 กลุ่มชุดดิน 
และหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 7 หน่วย ซึ่งได้แก่ ที่ลาดชันเชิงซ้อน ผาชัน ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน พ้ืนที่ป่าไม้ 
ที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่นํ้า หน่วยแผนที่ทั้งหมด 78 หน่วย แบ่งออกเป็นหน่วยเด่ียว 45 หน่วย และหน่วย
รวม 33 หน่วย ซึ่งแบ่งตามลักษณะของดินได้ 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2.7  

ตารางที่ 2.7 กลุ่มของทรัพยากรดินที่แบ่งตามลักษณะเนื้อดินบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 

ลําดับ ลักษณะเน้ือดิน บริเวณที่พบ 
ระดับความอดุมสมบูรณ์

ของดิน 
1 ดินร่วน - ดินรว่นปนทราย บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้า ระดับตํ่าถึงปานกลาง 
2 ดินร่วนทราย - ปนทราย บริเวณที่ราบสูงทั่วไป ระดับตํ่า 
3 ดินร่วนทราย - ดินร่วนเหนียว บริเวณที่ราบลุ่ม ระดับปานกลาง 
4 ดินร่วนปนทราย บริเวณภูเขาและพ้ืนที่ลาดชัน ระดับตํ่าถึงปานกลาง 

2.7.2 แผนท่ีกลุ่มชุดดิน 

แผนท่ีของกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ ดังภาพท่ี 2.11 
กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี คือ กลุ่มชุดดินที่ 17 ซึ่งมีศักยภาพเหมาะสมท่ีจะใช้ใน
การทํานามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุ
สั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือนํ้าชลประทานเข้าถึง กลุ่มชุดดินที่พบรองลงมา คือ กลุ่ม
ชุดดินที่ 40 ซึ่งมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และไม้ผล ค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะนํามาปลูกพืชผัก 
และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทํานา เน่ืองจากเน้ือดินค่อนข้างเป็นทรายและสภาพพ้ืนที่ไม่อํานวย  
แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็วและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี 
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2.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอุบลราชธาน ี

2.8.1 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตพ้ืนที่สงวน เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และเขตพัฒนา  
ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) เขตพ้ืนที่สงวน คือ เขตที่ ต้องสงวนและรักษาไว้ เพ่ือความสมดุลของระบบนิ เวศน์  
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ถ้าหากมีการบุกรุกทําลายจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ 
อันจะส่งผลกระทบและนําความสูญเสียมาสู่สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยรวม ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ 

2) เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ คือ เขตที่จําเป็นต้องรักษาสภาพธรรมชาติให้คงอยู่หรือฟ้ืนฟูให้กลับสู่การ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม ได้แก่ พ้ืนที่ป่าชุมชน พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
ประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และพ้ืนที่ลํานํ้าที่สําคัญ  

3) เขตพัฒนา คือ เขตที่มีความเหมาะสมในการท่ีจะนํามาใช้เป็นพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่เกษตรกรรม 
และพื้นที่ อุตสาหกรรม เขตน้ีจึงควรทําการพัฒนาและวางแผนใช้ที่ ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ คือ 

(1) พ้ืนที่ เมือง คือ เขตที่ประชากรใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม ให้บริการแก่ชุมชน และอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์และจําเป็นต่อเมืองและชุมชน ได้แก่ พ้ืนที่ใน
เขตเทศบาล จํานวน 27 เทศบาลของจังหวัดอุบลราชธานี 

(2) พ้ืนที่ชนบท คือ เขตพ้ืนที่นอกเมืองใช้พัฒนาทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมป่าไม้ พบว่า การถือครอง
ที่ดินทางการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นที่นา รองลงมา คือ พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า และพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชไร่ ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.8 และภาพท่ี 2.12 
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ตารางที่ 2.8 การใช้ที่ดินของจังหวัดอุบลราชธานี 

การใช้ที่ดิน (ไร่) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เนื้อท่ีท้ังหมด 9,840,526 9,840,526 9,840,526 9,840,526 9,840,526 9,840,526 

เนื้อท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 5,322,659 5,329,700 5,341,213 5,329,603 5,349,098 5,350,894 

เนื้อท่ีป่าไม้ 1,503,306 1,503,306 1,896,945 1,896,945 1,896,945 1,896,945 

เนื้อท่ีอ่ืน ๆ 3,014,561 3,007,520 2,602,368 2,613,978 2,594,483 2,592,687 

ท่ีอยู่อาศัย 99,384 99,802 100,748 99,918 100,588 101,154 

ท่ีนา 4,592,575 4,593,448 4,597,621 4,588,840 4,607,840 4,607,973 

ท่ีปลูกพืชไร่ 167,271 167,793 167,503 167,182 168,317 167,532 

ท่ีไม้ผลและไม้ยืนต้น 102,689 106,399 109,648 110,983 111,625 112,543 

ท่ีสวนผักและไม้ดอก 14,269 14,329 14,465 14,346 14,442 14,766 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 23,296 23,394 23,616 23,421 23,578 23,801 

ท่ีรกร้างว่างเปล่า 280,696 281,877 284,549 282,205 279,880 279,685 

เนื้อท่ีทําการเกษตรอื่นๆ 42,479 42,658 43,062 42,708 42,828 43,441 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมป่าไม ้
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2.8.2 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 

1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  

ดินที่มีคุณสมบัติในการให้ผลผลิตของพืชตํ่าเน่ืองมาจากการมีอินทรียวัตถุ ความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม การอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างและความสามารถในการแลกประจุ
บวกตํ่า ทั้งน้ีเป็นเพราะทรัพยากรดินในเขตจังหวัดเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดที่สลายตัวและผุพังมาจากกลุ่ม
หินโคราช (Khorat group) ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเน้ือดินเป็นทรายและระดับความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก 
นอกจากน้ีในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกษตรกรได้ทําเกษตรกรรมติดต่อมาเป็นเวลานาน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
เป็นพ้ืนที่พบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ยกเว้น กลุ่มชุดดินที่ 1, 4, 7, 7hi, 33B และ 38B ตามลําดับ 

2) ดินทราย 

ดินที่มีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือเป็นดินทรายปนดินร่วนที่มีความหนามากกว่า 50 เซนติเมตรจาก
ผิวดิน ทําให้ดินอุ้มนํ้าได้น้อย ดินมีโอกาสขาดแคลนนํ้าได้ง่าย การดูดซับธาตุอาหารตํ่า การชะล้างสูญเสีย
หน้าดินเกิดได้ง่าย และเกิดร่องลึกในทางนํ้าผ่าน บริเวณที่พบดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 24, 41B, 41C, 
44, 44B และ 44C ตามลําดับ 

3) ดินต้ืน  

ดินที่มีขนาดอนุภาคใหญ่มากกว่า 2 มิลลิเมตร ปริมาณมากกว่า 35 % โดยปริมาตร และอาจพบ
ช้ันหินพ้ืนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินทําให้ดินมีช้ินส่วนที่ละเอียดหรือเน้ือดินละเอียดน้อย 
จึงทําให้ความสามารถในการดูดซับนํ้าและธาตุอาหารตํ่า เกิดการสูญเสียธาตุอาหารของพืชที่ เป็น
ประโยชน์ได้ง่ายก่อนที่พืชจะนําไปใช้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการชอนไชของรากพืชลงไป
หาธาตุอาหารและนํ้า การคํ้ายันและการทรงตัวของต้นพืชไม่ดีและล้มง่าย พ้ืนที่ที่เป็นดินต้ืนมากหรือมี
ก้อนกรวด เศษหิน หรือลูกรัง อยู่บนผิวดินมากๆจะเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน รวมทั้งความอุดม
สมบูรณ์ของดินตํ่าและขาดแคลนนํ้าได้ง่าย บริเวณที่พบดินต้ืน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25hi, 25hiB, 46B, 
48B, 48C, 48D, 48E, 49, 49B และ RL ตามลําดับ 

4) ดินเค็ม  

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการทํานา ผลผลิตที่ได้ตํ่าและข้าวมักจะ
เสียหายอยู่เสมอ สาเหตุที่ข้าวเสียหาย ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการขาดแคลนนํ้าในระยะที่ข้าวกําลัง
เจริญเติบโต ซึ่งเป็นเหตุทําให้ความเข้มข้นของเกลือในดินสูงขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อข้าว โดยปกติแล้ว
ถ้ามีนํ้าเพียงพอและสมํ่าเสมอตลอดฤดูเพาะปลูก ข้าวก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะข้าวพันธ์ุที่
ทนเค็ม ดินเค็ม มีเน้ือที่ประมาณ 8,034 ไร่ หรือร้อยละ 0.082 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด บริเวณที่พบดินเค็ม 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 
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5) ดินที่มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลาย  

ดินที่เกิดในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันและมีการสูญเสียหน้าดิน มักเป็นดินเน้ือหยาบหรือดินต้ืนและมี
ความลาดชันมาก (มากกว่าร้อยละ 12) จึงควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร บริเวณท่ีพบดินที่มีโอกาส
เกิดการชะล้างพังทลาย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 48D, 48E, 56D, 56E, 62, ES และ RL ตามลําดับ 

6) ดินที่มีการใช้ที่ดินผิดประเภท 

ดิ น ที่ มี ก าร ใช้ ที่ ดิ น ที่ ไม่ เห ม าะสม กับ ศั ก ยภ าพขอ งดิน  (ส่ วน ใหญ่ พบมาก ในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เช่น ดินมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น แต่ได้ถูกดัดแปลงไป
ใช้ประโยชน์ในการทํานา มีการสร้างคันนา เพ่ือเก็บกักนํ้า บริเวณที่พบดินที่มีการใช้ที่ดินผิดประเภท 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6hiB, 17hiB, 22hiB และ 25hiB ตามลําดับ 

2.9 ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดอุบลราชธานี 

2.9.1 สถานการณ์ป่าไม้ 

ทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด มีทั้งป่าเต็งรังหรือป่าแดงที่มีอยู่
ทั่วไป ป่าดิบแล้ง และป่าผสมในเขตอําเภอนํ้ายืน ส่วนป่าเบญจพรรณมีอยู่ในบริเวณอําเภอเขมราฐ  
อําเภอบุณฑริกและอําเภอพิบูลมังสาหาร ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง 
ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม ไม้ตะเคียน ไม้เต็ง ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา เป็นต้นในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ถูกทําลายจน
เหลือไม่เพียงพอที่จะรักษาความสมดุล สภาพอากาศ แหล่งต้นนํ้าลําธาร และการพังทลายของดิน  
โดยมีสถิติของทรัพยากรป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2552 ดังแสดงในตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สถิติป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2552 

รายการ เนื้อที่ (ไร่) % หมายเหตุ 
พื้นทีป่่าตามกฏหมาย 3,690,230 36.64  

ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า 

3,450,660 34.27  

ดินที่จําแนกไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม่ถาวร 239,570 2.37  

พื้นทีป่่าที่มีอยู่จริง 1,679,332 16.66 
ภาพถ่ายทางอากาศ 

ปี พ.ศ. 2543 
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ผาแต้ม ภูจองนายอย 
และเขาพระวิหาร 

735,000   

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม 140,845   
วนอุทยานแห่งชิตนํ้าตกผาหลวง 11,375   
สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ดงฟาห่วน) 

3,400   

สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ 35   



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  2-33 

ตารางที่ 2.9 (ต่อ) 

รายการ เนื้อที่ (ไร่) % หมายเหตุ 
สวนป่าของรัฐ 43,665   
ส.ป.ก.ส่งคืนพ้ืนที่ป่า จํานวน 305 แปลง 160,213   
พ้ืนที่ป่าสงวนและที่ดินจําแนกที่มีสภาพสมบูรณ์
โดยทั่วไป 

583,799   

พื้นทีป่่าไม้เสื่อมโทรม 2,011,898 19.98 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
มอบให้ ส.ป.ก. ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน 1,706,614   
หน่วยงานราชการใช้ 177 ราย 128,201   
ที่พํานักสงฆ์ 6,436   
ถือครองของหมู่บ้านหรือชุมชน 427 หมู่บ้าน 82,648   
ถือครองของราษฏร 87,999   

รวม 7,381,460   
 

2.10 สภาพทางสังคมของจังหวัดอุบลราชธาน ี

2.10.1 สถิติประชากรและเคหะ 

จากข้อมูลสถิติประชากรของกรมการปกครองและที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2549 – 2554 พบว่า ประชากรเพศชายมีจํานวนการเกิดและตายในแต่ละปีสูงกว่าประชากรเพศ
หญิง ทั้งน้ีจํานวนประชากรทั้งหมดจากการทะเบียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนประชากร
เพศชายมากกว่าประชากรเพศหญิง โดยมีจํานวนประชากรหญิงในเขตเทศบาลมากกว่าจํานวนประชากร
ชาย ในทางกลับกันนอกเขตเทศบาลมีจํานวนประชากรชายมากกว่าจํานวนประชากรหญิง และมีความ
หนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้นทุกปี จาก 110.66 ในปี พ .ศ . 2549 และเพ่ิมขึ้นเป็น 112.7 ใน 
ปี พ.ศ. 2554 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.10 ถึงตารางที่ 2.12 

ตารางที่ 2.10 จํานวนการเกิด การตาย จําแนกตามเพศ 

ปี พ.ศ. ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
จํานวนการเกิด (คน)       
รวม 21,061 21,261 21,137 21,178 20,741 21,793 

- ชาย 10,810 10,955 10,754 10,936 10,634 11,197 
- หญิง 10,251 10,306 10,383 10,242 10,107 10,596 

จํานวนการเกิดต่อประชากรพันคน      
รวม 11.81 11.91 11.77 11.74 11.44 12.00 

- ชาย 12.10 12.24 11.95 12.09 11.69 12.29 
- หญิง 11.53 11.58 11.59 11.39 11.18 11.71 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวจิยัการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
เพื่อการวิเคราะหแ์ละวางแผนจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  2-34 

ตารางที่ 2.10 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
จํานวนการตาย (คน)      
รวม 8,790 9,782 10,128 9,970 10,106 10,609 

- ชาย 5,035 5,463 5,655 5,727 5,759 6,055 
- หญิง 3,755 4,319 4,473 4,243 4,347 4,554 

จํานวนการตายต่อประชากรพันคน      
รวม 4.93 5.48 5.64 5.53 5.57 5.84 

- ชาย 5.63 6.1 4.97 6.33 6.33 6.65 
- หญิง 4.22 4.85 4.99 4.72 4.81 5.03 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
ตารางที่ 2.11 จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ ตามเขตการปกครอง 

จํานวน (คน) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ประชากรทั้งหมด 1,783,035 1,785,709 1,795,453 1,803,754 1,813,088 1,816,057 
- ชาย 893,743 895,369 899,951 904,698 909,405 911,101 
- หญิง 889,292 890,340 895,502 899,056 903,683 904,956 
ประชากรในเขตเทศบาล 260,872 309,505 332,871 361,478 361,485 360,493 
- ชาย 128,390 152,262 163,848 178,022 177,885 177,498 
- หญิง 132,482 157,243 169,023 183,456 183,600 182,995 
ประชากรนอกเขต
เทศบาล 

1,522,163 1,476,204 1,462,582 1,442,276 1,451,603 1,455,564 

- ชาย 765,353 743,107 736,103 726,676 731,520 733,603 
- หญิง 756,810 733,097 726,479 715,600 720,083 721,961 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
ตารางที่ 2.12 จํานวนประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นประชากร 

จํานวน (คน) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ประชากรรวม 1,783,035 1,785,709 1,795,453 1,803,754 1,813,088 1,816,057 
อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

0.46 0.15 0.55 0.46 0.52 0.16 

ความหนาแน่นของ
ประชากรต่อ ตร.กม. 

110.66 110.83 111.44 111.95 112.5 112.7 

พ้ืนที่จังหวัด ประมาณ 16,112.605 ตร.กม.  
ที่มา : ทีท่ําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
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2.10.2 สถิติแรงงาน 

จากข้อมูลของโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีสถิติของกําลังแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน ปี พ.ศ. 2549 
เท่ากับ 842,109 คน และลดลง เท่ากับ 839,957 คน ในปี พ.ศ. 2550 จากน้ันกําลังแรงงานมีการเพ่ิม
สูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2554 มีกําลังแรงงานเพิ่ม เท่ากับ 1,031,984 คน และมีอัตราการว่างงานลดลง
จาก 1.92 ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 0.33 ในปี พ.ศ. 2551 จากน้ันมีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นทุกปี และ 
ในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการว่างงาน เท่ากับ 0.73 ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีจํานวนผู้ว่างงาน
มากกว่าเพศชาย แต่ในปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2554 มีเพศชายว่างงานสูงกว่าเพศหญิง ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไปที่มีงานทําส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่าระดับประถมศึกษา และมีแนวโน้มของผู้ที่มีงานทําสําเร็จ
การศึกษาในสายอาชีวศึกษา สายอุดมศึกษา และสายวิชาการ เพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.13 ถึง ตารางที่ 2.15  

ตารางที่ 2.13 จํานวนประชากรจําแนกตามสภานภาพแรงงาน 

จํานวน (คน) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ประชากรรวม 1,724,678 1,716,428 1,780,053 1,859,348 1,869,082 1,877,691 

1. ประชากรอายุ 15 ปี 
ขึ้นไป 

1,258,258 1,259,003 1,333,662 1,424,094 1,444,102 1,461,828 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงานรวม 885,297 877,473 942,964 1,023,204 1,051,827 1,057,116 

กําลังแรงงานปัจจุบัน 842,109 839,957 910,687 1,009,966 1,028,417 1,031,984 

- ผู้มีงานทํา 825,124 830,167 904,805 1,005,285 1,021,090 1,024,285 

- ผู้ไม่มีงานทํา 16,985 9,791 5,882 4,681 7,327 7,697 

ผู้ที่รอฤดูกาล 43,188 37,516 32,277 13,238 23,410 25,132 

ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 372,960 381,530 390,699 400,890 392,275 404,712 

- ทํางานบ้าน 111,631 115,024 114,506 100,864 113,656 122,669 

- เรียนหนังสือ 102,817 118,929 123,993 130,813 120,012 109,542 

- อ่ืน ๆ 158,512 147,577 152,199 169,213 158,607 172,502 

2. ผู้มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี 466,421 457,426 446,391 435,255 424,980 415,863 

อัตราการว่างงาน (รวม) 1.92 1.12 0.33 0.46 0.70 0.73 

ที่มา : โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตารางที่ 2.14 จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 

ระดับการศึกษา ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รวม 825,124 830,167 904,805 1,005,285 1,021,090 1,024,285 

ไม่มีการศึกษา 5,611 5,179 5,683 5,030 6,468 4,445 

ตํ่ากว่าประถมศึกษา 325,245 308,242 323,445 343,815 306,323 305,664 

ประถมศึกษา 245,843 265,742 263,375 303,842 316,552 286,240 

มัธยมศึกษาตอนต้น 104,784 112,009 135,996 141,346 166,492 171,797 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 78,326 74,138 91,126 108,894 105,881 127,421 

สายสามัญ 67,949 63,421 78,183 93,836 85,744 98,796 

สายอาชีวศึกษา 10,136 10,663 12,691 14,737 20,095 28,094 

สายวิชาการศึกษา 241 54 253 322 43 530 

อุดมศึกษา 65,173 64,701 85,182 102,158 119,194 128,719 

สายวิชาการ 22,523 24,367 42,203 55,995 68,675 74,734 

สายวิชาชีพ 21,584 23,606 27,131 27,852 29,843 36,157 

สายวิชาการศึกษา 21,067 16,728 15,848 18,311 20,676 17,828 

อ่ืน ๆ 144 157 0 201 0 0 

ไม่ทราบ 0 0 0 0 181 0 
ที่มา : โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 
ตารางที่ 2.15 จํานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จําแนกตามเพศ 

จํานวนผู้ว่างงาน (คน) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รวม 16,985 9,791 5,882 13,238 7,327 7,697 

- ชาย 10,014 4,765 3,210 4,995 3,354 5,305 

- หญิง 7,817 5,026 2,672 8,243 3,973 2,394 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รวม 1.92 1.12 0.62 0.46 0.70 0.69 

- ชาย 1.97 0.99 0.61 0.44 0.57 0.76 

- หญิง 1.96 1.27 0.64 0.64 0.85 0.60 
ที่มา : โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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2.10.3 การศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น 5 เขต แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.16 และ 
2.17 ประกอบด้วย 

1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับผิดชอบการศึกษาในท้องที่ 5 อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเข่ืองใน อําเภอม่วงสามสิบ อําเภอดอนมดแดง และอําเภอเหล่า
เสือโก้ก ตามลําดับ 

2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับผิดชอบการศึกษาในท้องที่ 5 อําเภอ 
ประกอบด้วย อําเภอตะการพืชผล อําเภอกุดข้าวปุ้น อําเภอเขมราฐ อําเภอโพธ์ิไทร และอําเภอนาตาล 
ตามลําดับ 

3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับผิดชอบการศึกษาในท้องที่ 5 อําเภอ 
ประกอบด้วย อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอสิรินธร อําเภอโขงเจยม อําเภอศรีเมืองใหม่ และอําเภอตาลสุม 
ตามลําดับ 

4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 รับผิดชอบการศึกษาในท้องที่ 4 อําเภอ 
ประกอบด้วย อําเภอวารินชําราบ อําเภอสําโรง อําเภอสว่างวีระวงศ ์และอําเภอนาเยีย 

5) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับผิดชอบการศึกษาในท้องที่ 6 อําเภอ 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย อําเภอเดชอุดม อําเภอบุณฑริก อําเภอทุ่งศรีอุดม อําเภอนาจะหลวย และ
อําเภอนํ้ายืน ตามลําดับ 

ตารางที่ 2.16 จํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียน (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) จําแนกตามสังกัด 

ปี พ.ศ. ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
จํานวนโรงเรียน (แห่ง) 1,252 1,258 1,248 1,254 1,227 1,257 

- สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,165 1,166 1,146 1,143 1,115 1,144 
- สังกัด กรมสามัญศึกษา - - - - - - 
- สังกัด สนง.คณะกรรมการการประถมศึกษา - - - - - - 
- สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

54 57 60 68 69 72 

- สังกัด สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน 

7 8 11 12 12 10 

- สังกัด อ่ืน ๆ (รวม 3 สังกัด ต้ังแต่ปี 2548) 26 27 31 31 31 31 
กรมตํารวจ (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) - - - - - - 
กรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา) 

- - - - - - 

กรมพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา) - - - - - - 
จํานวนครู (คน) 16,507 15,366 15,312 16,143 15,307 15,554 

- สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 14,876 13,655 13,405 13,947 13,071 10,464 
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ตารางที่ 2.16 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
- สังกัด กรมสามัญศึกษา - - - - - - 
- สังกัด สนง.คณะกรรมการการประถมศึกษา - - - - - - 
- สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1,180 1,051 1,119 1,264 1,334 1,314 

- สังกัด สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน 

864 436 512 505 576 245 

- สังกัด อ่ืน ๆ (รวม 3 สังกัด ต้ังแต่ปี 2548) 405 224 276 427 326 653 
กรมตํารวจ (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) - 20 - - - - 
กรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา) 

- 178 - - - - 

กรมพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา) - 26 - - - - 
จํานวนนักเรียน (คน) 337,581 323,794 302,261 300,785 282,726 308,496 

- สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 303,168 290,451 261,188 256,065 237,142 262,298 
- สังกัด กรมสามัญศึกษา       
- สังกัด สนง.คณะกรรมการการประถมศึกษา - - - - - - 
- สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

22,661 22,333 25,734 28,768 33,030 34,062 

- สังกัด สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน 

8,030 7,712 11,126 11,758 8,297 7,801 

- สังกัด อ่ืน ๆ (รวม 3 สังกัด ต้ังแต่ปี 2548) 3,722 3,298 4,213 4,194 4,257 4,335 
กรมตํารวจ (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) - - - - - - 
กรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา) 

- - - - - - 

กรมพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา) - - - - - - 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 – 5 

ตารางที่ 2.17 จํานวนสถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา จําแนกตามสังกัด 

ปี พ.ศ. ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
จํานวนสถานศึกษา (แห่ง)       

รวม 14 14 15 16 16 15 
- สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 8 8 9 9 9 9 
- สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 2 2 3 3 2 
- สังกัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 2 2 2 2 2 
- สังกัด สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 2 2 2 2 2 2 
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ตารางที่ 2.17 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
จํานวนอาจารย์ (คน)       

รวม 1,857 1,961 2,357 2,123 2,123 2,089 
- สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 456 534 717 606 606 628 
- สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 174 

162 307 
168 168 

110 

- สังกัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 959 943 1,015 1,060 1,060 1,060 
- สังกัด สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 268 322 318 289 289 291 

จํานวนนักศึกษา (คน)       
รวม 61,817 55,520 59,545 61,292 61,292 56,488 

- สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 15,629 17,603 17,150 16,828 16,828 16,811 
- สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5,398 

4,274 8,050 
4,141 4,141 

2,576 

- สังกัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 33,523 27,290 29,895 33,295 33,295 33,295 
- สังกัด สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 7,267 6,353 4,450 7,028 7,028 3,806 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 – 5 

2.10.4 การศาสนา 

ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสํานักสงฆ์ รวมถึงพุทธ
ศาสนสถานกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด โดยมีสถิติของจํานวนพุทธศาสนสถาน และพระภิกษุ สามเณร  
ดังแสดงในตารางที่ 2.18 ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีมีพระอารามหลวง จํานวน 3 แห่ง คือ  

1) วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ธรรมยุติ) 

2) วัดมหาวนารามวรวิหาร (มหานิกาย) 

3) วัดศรีอุบลรัตนารามวิหาร (ธรรมยุติ) 

ตารางที่ 2.18 จํานวนศาสนสถาน พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวนศาสนสถาน (แห่ง) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
วัด 1,191 1,191 954 1,585 1,631 1,632 
สํานักสงฆ์ 235 235 583 - - - 
โบสถ์คริสต์ 30 30 68 68 68 68 
มัสยิด 1 1 1 1 1 1 
จํานวนพระภิกษุ (รูป) 5,956 5,956 7,173 6,698 7,364 7,364 
จํานวนสามเณร (รูป) 3,380 3,380 2,720 2,874 3,129 3,129 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี   
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2.11 สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธาน ี

 จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2549 - 2553 จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มของมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคา
ประจําปี เพ่ิมสูงขึ้นทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 44,252 ล้านบาท ในปี พ .ศ . 2549 และมีค่าเท่ากับ 62,275 ล้านบาท  
ในปี พ.ศ. 2553 แต่มีบางสาขาการผลิตของนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2553 ได้แก่  
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน การก่อสร้าง การให้บริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคลอ่ืน ๆ และลูกจ้าง
ในครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งทําให้มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนเพ่ิมสูงขึ้นด้วย โดยปี พ.ศ. 2549  
มีค่าเท่ากับ 29,019 บาท และในปี พ.ศ. 2549 เพ่ิมขึ้นเป็น 40,976 บาท ในปี พ.ศ. 2553 ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2.19 

ตารางที่ 2.19 ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต 

มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์ราคาประจําปี  
(ล้านบาท) 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ภาคเกษตร 8,692 9,748 9,185 11,804 14,338 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,125 9,010 8,728 11,296 13,856 
ประมง 567 738 457 508 483 
นอกภาคเกษตร 44,252 46,736 49,876 54,093 62,275 

มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์ราคาประจําปี (ล้านบาท) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 300 310 309 432 421 
อุตสาหกรรม (การผลิต) 5,853 7,067 8,645 8,869 11,934 
ไฟฟ้า ประปา และโรงแยกแก๊ส 982 943 924 1,189 1,306 
การก่อสร้าง 2,462 2,540 2,552 3,473 3,165 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

5,457 5,864 5,986 7,354 8,401 

โรงแรมและภัตตาคาร 502 400 471 526 703 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 2,173 2,221 2,451 2,869 2,439 
ตัวกลางทางการเงิน 2,903 3,046 3,373 4,178 4,371 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทาง
ธุรกิจ 

6,163 5,958 6,471 5,426 8,116 

การบริหารราชการและป้องกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

6,440 6,187 5,737 5,996 6,889 

การศึกษา 7,934 8,961 9,494 9,994 10,757 
บริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,174 2,364 2,472 2,679 2,785 
การให้บริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 845 776 856 925 880 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 65 100 135 182 109 
มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์ในจังหวัด (GPP) 52,944 56,484 59,061 65,896 76,613 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 29,019 30,745 31,940 35,428 40,976 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

3.1 การวิเคราะหพ์ื้นทีเ่สี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

3.1.1 การวิเคราะห์ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปัจจัยที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยนําค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองส่ิงมาหาค่าที่
เหมาะสมโดยใช้วิธีทางสถิติ คือ การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันทําการสรุปค่า
คะแนน โดยสร้างตารางเมทริกซ์ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างปัจจัยสองปัจจัยที่ทําให้เกิด
อุทกภัย รวมท้ังสิ้น 36 ค่า และได้มีการปรับค่าการเปรียบเทียบของสองสิ่ง (Pairwise) โดยใช้เทคนิคการ
จัดกลุ่มใหม่ (Reclassify) ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1  ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างปัจจัยสองปัจจัยที่เหมาะสม ในรูปแบบของ
ตารางเมทริกซ์  
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ใน
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ต 
ปริมาณฝนรายวัน 1 3 5 6 7 7 7 7 4 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 0.33 1 4 5 5 5 6 5 3 
ความหนาแน่นของทางน้ํา 0.20 0.25 1 2 3 3 4 4 5 
ขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ํา 0.17 0.20 0.50 1 4 3 4 5 4 
ความลาดชัน 0.14 0.20 0.33 0.25 1 2 3 4 5 
ลักษณะดิน 0.14 0.20 0.33 0.33 0.50 1 1 1 1 
สิ่งปกคลุมดิน 0.14 0.17 0.25 0.25 0.33 1.00 1 1 1 
เส้นทางคมนาคม 0.14 0.20 0.25 0.20 0.25 1.00 1.00 1 2 
พื้นที่น้ําท่วมในอดีต 0.25 0.33 0.20 0.25 0.20 1.00 1.00 0.50 1 

ผลรวม 2.52 5.55 11.87 15.28 21.28 24.00 28.00 28.50 26.00 

รายละเอียดของผลการศึกษาแสดงดัง ภาคผนวก ง การวิเคราะห์ค่าคะแนนการเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่เหมาะสม และสรุปผลได้ดังน้ี 
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- ผู้เช่ียวชาญส่วนมากให้คะแนนความสําคัญของปริมาณนํ้าฝนมากกว่าความหนาแน่นของ
ทางนํ้า ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ความลาดชัน ลักษณะดิน สิ่งปกคลุมดิน เส้นทางคมนาคม พ้ืนที่นํ้าท่วมใน
อดีต และความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  

- ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางมากกว่า 
ความหนาแน่นทางนํ้า และให้ความสําคัญของความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางไม่แตกต่างกันกับ
ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ความลาดชัน ลักษณะดิน และสิ่งปกคลุมดิน 

- ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของความหนาแน่นทางน้ํามากกว่าพ้ืนที่นํ้าท่วมใน
อดีต ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ความลาดชัน ลักษณะดิน สิ่งปกคลุมดิน และเส้นทางคมนาคม 

- ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามากกว่าพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 
ความลาดชัน ลักษณะดิน สิ่งปกคลุมดิน และเส้นทางคมนาคม 

- ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสําคัญของความลาดชันมากกว่าพ้ืนที่ นํ้าท่วมในอดีต 
ลักษณะดิน สิ่งปกคลุมดิน และเส้นทางคมนาคม 

- ผู้เช่ียวชาญให้ความสําคัญของลักษณะดินไม่แตกต่างกันกับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต สิ่งปก
คลุมดิน และเส้นทางคมนาคม 

- ผู้เช่ียวชาญให้ความสําคัญของสิ่งปกคลุมดินเท่ากับพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต และเส้นทาง
คมนาคม 

- ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเส้นทางคมนาคมมากกว่าพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 

3.1.2 การหาค่าถ่วงน้ําหนักที่เหมาะสม 

การหาค่าถ่วงนํ้าหนักที่ เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จากกระบวนการตัดสินใจ 
ภายใต้หลายกฎ เกณ ฑ์  (Multiple Criteria Decision Making) ที่ มั กส่ งผลให้ เกิดความขัดแ ย้ ง 
(Conflicting Criteria) ในการตัดสินใจ เทคนิคน้ีเป็นการหาทางเลือกที่ ดีที่สุดจากหลายทางเลือก  
ซึ่งประเมินภายใต้ทุกกฎเกณฑ์ โดยนําปัญหา ปัจจัยและทางเลือก แสดงลักษณะโครงสร้างลําดับช้ัน 
(Hierarchic Structure) แล้วทําการเปรียบเทียบ เพ่ือหาผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise 
Comparison Scale) โดยกําหนดค่าความต่าง 9 รูปแบบ  

จากน้ันใช้เทคนิคการจัดรูปแบบของข้อมูล (Normalize) ในการปรับโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบปกติ (Normal Form) เพ่ือให้ง่ายต่อการนําไปใช้งานและเกิดปัญหาน้อยที่สุด โดยการนําผลรวม
ของสดมภ์ (Column) ไปหารกับทุกค่าของทุกแถว (Row) ในสดมภ์น้ันๆ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
วิธีไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector) หรือการหาค่านํ้าหนักของผลรวมแต่ละรายการ ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังแสดง
ในตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2  ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างปัจจัยสองปัจจัยที่เหมาะสมโดยการเทคนิคการ
จัดรูปแบบของข้อมูล (Normalize) และคํานวณด้วยวิธีไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector)  
ในรูปแบบของตารางเมทริกซ์  
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ปริมาณฝนรายวัน 0.40 0.54 0.42 0.39 0.33 0.29 0.25 0.25 0.15 3.02 0.336 
ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 

0.13 0.18 0.34 0.33 0.23 0.21 0.21 0.18 0.12 1.92 0.214 

ความหนาแน่น 
ของทางนํ้า 

0.08 0.05 0.08 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.19 1.08 0.120 

ขนาดของพื้นที ่
ลุ่มนํ้า 

0.07 0.04 0.04 0.07 0.19 0.13 0.14 0.18 0.15 0.99 0.111 

ความลาดชัน 0.06 0.04 0.03 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.19 0.71 0.079 
ลักษณะดิน 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.32 0.035 
สิ่งปกคลุมดิน 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.29 0.032 
เส้นทางคมนาคม 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.08 0.33 0.036 
พื้นที่นํ้าท่วม 
ในอดีต 

0.10 0.06 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 0.02 0.04 0.34 0.037 

ผลรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.000 

หลั งจากได้ค่ าไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector) แล้ว  ทํ าการหาค่า Consistency Vector  
เพ่ือเตรียมตรวจสอบความเข้ากันได้ หรือความสอดคล้องของข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3  ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหว่างปัจจัยสองปัจจัยที่เหมาะสม โดยการเทคนิค
การจั ด รูป แบบของข้อมู ล  (Normalize) และคํ าน วณ ด้ วย วิ ธี ไอ เกน เวก เตอร์ 
(Eigenvector)  ในรูปแบบของตารางเมทริกซ์ Consistency Vector 
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ปริมาณฝนรายวัน 1 3 5 6 7 7 7 7 4 0.336 10.93 
ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 

0.33 1 4 5 5 5 6 5 3 0.214 11.29 

ความหนาแน่นของ
ทางนํ้า 

0.20 0.25 1 2 3 3 4 4 5 0.120 10.53 

ขนาดของพื้นที ่
ลุ่มนํ้า 

0.17 0.20 0.50 1 4 3 4 5 4 0.111 10.40 

ความลาดชัน 0.14 0.20 0.33 0.25 1 2 3 4 5 0.079 9.37 
ลักษณะดิน 0.14 0.20 0.33 0.33 0.50 1 1 1 1 0.035 9.88 
สิ่งปกคลุมดิน 0.14 0.17 0.25 0.25 0.33 1.00 1 1 1 0.032 9.56 
เส้นทางคมนาคม 0.14 0.20 0.25 0.20 0.25 1.00 1.00 1 2 0.036 9.36 
พื้นที่นํ้าท่วม 
ในอดีต 

0.25 0.33 0.20 0.25 0.20 1.00 1.00 0.50 1 0.037 9.28 

ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล โดยการคํานวณอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล 
(Consistency Ratio: CR) จากสมการ 

CR = CI / RI 
CI = (L - n)/(n - 1) 

L = sum (consistency vector) / n 

เมื่อ CR คือ อัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) 
 CI คือ  ดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Index: CI) 
 RI คือ  ดัชนีความสอดคล้องกันจากการสุ่มตัวอย่าง ดังแสดงรายละเอียดใน  

ภาคผนวก จ ตารางเทียบมาตรฐานค่า RI 
 L คือ  ค่าเฉล่ียผลรวมของค่า consistency vector 
 n คือ  จํานวนข้อมูล 
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โทมัส สาตต้ี (Saaty: 1994) ได้กําหนดอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency 
Ratio: CR) สําหรับเมทริกซ์ ขนาดมากกว่า 4 x 4 เท่ากับ 0.10 หรือ อธิบายได้ว่า ถ้า CR < 0.10 แสดง
ว่า ค่าปัจจัยมีความสอดคล้องกัน แต่ถ้า CR > 0.10 แสดงว่า ค่าปัจจัยไม่มีความสอดคล้องกัน ต้องปรับ
หรือให้ค่าปัจจัยใหม่  

จากผลการคํานวณ พบว่า ค่าอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (CR) ที่ได้มีค่าเท่ากับ 
0.0919 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถนําค่า Eigenvector ไปใช้ในการหาค่าคะแนน (Rating) และค่าถ่วง
นํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย ซึ่งแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป  

3.1.3 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถ่วงน้ําหนัก (Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย 

 การกําหนดค่าคะแนน (Rating) และค่าถ่วงนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย
ของพ้ืนที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับผลการสํารวจแบบสอบถามค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสมจาก
ผู้ เช่ียวชาญของหน่วยงานในสาขาต่างๆ  ที่ เก่ียวข้อง ทั้ งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
เพ่ือกําหนดค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การปรับแก้ค่าคะแนน (Rating) และค่าถ่วงนํ้าหนัก (Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละ
ปัจจัย  

 เป็นการนําค่าคะแนนลําดับความสําคัญของปัจจัยและค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดอุทกภัยที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว และใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน วิเคราะห์โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก
ตารางเมทริกซ์ แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี (ตารางที่ 3.4) 
จากน้ันดําเนินการวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของค่าคะแนนลําดับความสําคัญของปัจจัยและค่าถ่วง
นํ้าหนักของแต่ละปัจจัยโดยใช้หลักการทางสถิติ โดยการจัดรูปแบบของข้อมูล (Normalize) ค่าเพ่ือปรับ
โครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบปกติ (Normal Form) และวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละค่านํ้าหนักให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี (ตารางที่ 3.5)  

ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบค่าคะแนน (Rating) และค่าถ่วงนํ้าหนัก(Weighting) ที่เหมาะสมของแต่ละ
ปัจจัย ระหว่างสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กับ
ผู้เช่ียวชาญ (ชช.) 

ปัจจัยที่ใชใ้นการศึกษา ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน ค่าถ่วงน้าํหนกั 

สผ. ชช. สผ. ชช. 

1. ปริมาณนํ้าฝนรายวัน 

> 100 มม. 
76 - 100 มม. 
61 - 75 มม. 
0 - 60 มม. 

4  
3  
2  
1  

5 
4 
3 
2 

9 25 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ปัจจัยที่ใชใ้นการศึกษา ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน ค่าถ่วงน้าํหนกั 

สผ. ชช. สผ. ชช. 

2. พ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 
(พ.ศ.2548-2555) 

นํ้าท่วม > 3 ปี 
นํ้าท่วม > 2 ปี 

นํ้าท่วมปีใดปีหน่ึง 
ไม่ท่วม 

4  
3  
2  
1  

4 
3 
2 
1 

8 7 

3. ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 

0 - 100 เมตร 
101 - 200 เมตร 
201 - 300 เมตร 

มากกว่า 300 เมตร 

4  
3  
2  
1  

4 
4 
2 
1 

7 9 

4. ลักษณะดิน 

ดินเหนียว 
ดินร่วนที่มีการระบายนํ้าไม่ดี 
ดินต้ืนที่มีการระบายนํ้าไม่ดี 

ดินทรายจัดที่มีการระบายนํ้าดี 

4  
3  
2  
1  

5  
3 
3 
2 

6 4 

5. ความหนาแน่นของ 
ทางน้ํา 

> 1.21 ตร.กม. 
1.06 - 1.2 ตร.กม. 
0.9 - 1.05 ตร.กม. 

< 0.9 ตร.กม. 

4 
3 
2 
1  

4 
3 
3 
2 

5 15 

6. สิ่งปกคลมุดิน 

นาข้าว พืชไร่ 
พืชสวน ไม้ยืนต้น 
พ้ืนที่อยู่อาศัย 

พ้ืนที่การใช้ประโยชน์อ่ืน 

4  
3  
2  
1  

3 
2 
4 
3  

4 2 

7. เส้นทางคมนาคม 

มากกว่า 0.60 ตร.กม. 
0.41 - 0.60 ตร.กม. 
0.21 - 0.40 ตร.กม. 
0.00 - 0.20 ตร.กม. 

4  
3  
2  
1 

5 
4 
3 
2 

3 15 

8. ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

มากกว่า 2,600 ตร.กม. 
1,801 - 2,600 ตร.กม. 
1,001 - 1,800 ตร.กม. 
น้อยกว่า 1,000 ตร.กม. 

4  
3  
2  
1  

4 
4 
3 
3 

2 13 
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ตารางที่ 3.5 ค่าคะแนน (Rating) และค่าถ่วงนํ้าหนัก (Weighting) ที่ เหมาะสมของแต่ละปัจจัย  
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยที่ใชใ้นการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าคะแนน ค่าถ่วงน้าํหนกั 

1. ปริมาณนํ้าฝนรายวัน 

> 100 มม. 
76 - 100 มม. 
61 - 75 มม. 
0 - 60 มม. 

4  
3  
2  
1  

10 

2. พ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต
(พ.ศ.2548-2555) 

น้ําท่วม > 3 ปี 
น้ําท่วม > 2 ปี 

น้ําท่วมปีใดปีหนึ่ง 
ไม่ท่วม 

4  
3  
2  
1  

3 

3. ความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 

0 - 100 เมตร 
101 - 200 เมตร 
201 - 300 เมตร 

มากกว่า 300 เมตร 

4  
3  
2  
1  

4 

4. ลักษณะดิน 

ดินเหนียว 
ดินร่วนที่มีการระบายนํ้าไม่ดี 
ดินตื้นที่มกีารระบายน้ําไม่ดี 

ดินทรายจัดที่มกีารระบายนํ้าด ี

4  
3  
3  
2  

2 

5. ความหนาแน่นของ 
ทางน้ํา 

> 1.21 ตร.กม. 
1.06 – 1.2 ตร.กม. 
0.9 – 1.05 ตร.กม. 

< 0.9 ตร.กม. 

4  
3  
3  
2  

6 

6. สิ่งปกคลมุดิน 

นาข้าว พืชไร ่
พืชสวน ไม้ยืนตน้ 
พื้นที่อยูอ่าศัย 

พื้นที่การใช้ประโยชน์อื่น 

3  
2  
4  
1  

1 

7. เส้นทางคมนาคม 

มากกว่า 0.60 ตร.กม. 
0.41 - 0.60 ตร.กม. 
0.21 - 0.40 ตร.กม. 
0.00 - 0.20 ตร.กม. 

4  
3  
2  
1  

6 

8. ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

มากกว่า 2,600 ตร.กม. 
1,801 - 2,600 ตร.กม. 
1,001 - 1,800 ตร.กม. 
น้อยกว่า 1,000 ตร.กม. 

4  
4  
3  
3  

5 

9. ความลาดชัน 

0 - 5 % 
6 - 10 % 
11 - 15 % 

มากกว่า 15 %. 

4  
3  
2  
1  

3 
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2)  ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้กําหนดปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยไว้ 9 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปริมาณนํ้าฝนรายวัน 2) พ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 3) ความสูง
จากระดับนํ้าทะเล 4) เน้ือดิน (ลักษณะการระบายนํ้า) 5) ความหนาแน่นของทางนํ้า 6) สิ่งปกคลุมดิน  
7) เส้นทางคมนาคม 8) ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย และ 9) ความลาดชัน โดยจัดทําให้อยู่ในรูปแบบของ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือหาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 

การกําหนดค่าคะแนนลําดับความสําคัญเป็นการนําผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ
จากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กับค่าคะแนนลําดับความสําคัญจากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาคํานวณหาค่าคะแนนลําดับความสําคัญที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี (ตารางที่ 3.5) แล้วนํามาจัดทําเป็นแผนที่และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

3.1.4 การหาค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัย 

เกณฑ์ในการกําหนดค่าคะแนนความเส่ียงเป็น 4 ระดับคะแนน เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็น
ในรูปแบบเดียวกันกับเกณฑ์ของสาธารณภัยอ่ืนๆ โดยมีค่าคะแนน คือ 1, 2, 3 และ 4 โดยค่าคะแนนมาก
หมายถึง ความเสี่ยงที่มากตามไปด้วย ยกเว้นบางเกณฑ์ที่ต้องการกําหนดค่าคะแนนความเสี่ยงให้ละเอียด
ขึ้นจึงกําหนดไว้ 5 ระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การกําหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยดังต่อไปน้ี  

ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามที่ได้จากผู้เช่ียวชาญหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ แสดงดัง
ภาคผนวก ฉ ผลการวิเคราะห์การหาค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยที่ได้จากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ 

1) ปริมาณฝน 

ช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยปริมาณฝน (ภาพท่ี 3.1) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1 ระหว่าง 0 ถึง 60 มิลลิเมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

ระดับที่ 2 ระหว่าง 61 ถึง 75 มิลลิเมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 3 ระหว่าง 76 ถึง 100 มิลลิเมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

ระดับที่ 4 มากกว่า 100 มิลลิเมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 

2) พื้นที่น้ําท่วมในอดีต (พ.ศ. 2549 – 2554) 

ช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยพ้ืนที่นํ้าทว่มในอดีต (ภาพท่ี 3.2) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1  พ้ืนที่ที่ไม่เคยเกิดนํ้าท่วม กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 

ระดับที่ 2  พ้ืนที่ที่นํ้าท่วมปีใดปีหน่ึง กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

ระดับที่ 3  พ้ืนทีที่เคยเกิดนํ้าท่วมมากว่า 2 ครั้ง  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 4  พ้ืนทีที่เคยเกิดนํ้าท่วมมากว่า 3 ครั้ง กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
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3. ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

ช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยความสูงจากระดับนํ้าทะเล (ภาพท่ี 3.3) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1 มากกว่า 300 เมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 

ระดับที่ 2 ระหว่าง 201 ถึง 300 เมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

ระดับที่ 3 ระหว่าง 101 ถึง 200 เมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

ระดับที่ 4 ระหว่าง 0 ถึง 100 เมตร  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

4)  ลักษณะดิน 

ค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยลักษณะดิน (ภาพท่ี 3.4) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1  ลักษณะดินเป็นดินทรายจัดระบายนํ้าดี กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

ระดับที่ 2  ลักษณะดินเป็นดินต้ืนระบายนํ้าไม่ดี กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 3  ลักษณะดินเป็นดินร่วนระบายนํ้าไม่ดี  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 4  ลักษณะดินเป็นดินเหนียว   กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 

5. ความหนาแน่นของทางน้ํา 

ค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยความหนาแน่นของลํานํ้า (ภาพท่ี 3.5) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1 น้อยกว่า 0.9 กม./ตร.กม.              กําหนดค่าคะแนน เท่ากับ 4 

ระดับที่ 2 อยู่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.05 กม./ตร.กม.  กําหนดค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 3 อยู่ระหว่าง 1.06 ถึง 1.2 กม./ตร.กม.  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 4 มากกว่า 1.21 กม./ตร.กม.             กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

6) สิ่งคลุมดิน 

ค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน (ภาพท่ี 3.6) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 2 ที่อยู่อาศัย  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

ระดับที่ 3 พืชสวน และไม้ยืนต้น  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

ระดับที่ 4 พ้ืนที่นาข้าว และพืชไร่ กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.1 ช่วงช้ันของปัจจัยปริมาณฝนตกต่อเน่ือง 4 วัน ในช่วงที่เกิดอุทกภัย ตุลาคม พ.ศ. 2554 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.2 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.3 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยความสูงจากระดับนํ้าทะเล 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.4 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยลักษณะดิน 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.5 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยความหนาแน่นของลํานํ้า 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.6 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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7) เส้นทางคมนาคม 

ค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยเส้นทางคมนาคม (ภาพท่ี 3.7) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1 มีค่าความหนาแน่น น้อยกว่า 0.20 กม./ตร.กม. กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

ระดับที่ 2 มีค่าความหนาแน่น ระหว่าง 0.21 - 0.40 กม./ตร.กม.  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 3 มีค่าความหนาแน่น ระหว่าง 0.41 - 0.60 กม./ตร.กม.  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

ระดับที่ 4 ค่าความหนาแน่น มากกว่า 0.60 กม./ตร.กม.       กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

8. ขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ํา 

ค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า (ภาพท่ี 3.8) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า น้อยกว่า 1,000 ตร.กม.             กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 2 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ระหว่าง 1,001 ถึง 1,800 ตร.กม.  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 3 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ระหว่าง 1,800 ถึง 2,600 ตร.กม.  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

ระดับที่ 4 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า มากกว่า 2,600 ตร.กม.                กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

9) ความลาดชัน 

ค่าช่วงช้ันและช่วงคะแนนของปัจจัยขนาดพ้ืนที่ลุ่มนํ้า (ภาพท่ี 3.9) ได้ดังน้ี  

ระดับที่ 1 มีความลาดชัน มากว่า 15 %    กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 

ระดับที่ 2 มีความลาดชัน ระหว่าง 11 ถึง 15 %  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 3 มีความลาดชัน ระหว่าง 6 ถึง 10 %  กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับที่ 4 มีความลาดชัน ระหว่าง 0 ถึง 5 %   กําหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.7 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยเส้นทางคมนาคม 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  3-18 

 

 

ภาพท่ี 3.8 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยขนาดของลุ่มนํ้า 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.9 แผนที่แสดงช่วงช้ันของปัจจัยความลาดชัน 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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3.1.5 แผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากข้อมูล
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 

เมื่อ นําแผนที่ ปัจจัยเสี่ยงที่ทํ าให้ เกิดอุทกภัย ทั้ ง 9 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยปริมาณฝน  
2) ปัจจัยพ้ืนที่ นํ้าท่วมในอดีต 3) ปัจจัยสิ่งคลุมดิน 4) ปัจจัยลักษณะดิน 5) ปัจจัยเส้นทางคมนาคม  
6) ปัจจัยความสูงจากระดับนํ้าทะเล 7) ปัจจัยความหนาแน่นของทางนํ้า 8) ปัจจัยขนาดของลุ่มนํ้า และ  
9) ปัจจัยความลาดชัน มาทําการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพ่ือหาผลรวมของ
คะแนน จากน้ันแบ่งช่วงคะแนนผลโดยเรียงค่าคะแนนผลรวมจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด ซึ่งสามารถจําแนก
ระดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้เป็น 3 ระดับ คือ เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงมาก ตามลําดับ 

ผลจากการจําแนกพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามระดับความเสี่ยงอุทกภัยออกเป็น 3 ระดับ สามารถจัดทําแผนที่
เสี่ยงอุทกภัย ดังแสดงในภาพที่ 3.10 ซึ่งสามารถคํานวณหาพ้ืนที่ของพ้ืนที่ เสี่ยงอุทกภัยระดับต่างๆ  
ได้ดังตารางที่ 3.6 และมีรายละเอียดของชุมชนและหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ดังแสดงในภาคผนวก ช 
รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ตารางที่ 3.6  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระดับความเสีย่ง พื้นที่ (ตร.กม.) 
น้อย 3,620.00 

ปานกลาง 7,039.25 
มาก 4,921.40 

สรุป ผลการจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากการใช้ 
ข้อมูลค่าคะแนนความเสี่ยง และค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสมจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญ  
ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่หลายส่วน เช่น 1) จากแผนที่ปัจจัยปริมาณฝน พบว่า บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
ลํานํ้ามีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าถึงระดับปานกลางเท่าน้ัน แต่ในความเป็นจริงพ้ืนที่ดังกล่าวมักเกิด
อุทกภัยบ่อยคร้ังกว่าพ้ืนที่อ่ืนหรืออยู่ในระดับเสี่ยงที่สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน และค่าถ่วงนํ้าหนักของปัจจัยปริมาณ
ฝนมีค่าถ่วงนํ้าหนักที่สูงสุดในบรรดาปัจจัยทั้งหมด เมื่อทําการรวมผลค่าคะแนนรวมแล้วจะทําให้ค่า
คะแนนรวมในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงขึ้น 2) ปัจจัยความหนาแน่นของทางนํ้า  
หากพิจารณาความหนาแน่นของทางน้ําในพ้ืนที่ พบว่า พ้ีนที่เสี่ยงบริเวณลํานํ้ามูลหรือลํานํ้าชีที่เข้าสู่พ้ืนที่
ตัวจังหวัดมีระดับความเส่ียงปานกลางเท่าน้ัน ในขณะที่บางพื้นที่ตอนด้านท้ายนํ้ากลับมีความเสี่ยงที่สูง  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะการเกิดอุทกภัย เน่ืองจากปัจจัยความหนาแน่นทางน้ําจะถูกนํามาคํานวนใน
ลักษณะถัวเฉลี่ย (Lump) ทั้งลุ่มนํ้าย่อย ในขณะที่บริเวณท่ีเกิดอุทกภัยจะอยู่บริเวณเส้นลํานํ้าสายหลักที่
ไหลผ่านเป็นส่วนใหญ่ 3) ปัจจัยความสูงจากระดับนํ้าทะเล เน่ืองจากพ้ืนที่ของจังหวัดอุบลราชธานีส่วน
ใหญ่อยู่ในที่ราบ ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกัน แตกต่างกันโดยเฉลี่ยไม่เกิน 30 เมตรโดยประมาณ ในขณะที่
ช่วงช้ันที่กําหนดมามีระยะห่างของความสูงประมาณ 100 เมตร จึงทําให้ปัจจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง จึงได้ทําการกําหนดปัจจัยและช่วง
คะแนนปัจจัยใหม่ ดังแสดงในหัวข้อ 3.1.6 
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ภาพท่ี 3.10 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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3.1.6 แผนท่ีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ และแผนที่เสี่ยงอุทกภัยจาก
การปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงน้ําหนักที่เหมาะสม 

การศึกษาและจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยได้ทําการวิเคราะห์และจัดทําแผนที่ 2 รูปแบบ คือ 
1) แผนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ และ 2) แผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยจากการศึกษา  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) แผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ 

 การวิเคราะห์และจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ ภาพเรดาร์ที่
นํามาใช้เป็นภาพที่ได้จากดาวเทียมเรดาร์แซท (RADARSAT) ซึ่งเป็นดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของ
ประเทศแคนาดา โดยองค์การอวกาศแคนาดา (Canadian Space Agency: CSA) มีความสามารถ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางคืนและกลางวัน ซึ่งภาพที่ถูกบันทึกไว้ดังกล่าวสามารถนํามาใช้ทําแผนที่แสดง
บริเวณที่เคยถูกนํ้าท่วมเพ่ือประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยได้
ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมภาพเรดาร์ในช่วงที่เกิดอุทกภัย ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2555 และ 
นําภาพมาซ้อนทับกันเพ่ือหาพ้ืนที่เสี่ยงภัยและความถ่ีของการเกิดอุทกภัย โดยจําแนกระดับความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยออกเป็น 4 ระดับ ระดับ คือ ไม่เสี่ยง เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงมาก ตามลําดับ 
แสดงดังตารางที่ 3.7 และภาพที่ 3.11 และรายละเอียดของชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแสดงอยู่ใน
ภาคผนวก ช รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ตารางที่ 3.7 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ 

ระดับความเสีย่ง พื้นที่ (ตร.กม.) 
ไม่เสี่ยง 15,236.86 
น้อย 210.50 

ปานกลาง 171.44 
มาก 21.67 

 
จากแผนท่ีแสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ พบว่า บางพื้นที่ซึ่ง

เป็นส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณริมตลิ่งของลํานํ้าทั้งด้านซ้ายแล้วด้านขวาของลํานํ้ามูลและลํานํ้าชี 
ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่รอยต่อระหว่างอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งมีแม่นํ้ามูลก้ันอยู่  
ให้ค่าความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในความเป็นจริงจะเกิดอุทกภัยในบริเวณน้ีเป็นประจํา  
โดยความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาการบันทึกภาพถ่ายดาวเทียมกับช่วงเวลาของการเกิด
อุทกภัยไม่สัมพันธ์กัน เช่น บันทึกภาพก่อนหรือหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทําให้การแปลความหมายของ
พ้ืนที่นํ้าท่วมผิดไปจากความเป็นจริง ประกอบกับข้อมูลภาพดาวเทียมย้อนหังมีเพียงแค่ 14 ปี นับจาก 
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนปีข้อมูลที่ค่อนข้างน้อย แต่ทั้งน้ีความถูกต้องของแผนที่เสี่ยงอุทกภัยที่ได้
จากดาวเทียมเรดาห์แซทจะมีความน่าเช่ือถือค่อนข้างมาก เพราะว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจาก
เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจริง 
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ภาพท่ี 3.11 แผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ 
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2) แผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงน้ําหนักที่เหมาะสม 

 จากแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ เพ่ือกําหนดคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสม เพ่ือนํามาจัดทํา
แผนที่เสี่ยงอุทกภัยที่ได้จากแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ พบว่า บางปัจจัยผู้เช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกัน แต่บางปัจจัยมีความเห็นจากผู้เช่ียวชาญแตกต่างกัน และบางปัจจัยไม่สามารถแยกกลุ่ม
ความเห็นได้ แต่ขณะที่บางปัจจัยสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก
ภาระงานหรือหน้าที่ความรับผิดของชอบผู้เช่ียวชาญตามแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ทําให้มีมุมมองต่อ
ปัจจัยแต่ละปัจจัยต่างกัน ดังน้ันการกําหนดค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่ได้จากแบบสอบถาม
ผู้เช่ียวชาญจึงถือว่ามีความไม่สอดคล้องกัน ถึงแม้จะได้เพ่ิมจํานวนแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็น 
และได้สอบถามผู้เช่ียวชาญท่านเดิมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ตาม ถึงแม้ว่าค่าความสอดคล้องกัน
ของตารางเมทริกซ์ที่มีอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

 สําหรับแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้กําหนดปัจจัย ค่าถ่วงนํ้าหนัก และช่วงช้ันของ
ระดับคะแนน ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3.8 

ตารางที่ 3.8 ค่าปัจจัย ค่าถ่วงนํ้าหนัก และช่วงช้ันของระดับคะแนน ที่กําหนดตามข้อเท็จจริง 

ปัจจัย รายละเอียด ค่าคะแนนความเส่ียง ค่าถ่วงน้าํหนกั 

ลักษณะพ้ืนที ่

ที่ราบ (Flat) 4 

8 
หุบเขา (Valley) 3 

ที่ลาดชัน (Gentle Slope ) 2 

สันเขา(Ridge) 1 

ความหนาแน่นของนํ้าที่
ไหลผ่านในพ้ืนที่ 

มากกว่า 2000 ลบ.ม / วินาที 4 

6 
1000 - 2000 3 

500 - 1000 2 

น้อยกว่า 500 1 

พ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต ใน
รอบ 10 ปี 

นํ้าท่วม > 4 ครั้ง 4 

9 
นํ้าท่วม > 2 ครั้ง 3 

นํ้าท่วมปีใดปีหน่ึง 2 

นํ้าไม่ท่วม 1 

ความหนาแน่นเส้นทาง
คมนาคม 

มากกว่า 5 กม / ตร.กม 4 

5 
3- 5 กม / ตร.กม 3 

1- 3 กม / ตร.กม 2 

น้อยกว่า 1 กม / ตร.กม 1 
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 การกําหนดดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์ในการกําหนดจากข้อเท็จจริง (Fact) ดังน้ี 

1) เน่ืองจากในบริเวณพ้ืนที่ที่ลํานํ้าไหลผ่านจะพบทางนํ้าโค้งตวัด (Oxbow lake) ซึ่งจะเกิดใน
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันไม่มาก ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดนํ้าเป็นประจํา เน่ืองจากนํ้าไหลผ่านไม่สะดวกทําให้เกิด
การเอ่อล้นและท่วมบริเวณดังกล่าว หากถ้าสามารถกําหนดพ้ืนที่ราบที่เกิดจากทางน้ําโค้งตวัดของลํานํ้าได้ 
จะทําให้สามารถทราบถึงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ 

2) ความหนาแน่นของทางนํ้า จะบอกเพียงแค่ว่าพ้ืนที่บริเวณที่สนใจน้ันมีความยาวของลํานํ้าต่อ
พ้ืนที่เท่าไหร่ แต่ไม่ได้พิจารณาถึงปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ ดังน้ันจึงเลือกใช้ปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่
ศึกษาต่อพ้ืนที่แทนความหนาแน่นของทางน้ําเพ่ือให้ได้ความถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

3) ปริมาณนํ้าฝน เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอุทกภัย แต่เน่ืองจากฝนที่ตกในแต่ละคร้ังจะมี
รูปแบบการตกท่ีไม่เหมือนกัน เช่น ความหนักเบาของฝน ระยะเวลาการตก รวมถึงตําแหน่งการตกที่ไม่
เหมือนกัน และสําหรับการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ปริมาณนํ้าฝนที่ตกภายในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ เป็นต้น ดังน้ันจึงไม่ควรนําปัจจัยนํ้าฝนเข้ามาร่วมในการคํานวณ 

4) ปัจจัยการระบายนํ้าของดิน เน่ืองจากในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย ดินจะอยู่ในสภาพที่มีความ
ชุ่มช้ืนแล้ว (Wet) ต่างกับเมื่อตอนดินแห้ง (Dry) โดยจะเปลี่ยนตามตําแหน่งการตกของฝน และขึ้นอยู่กับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังน้ันปัจจัยการระบายนํ้าของดินไม่ควรนํามาใช้ในการคํานวณ  

5) พ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต เป็นปัจจัยที่รวบรวมจากข้อมูลการเกิดอุกทกภัยที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 10 
ปีย้อนหลัง โดยจะแสดงในลักษณะความถี่ของการเกิดอุทกภัยของแต่ละพ้ืนที่ ถ้าพ้ืนที่ใดมีค่าสูง หมายถึง
พ้ืนที่ ดังกล่าวเคยประสบอุทกภัยหลายครั้งในรอบสิบปี หรือกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนที่ นํ้าท่วมซ้ําซาก  
ดังน้ันปัจจัยพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีตเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดนํ้าท่วม จึงควรนํามาใช้ในการคํานวณ 

6) ความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการกีดขวางการไหลของน้ํา 
อีกทั้งถนนที่ก่อสร้างขวางเส้นทางน้ําไหล จะเป็นเสมือนเขื่อนกันนํ้าอย่างดี แต่ไม่มีผลมากนักเพราะเป็น
นํ้าล้นตลิ่งเข้าท่วม อีกทั้งการนําระดับความสูงถนนมาใช้ค่อนข้างเป็นเรื่องยาก 

 จากการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ทําให้สามารถ
จําแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้เป็น 4 ระดับ คือ ไม่เสี่ยง เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง  
และเสี่ยงมาก ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 3.9 และภาพที่ 3.12 ซึ่งรายละเอียดของชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแสดงอยู่ในภาคผนวก ช  

ตารางที่ 3.9 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนัก 

ระดับความเสีย่ง พื้นที่ (ตร.กม.) 
ไม่เสี่ยง 14,480.92 
น้อย 980.81 

ปานกลาง 138.60 
มาก 40.14 
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ภาพท่ี 3.12  แผนที่เสีย่งอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสม 
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3.2 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ 
(Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

3.2.1 การกําหนดช่วงเวลาเร่ิมต้นและช่วงเวลาสิ้นสุดของแบบจําลอง 

จากสถิติข้อมูลระดับนํ้าท่าสูงสุดของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทาน 
ตรวจวัดระดับนํ้าท่า ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 ณ สถานีวัดนํ้าท่า M.7 บริเวณเชิงสะพานเสรี
ประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ในปี พ.ศ. 2545 มีระดับนํ้าท่าสูงสุด คือ 10.78 เมตร 
รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 9.81 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 3.10 

ตารางที่ 3.10 สถิตินํ้าท่วมสูงสุดในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ ช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2555 ณ จุดวัด
ระดับนํ้าสถานีวัดนํ้าท่า M.7 บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. ระดับน้าํสูงสุด (ม.) วันที่บนัทึก หมายเหตุ 
2545 10.78 30 กันยายน 2545 อุทกภัยปี 45, น้ําท่วมสูงสุด 
2546 7.75 27 กันยายน 2546  
2547 8.2 23 สิงหาคม 2547  
2548 6.36 28 กันยายน 2548  
2549 8.07 19 ตุลาคม 2549  
2550 7.7 19 ตุลาคม 2550  
2551 7.46 13 ตุลาคม 2551  
2552 7.7 11 ตุลาคม 2552  
2553 7.35 27 ตุลาคม 2553  
2554 9.81 28 ตุลาคม 2554  อุทกภัยปี 54  

ที่มา : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า กรมชลประทาน 
 
ผลการศึกษาสถานการณ์นํ้าของกรมชลประทาน สามารถสรุปได้ว่า ระดับนํ้าท่าที่สถานี M.7  

จะเริ่มส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ และเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เมื่อมีระดับ
เกินกว่า 6 เมตร ซึ่งถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่าในทุก ๆ ปี พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ระดับนํ้าท่าที่เกินระดับ 6 เมตร มากบ้างน้อยบ้างตามระดับนํ้าในแต่ละปี แต่เหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่ 
ซึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเขตเทศบาลท้ังสอง คือ ในช่วงรอยต่อระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน 2554 และช่วงเดือนกันยายน 2545 ถึงเดือนตุลาคม 2545 ซึ่งตรงกับรายงานระดับนํ้าท่า
สูงสุดของกรมชลประทาน ดังน้ันในข้ันตอนการการคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการ
วิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศน้ีจึงใช้ช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ดังกล่าวในการวิเคราะห์ 

ช่วงเวลาที่นํามาใช้กับแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF Model) ในการ
กําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุดของแบบจําลอง ดําเนินการโดยการสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างระดับนํ้าท่าและปริมาณฝนรายวัน เพ่ือวิเคราะห์ช่วงเวลาที่ฝนตกเทียบกับปริมาณนํ้าท่าที่เกิดขึ้น 
โดยระดับนํ้าท่าได้จากการตรวจวัดที่สถานีวัดนํ้าท่า M.7 บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย  
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จังหวัดอุบลราชธานี และปริมาณฝนได้จากสถานีตรวจวัดปริมาณฝนของกรมชลประทาน และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ซึ่งได้คัดเลือกสถานีตรวจวัดปริมาณฝนที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ือง โดยต้องครอบคลุม
ช่วงเวลาทั้งก่อนเกิดและหลังเกิดอุทกภัย ทั้งน้ีผลการคัดเลือกสถานีวัดปริมาณฝนที่นํามาใช้วิเคราะห์
ร่วมกับแบบจําลองมีจํานวน 14 สถานี ดังตารางที่ 3.11 

ตารางที่ 3.11 สถานีตรวจวัดปริมาณฝนของกรมชลประทานและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการคัดเลือก 
เพ่ือนํามากําหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาสิ้นสุด ของแบบจําลองการวิจัยและ
พยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF Model) ของอุทกภัยใน ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2554 

ปีที่เกิดอุทกภัย รหัสสถาน ี ชื่อสถาน ี

2545 

67013 อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
67082 อําเภอตระการพืชผล 
67112 อําเภอศรีเมืองใหม ่
67122 อําเภอม่วงสามสิบ 
67132 อําเภอเดชอุดม 
67142 อําเภอบุญฑริก 
67182 ศูนย์หม่อนไหม อําเภอเมือง 
67382 อําเภอนํ้ายืน 

2554 

67013 อําเภอเมือง 
67082 อําเภอตระการพืชผล 
67112 อําเภอศรีเมืองใหม ่
67132 อําเภอเดชอุดม 
67382 อําเภอนํ้ายืน 
407301 สถานีวิจัยเกษตร 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างระดับนํ้าท่าที่สถานีวัดนํ้าท่า M.7 และปริมาณฝนรายวัน ณ สถานี

ตรวจวัดปริมาณฝนอําเภอเมืองอุบลราชธานี พบว่า มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่วันที่ 12 สิงหาคม 
2545 เป็นต้นมา โดยมีระดับความเข้มของฝนประมาณ 20 - 30 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งวันที่ 18 สิงหาคม 
2545 สามารถตรวจวัดปริมาณฝนได้มากที่สุด คือ 153 มิลลิเมตร และฝนยังคงตกอย่างต่อเน่ืองที่ระดับ 
30 มิลลิเมตรต่อวันโดยเฉลี่ย และหยุดตกในวันที่ 23 สิงหาคม 2545 ดังแสดงในภาพท่ี 3.13 

เมื่อพิจารณาระดับนํ้าท่า พบว่า ระดับนํ้าท่า ในระหว่างวันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2545 มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่หลังจากน้ันในวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองใน
อัตราค่อนข้างคงที่ คือ 0.2 เมตรต่อวัน หรือ 20 เซนติเมตรต่อวัน และเร่ิมส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชนริม
ตลิ่งที่ระดับนํ้าท่าเกิน 6 เมตร ซึ่งตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2545 หรือหลังจากฝนตกต่อเน่ืองนาน 7 วัน
โดยประมาณ  
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ภาพท่ี 3.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝน  

ณ สถานีอําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013) 
 

จากข้อมูลระดับนํ้าท่าที่สถานีวัดนํ้าท่า M.7 และปริมาณฝนสะสม ณ สถานีตรวจวัดฝนอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี พบว่า ระหว่างวันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2545 มีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับไม่เกิน 50 
มิลลิเมตร แต่ในวันที่ 18 สิงหาคม 2545 เพียงวันเดียวมีปริมาณฝนสะสมเกือบ 200 มิลลิเมตร และในอีก 
2 วันถัดมาปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นจนเกือบถึง 300 มิลลิเมตร หรืออาจกล่าวได้ว่าภายในระยะเวลา 3 วัน คือ 
ต้ังแต่วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2545 มีปริมาณฝนสะสม 250 มิลลิเมตร หรือ เฉลี่ยวันละ 80 มิลลิเมตรต่อ
วัน ซึ่งเห็นว่าระดับนํ้าท่าเริ่มยกระดับสูงขึ้นให้เห็นชัดเจนในวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ดังแสดงในภาพที่ 
3.14 

กล่าวโดยสรุป คือ ฝนที่ตกในวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ถึง 20 สิงหาคม 2545 มีนัยสําคัญที่ทําให้
ระดับนํ้าท่าเพ่ิมขึ้น ดังน้ันในช่วงเวลาดังกล่าว จึงสามารถนํามาใช้กําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของ
แบบจําลอง WRF ของอุทกภัยปี พ.ศ. 2545  
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ภาพท่ี 3.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับนํ้าท่าและปริมาณฝนสะสม  

ณ สถานีอําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี กรมชลประทาน (67013) 

3.2.2 สมการเมฆฟิสิกส์ 

 ในการกําหนดค่าสมการเมฆฟิสิกส์ ใช้ค่าเร่ิมต้นที่กําหนดจากแบบจําลอง WRF Model ดังแสดง
ในตารางที่ 3.12 
 
ตารางที่ 3.12  สมการเมฆฟิสิกส์ที่ใช้ประมวลผลแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF 

Model) ของอุทกภัยในปี พ.ศ. 2545  

  Type    Schemes 
Microphysics WRF Single-Moment 3-class หรือ WSM3 

Cumulus Convection New Kain-Fritsch 
Shortwave Radiation Dudhia 
Longwave Radiation Rapid Radiative Transfer Model หรือ RRTM 

Turbulence 2-D Smagorinsky 
PBL Yonsei University หรือ YSU 

Surface Layer Eta similarity 
Land-Surface 5-layer thermal diffusion 
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3.2.3 ขอบเขตและความละเอียด 

ในการประมวลผลแบบจําลอง WRF Model แบ่งการประมวลผลออกเป็น 2 ขอบเขต ดังน้ี 

ขอบเขตที่ 1  

กําหนดจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูดที่ 15 องศาเหนือ และลองจิจูด 103 องศาตะวันออก  
โดยมีความละเอียดหรือขนาดกริด (Grid) เท่ากับ 9 กิโลเมตรตามแนวทิศเหนือ - ทิศใต้ และ 9 กิโลเมตร 
ตามแนวทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก หรืออาจกล่าวว่า กริดขนาด 9 กิโลเมตร x 9 กิโลเมตร   

จํานวนกริดในแนวแนวทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก มีทั้งสิ้นจํานวน 96 กริด คิดเป็นระยะทาง 
864 กิโลเมตร และจํานวนกริดในแนวทิศเหนือ - ทิศใต้ มีทั้งสิ้นจํานวน 72 กริด คิดเป็นระยะทาง 648 
กิโลเมตร และในทางด่ิงในทิศต้ังฉากกับพ้ืนโลกมีจํานวน 35 กริด คิดเป็นจํานวนกริดที่ประมวลผลรวมทั้ง
สิ้นในขอบเขตที่ 1 คือ 241,920 กริด โดยครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดของประเทศไทย รวมถึงบางส่วนในประเทศลาว 
ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ดังแสดงในภาพท่ี 3.15 

ขอบเขตที่ 2  

กําหนดจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูดที่ 15 องศาเหนือ และลองจิจูด 104.8 องศาตะวันออก  
โดยมีความละเอียดหรือขนาดกริด (Grid) เท่ากับ 3 กิโลเมตรตามแนวทิศเหนือ - ทิศใต้ และ 3 กิโลเมตร
ตามแนวทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก หรืออาจกล่าวว่า กริดขนาด 3 กิโลเมตร x 3 กิโลเมตร  

จํานวนกริดในแนวทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก มีทั้งสิ้นจํานวน 97 กริด คิดเป็นระยะทาง 291 
กิโลเมตร และมีจํานวนกริดในแนวทิศเหนือ - ทิศใต้ มีทั้งสิ้นจํานวน 82 กริด คิดเป็นระยะทาง 246 
กิโลเมตร และในทางด่ิงในทิศต้ังฉากกับพ้ืนโลกมีจํานวน 35 กริด คิดเป็นจํานวนกริดที่ประมวลผล 
รวมทั้งสิ้นในขอบเขตที่ 1 คือ 278,390 กริด โดยครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 
รวมถึงบางส่วนในประเทศลาว ดังแสดงในภาพท่ี 3.15 

3.2.4 ผลการศึกษาจากแบบจําลอง WRF Model ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ถึง
วันที่ 20 สิงหาคม 2545 

 การประมวลผลเริ่มต้นหลังจาก กําหนดค่าเริ่มต้นของแบบจําลอง WRF Model และเตรียม
ข้อมูลนําเข้าที่อยู่ในรูปแบบที่แบบจําลองสามารถอ่านได้แล้ว โดยในการคํานวณคร้ังน้ี ใช้เวลาในการ
ประมวลผลท้ังสิ้น 109 นาที หรือประมาณ 2 ช่ัวโมง ในการคํานวณจํานวนกริดทั้งหมด 520,310 กริด  
ดังแสดงในภาพท่ี 3.16 ซึ่งเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลแปรผันตามจํานวนกริดที่ใช้ประมวลผล กล่าวคือ 
ถ้ากริดที่ใช้มีจํานวนมาก ทําให้ใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้นตามไปด้วย สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ใช้กริด
ที่มีความละเอียดสูงถึง 1 กิโลเมตร x 1 กิโลเมตร เพ่ือเพ่ิมความละเอียดของสภาพอากาศที่ได้จาก
แบบจําลอง WRF Model ซึ่งใช้จํานวนกริดทั้งหมดเกือบ 2 ล้านกริดในการคํานวณ 
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ภาพท่ี 3.15 ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ของการประมวลผล แบบจําลองการวิจัย 

และพยากรณส์ภาวะอากาศ (WRF Model) ของอุทกภัยในปี 2545 
 

 
ภาพท่ี 3.16 ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลของแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ  

(WRF Model) เพ่ือศึกษาอุทกภัยในปี 2545 
 

ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ในการศึกษาครั้งน้ี แสดงค่าตัวแปรอากาศ 3 ตัวแปร 
คือ ความดันอากาศ (ลม 3 ทิศทาง) อุณหภูมิ และปริมาณฝน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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1) อุณหภูมิที่ระดับ 2 เมตร 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ระดับ 2 เมตร ได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์เป็นหลัก โดยแปรผันตาม
ช่วงเวลา โดยในช่วงเช้าพ้ืนดินเริ่มได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และเร่ิมสะสมความร้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
(ภาพท่ี 3.17) ที่เวลา 4.00 (UTC) หรือ 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่า อุณหภูมิสะสมอยู่ในช่วง
ระหว่าง 300 ถึง 302 องศาเคลวิน โดยในบริเวณทะเลหรือมหาสมุทรจะมีอุณหภูมิที่ น้อยกว่า  
(ภาพที่ 3.18) ที่เวลา 6.00 (UTC) หรือ 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ความร้อนเริ่มสะสมตัวมากขึ้น
ส่งผลให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้น (ภาพท่ี 3.19) เวลา 8.00 (UTC) หรือ 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 
เริ่มสังเกตุความแตกต่างของอุณหภูมิได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยอุณหภูมิขาดความต่อเน่ืองและ 
เริ่มมีลักษณะเป็นริ้ว ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ฝนตกหนักมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว  

แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาค่าอุณหภูมิที่ระดับ 2 เมตรจากแบบจําลอง WRF Model อาจไม่
เห็นความแตกต่างมากนัก เน่ืองจากค่าอุณหภูมิขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ 
ในแต่ละวันด้วย  

 

 
ภาพท่ี 3.17 อุณหภูมิพ้ืนผิวทีร่ะดับ 2 เมตรที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model  

ณ เวลา 4.00 (UTC) หรือ ตรงกับเวลา 11.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย 
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ภาพท่ี 3.18 อุณหภูมิพ้ืนผิวทีร่ะดับ 2 เมตรที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model  
ณ เวลา 6.00 (UTC) หรือ ตรงกับเวลา 13.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย  

 

 
ภาพท่ี 3.19 อุณหภูมิพ้ืนผิวทีร่ะดับ 2 เมตรที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model  
ณ เวลา 8.00 (UTC) หรือ ตรงกับเวลา 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย 
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2) ความดัน (ลม) 

การเคลื่อนที่ของลมใน 3 ระดับ ที่เวลา 0.00 (UTC) หรือ 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 
ของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 บริเวณตอนเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ลมช้ันล่างมีการเคลื่อนที่
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ืองไปตามลักษณะภูมิประเทศ โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้เล็กน้อย ลมช้ันกลางมีทิศทางการเคลื่อนที่จากทิศเหนือไป
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างเป็นระเบียบ และลมช้ันบนมีทิศทางการเคลื่อนที่จาก 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีลักษณะต่อเน่ือง ดังแสดงในภาพท่ี 3.20 

ณ เวลา 6.00 (UTC) หรือ 13.00 น พบว่า ลมช้ันล่างเริ่มเคลื่อนตัวเป็นไม่เป็นระเบียบ แต่พบ
มากในเขตภูเขา ส่วนของที่ราบยังคงเคลื่อนตัวเป็นระเบียบ และมีทิศทางการเคลื่อนที่คล้ายกันกับ
ช่วงเวลา 7.00 น. ต่างกับลมช้ันกลางและลมช้ันบนเริ่มมีการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงมากขึ้น เริ่มไม่เป็นระเบียบ
อย่างชัดเจน มีลักษณะลมแปรปรวน หรือเคลื่อนที่โดยไร้ทิศทาง เริ่มสังเกตได้ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นเหนือ
บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และบางส่วนในประเทศลาว ที่เวลา 12.00 (UTC) หรือ 13.00 น. ดังแสดง 
ในภาพท่ี 3.21 

ณ เวลา 12.00 (UTC) หรือ เวลา 19.00 น ของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ตามเวลาประเทศไทย 
พบว่า กลุ่มของลมเคลื่อนที่ในแนวด่ิงอย่างชัดเจนบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัด
อุบลราชธานี โดยส่วนมากเคลื่อนที่มีลักษณะเหมือนวงแหวน โดยบริเวณรอบ ๆ วงแหวนจะมีการลม
เคลื่อนที่อยู่ในแนวดิ่งจากระดับลมล่าง ผ่านลมระดับกลาง ขึ้นไปสู่ระดับลมบน มีระดับความแรงของลมที่
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งมากกว่าบริเวณอ่ืนอย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพท่ี 3.22 

ณ เวลา 18.00 (UTC) ของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 หรือ เวลา 1.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2545 
ตามเวลาในประเทศไทย พบว่า กลุ่มของลมที่เคลื่อนที่ในแนวด่ิงเริ่มลดตัวลง โดยตําแหน่งของการเคลื่อน
ตัวในแนวดิ่งอยู่ทางบริเวณด้านทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวง
แหวนทําให้มองเห็นได้ยากขึ้น  และการเคลื่อนที่ ของลมส่วนใหญ่ ยังไม่ เป็นระเบียบ  ดังแสดง 
ในภาพท่ี 3.23 

ณ เวลา 0.00 (UTC) ของวันที่ 19 สิงหาคม 2545 หรือ เวลา 1.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย 
พบว่า กลุ่มของลมที่เคลื่อนที่ในแนวด่ิงไม่ปรากฏ และลมในแต่ละช้ันเคลื่อนที่เป็นระเบียบลดลง โดย
ตําแหน่งของการเคลื่อนตัวในแนวด่ิงอยู่ทางบริเวณ ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี  
ซึ่งมีลักษณะการเคล่ือนที่เป็นวงแหวนทําให้มองเห็นได้ยากขึ้น และการเคลื่อนที่ของลมส่วนใหญ่ยังไม่เป็น
ระเบียบ ดังแสดงในภาพท่ี 3.24 
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ภาพท่ี 3.20 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 0.00 (UTC)  

หรือตรงกับ เวลา 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 
 

 
ภาพท่ี 3.21 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 6.00 (UTC)  

หรือ ตรงกับเวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 18 สิงหาคม 2545 
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  3-37 

 
ภาพท่ี 3.22 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 12.00 (UTC)  

หรือ ตรงกับเวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ของวันที่ 18 สิงหาคม 2545  
 

 
ภาพท่ี 3.23 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 18.00 (UTC)  

หรือ ตรงกับเวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 19 สิงหาคม 2545  
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ภาพท่ี 3.24 ลมที่ 3 ระดับที่ได้จากแบบจําลอง WRF Model ณ เวลา 0.00 (UTC)  

หรือ ตรงกับเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 19 สิงหาคม 2545 
 

3) ปริมาณฝน 

ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2545 ที่เวลา 0.00 (UTC) หรือ 7.00 น. ตามเวลาใน
ประเทศไทย ถึงเวลา 18.00 (UTC) หรือ 1.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2545 พบว่า มีฝนสะสม
ประมาณ 10 ถึง 50 มิลลิเมตร โดยส่วนมากเกิดขึ้นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แก่ บริเวณอําเภอตระการพืชผล และอําเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งบางบริเวณที่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 
70 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 3.25 

ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2545 ที่เวลา 0.00 (UTC) ถึงเวลา 18.00 (UTC) หรือ 
7.00 น. ถึง 1.00 น. ตามเวลาในประเทศไทยของวันที่ 20 สิงหาคม 2545 มีฝนสะสมประมาณ 20 ถึง 80 
มิลลิเมตร กระจายทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ดังแสดงในภาพท่ี 3.26 

ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2545 ที่เวลา 0.00 (UTC) ถึงเวลา 18.00 (UTC) หรือ 
7.00 น. ถึง 1.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พบว่า กระจายทั่วทั้งจังหวัด
อุบลราชธานี มีฝนสะสมประมาณ 50 ถึง 125 มิลลิเมตร และพบในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ มีปริมาณฝน
สะสมมากกว่า 125 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 3.27 
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กล่าวโดยสรุป ผลจากแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ (WRF Model) ในช่วง
ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ถึง 20 สิงหาคม 2542 พบว่า  

1) อุณหภูมิ สามารถคาดการณ์ความแปรปรวนของอากาศได้ในระดับหน่ึง แต่สิ่งที่ต้องระวัง  
คือ ตัวแปรของอุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนสะสมที่พ้ืนดินด้วย ทําให้การคาดการณ์อากาศต้อง
ควบคุมตัวแปรดังกล่าวเป็นอย่างดี  

2) ลม สามารถแสดงภาพในเชิง 3 มิติ ได้อย่างชัดเจนทั้งในเร่ืองของตําแหน่งและทิศทางลม  
ทําให้สามารถคาดการณ์ในเรื่องของการไหลของมวลอากาศได้ 

3) ปริมาณฝน สามารถแสดงผลได้ดีระดับหน่ึง เมื่อมีการปรับค่าเริ่มต้นของแบบจําลองแล้ว  
ผลที่ได้ไม่มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากค่าปริมาณฝนสะสมที่ได้จากแบบจําลอง มีค่าสูงที่สุดประมาณ 160 
มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าปริมาณฝนสะสมที่ได้จากการตรวจวัดจริงของสถานีอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
ซึ่งมีค่าฝนสะสมประมาณ 190 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถใช้ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ได้ 
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ภาพท่ี 3.25 ปริมาณฝนสะสมจากแบบจําลอง WRF ระว่าง เวลา 0.00 (UTC)  

ถึงเวลา 18.00 (UTC) วันที่ 18 สิงหาคม 2545  
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ภาพท่ี 3.26 ปริมาณฝนสะสมจากแบบจําลอง WRF ระว่าง เวลา 0.00 (UTC) วันที่ 18 สิงหาคม 2545 

ถึงเวลา 18.00 (UTC) ของวันที่ 19 สิงหาคม 2545  
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ภาพท่ี 3.27 ปริมาณฝนสะสมจากแบบจําลอง WRF ระว่าง เวลา 0.00 (UTC) วันที่ 18 สิงหาคม 2545 

ถึงเวลา 18.00 (UTC) ของวันที่ 20 สิงหาคม 2545  
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3.3 การคาดคะเนลักษณะน้ําหลากและพืน้ที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 

3.3.1  การศึกษาทางอุทกวิทยา 

จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูลจากเอกสารและรายงานการศึกษาที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและพื้นที่ข้างเคียง โดยผลการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาที่รวบรวมได้จากศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตอนบน ของกรมชลประทาน พบว่า สัณฐานวิทยา
ของลุ่มนํ้า ปริมาณนํ้าต่อหน่วยพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าในลุ่มนํ้ามูลและชี การวิเคราะห์รอบปี
ของการเกิดซ้ําของอุทกภัยโดยการแจกแจงความถี่ด้วยวิธีกัมเบล รวมถึงสาเหตุและประมวลลําดับ
เหตุการณ์การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) สัณฐานวิทยาของลุ่มน้ํา 

การศึกษาสัณฐานวิทยาลุ่มนํ้าน้ันมีความสําคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการนํ้า และการวาง
แผนการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน่ืองจากสัณฐานวิทยาลุ่มนํ้ามีผลต่อพฤติกรรมทางอุทกวิทยา การไหล
ของนํ้าในลําธารและการกักเก็บนํ้า พร้อมทั้งเช่ือมโยงไปถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า การเกิดนํ้า
ท่วม และการพังทลายของดิน ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้ามูลตอนล่าง และ
มีส่วนน้อยอยู่ในลุ่มนํ้าชีตอนล่าง โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 16,112.65 ตารางกิโลเมตร ลํานํ้าสายหลักของ
ลุ่ม นํ้าวางตัวในทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จากระดับความสูงต้ังแต่ 117.5 - 146 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและที่ราบระหว่างภูเขา จากการวิเคราะห์ความ
ลาดชัน พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันระหว่าง 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.7 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด รองลงมา คือ ความลาดชันน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์, 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ 15 - 20 
เปอร์เซ็นต์, 20 - 25 เปอร์เซ็นต์, 25 - 30 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ 26.2, 
20.5, 8.5, 3.4, 1.5 และ 1.4 ตามลําดับ ขณะที่ความลาดชัน 30 - 35 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ 
ร้อยละ 0.8 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.13 

ตารางที่ 3.13  พ้ืนที่ของแต่ละระดับความลาดชันของพ้ืนที่โครงการ 

ระดับความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์) พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ร้อยละต่อพื้นที่ทั้งหมด 
น้อยกว่า 5 4,098.51 26.2 

5-10 5,891.40 37.7 
10-15 3,204.83 20.5 
15-20 1,333.60 8.5 
20-25 530.37 3.4 
25-30 242.34 1.5 
30-35 127.10 0.8 

มากกว่า 35 212.35 1.4 
รวม 15,604.82 100.0 
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เมื่อทําการวิเคราะห์ลักษณะภูมิสัณฐานของลุ่มนํ้า พบว่า พ้ืนที่ลุ่มนํ้ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
รูปแบบของทางนํ้าเป็นแบบกิ่งไม้ (medium dendritic drainage pattern) ความหนาแน่นของการ
ระบายนํ้าประมาณ 1.00 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งแสดงถึงการระบายนํ้าไม่ค่อยดี ลุ่มนํ้ามีความ
หนาแน่นของลําธาร 0.049 ลํานํ้าต่อตารางกิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยของพ้ืนที่ ประมาณร้อยละ 5 และ
มีอัตราส่วนของความลาดชันประมาณ 4.87 เมตรต่อกิโลเมตร (ตารางที่ 3.14) ซึ่งมีภาพตัดตามยาว 
ของลํานํ้ามูลบริเวณพ้ืนที่โครงการ แสดงดังภาพท่ี 3.28 

 
ตารางที่ 3.14  ลักษณะภูมสิณัฐานของพ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะภูมิกายภาพของลุ่มน้ํา Characteristics 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า (km2) 15,640.50 

รูปแบบของลุ่มนํ้า (อัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อ
ความยาวเฉล่ียของลุ่มนํ้า) (Form Factor) 

0.66 
(รูปร่างค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยม) 

อัตราส่วนความลาดชัน (m/km) 
(Relief Ratio) 

4.87 

ความลาดชันเฉลี่ย (%) 5% 

ความหนาแน่นของการระบายนํ้า (km/km2) 
(Drainage Density) 

1.00 
(มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1  
แสดงว่าระบายนํ้าไม่ดี) 

ความหนาแน่นของลําธาร (stream/km2) 
(Stream Density) 

0.049 

 

 
ภาพท่ี 3.28 ความลาดชันลํานํ้าของลํานํ้ามูลบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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2)  ปริมาณน้ําท่าต่อหน่วยพื้นที่ 

บริเวณพ้ืนที่โครงการครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชี และบางส่วนของลุ่มนํ้าโขง  
การประเมินปริมาณนํ้าท่าต่อหน่วยพ้ืนที่จึงจําเป็นต้องแยกวิเคราะห์ โดยพ้ืนที่โครงการที่อยู่ในลุ่มนํ้ามูล  
มีพ้ืนที่ 13,116.45 ตารางกิโลเมตร ลุ่มนํ้าชี มีพ้ืนที่ 2,762.89 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ที่อยู่ในลุ่มนํ้าโขง
มีพ้ืนที่ 233.31 ตารางกิโลเมตร สถานีตรวจวัดนํ้าท่าที่นํามาใช้คํานวณในลุ่มนํ้ามูลจํานวน 22 แห่ง  
ลุ่มนํ้าชี จํานวน 10 แห่ง และลุ่มนํ้าโขงจํานวน 5 แห่ง แสดงดังตารางที่ 3.15 

ตารางที่ 3.15  ข้อมูลปริมาณนํ้ารายปีของลุ่มนํ้าที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ 

ลุ่มน้ําหลัก ชื่อลุ่มน้าํย่อย 
รหัส 

สถานีตรวจวัดน้ําทา่ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ปริมาณน้ําทา่รายปเีฉลี่ย 

(ล้านลบ.ม.) 

ลุ่มนํ้ามูล 

Huai Khayung 

M. 66 586.0 208.83 
053101 912.0 513.96 
M. 98 1,092.0 298.57 

053102 2,900.0 1,154.15 

Lam Dom Yai 
053801 1,410.0 696.78 
052801 3,340.0 1,358.76 
M. 80 3,363.0 1,561.14 

Lam Dom Noi 
M. 79 1,973.0 1,370.10 

054101 2,060.0 1,422.72 
054103 2,100.0 1,430.47 

Huai Kwang M.75 388.0 317.16 

Lam Nam Mun 

053201 104,000 19,809.65 
M. 7 106,673 19,511.43 
M. 11 115,687 28,456.78 

053708 116,000 26,448.61 
053701 117,000 23,909.33 
053702 117,000 28,189.40 

Lam Se Bai 
M. 32 1,654.0 751.11 
M. 32A 1,535.0 474.88 

Lam Se Bok 
053601 3,120.0 1,772.05 
M. 69 2,132.0 1,370.92 

053604 25.2 33.62 
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ตารางที่ 3.15  (ต่อ) 

ลุ่มน้ําหลัก ชื่อลุ่มน้าํย่อย 
รหัส 

สถานีตรวจวัดน้ําทา่ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ปริมาณน้ําทา่รายปเีฉลี่ย 

(ล้านลบ.ม.) 

ลุ่มนํ้าชี 

Lam Saphung 

Egat.1 574.0 7.51 
Egat.2 715.0 10.15 
E.32 2,905.0 10.34 
E.32A 2,906.0 7.73 

040201 1,440.0 10.07 
E.5 4,254.0 6.96 

Lan Nam Chi 

e.23 6,855.0 5.65 
E.21 8,912.0 4.03 

041002 10,200.0 5.06 
E9 11,020.0 5.2 

ลุ่มนํ้าชี 

Lam nam 
Phong, Huai 

Yang 

E.29 945.0 8.88 
041201 815.0 8.4 
041103 1,260.0 10.48 

Lam Phaniang 
E.64 358.0 10.57 

041303 1,260.0 5.96 
041409 315.0 7.71 

Lam Nam Chi 

E.16A 13,171.0 4.65 
042001 28,500.0 4.07 
Meteo 28,800.0 4.08 

E1 29,788.0 3.87 
E.8A 30,764.0 3.82 

หมายเหตุ: กรมชลประทาน (2535) 
 

 จากปริมาณนํ้าท่ากับขนาดพ้ืนที่ของลุ่มนํ้าที่อยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ สามารถหาความสัมพันธ์
ของปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่ของลุ่มนํ้ามูลได้ ดังสมการและภาพท่ี 3.29  

Q ลุ่มน้ํามูล   =   2.1435Aมูล
0.8031  (R2   =  0.976) 

Q ลุ่มน้ําช ี  =   1.4528Aชี
0.7623  (R2  =  0.966) 

 เมื่อ Q =   ปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
   A =   พ้ืนที่ลุ่มนํ้า (ตารางกิโลเมตร) 
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ภาพท่ี 3.29 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขนาดต่างๆ  

ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าชี 
 
 เมื่อนําพ้ืนที่ของโครงการมาคํานวณปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ย พบว่า มีค่าเท่ากับ 5,006.4 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นความสูงของน้ําทั้งพ้ืนที่ได้เท่ากับ 320.1 มิลลิเมตร เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณนํ้าฝนรายปีเฉลี่ย 1,568.68 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.204 แสดงว่า มีปริมาณน้ําในลําธาร
ตลอดปีเพียงร้อยละ 20.4 ของปริมาณฝน ส่วนที่เหลือร้อยละ 79.6 ถูกนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ถูกคายระเหย และซึมซาบลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน ซึ่งค่าร้อยละดังกล่าวเป็นค่าประมาณการเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างปริมาณนํ้าฝนและปริมาณนํ้าท่า 

y = 1.4528x0.7623

R² = 0.966

 1.0

 10.0

 100.0

 1,000.0

 10,000.0

1.0 10.0 100.0 1,000.0 10,000.0 100,000.0

Av
er

ag
e 

Ru
no

ff 
Yi

el
d 

(m
cm

)

Drainage Area (Sq.km)

ลุ่มน้ําชี

y = 2.1435x0.8031

R² = 0.976
 1.0

 10.0

 100.0

 1,000.0

 10,000.0

 100,000.0

1 10 100 1000 10000 100000 1000000

Av
er

ag
e 

Ru
no

ff 
Yi

el
d 

(m
cm

)

Drainage Area (Sq.km)

ลุ่มน้ํามูล



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  3-48 

3)  สาเหตุของน้ําท่วมในพื้นที่โครงการ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (http://www.haii.or.th/, 2556) ได้กล่าวถึง
สาเหตุของการเกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล ไว้ดังน้ี  

(3.1) การผันแปรของปริมาณฝนอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทําให้การ
กระจายตัวของปริมาณฝนเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการเกิดนํ้าท่วม คือ เกิดภาวะฝนตกหนัก
ในช่วงเวลาสั้นๆ ปริมาณฝนตกวัดได้มากกว่าค่าปกติที่ เคยเกิด และบ่อยครั้งขึ้นในช่วงของเดือน  
ทําให้ประสิทธิภาพการระบายนํ้าเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกที่เพ่ิมขึ้นได้ และระบายได้ไม่ทันการ 
การสะสมของปริมาณนํ้าและท่วมจะมีระยะเวลานานข้ึน  

(3.2) การรุกล้ําเข้าไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วม และการบุกรุกเพ่ือใช้ประโยชน์
ที่ดินตามแนวระบายนํ้าธรรมชาติและมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางระบายน้ํา ได้แก่ อาคาร/ถนน สิ่งปลูก
สร้าง รวมทั้งฝายที่ก่อสร้างในโครงการโขง - ชี - มูล ทําให้ช่องทางระบายนํ้าที่มีอยู่เดิมที่ช่วยระบาย
ปริมาณนํ้าหลากอย่างสะดวก มีขนาดลดลง เป็นเหตุให้ระดับนํ้าในช่วงนํ้าหลากเอ่อสูงขึ้น  

(3.3) ปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านเมืองอุบลราชธานีมีปริมาณมาก และเกินกว่าความสามารถของการ
รับนํ้าของลํานํ้ามูล ทั้งน้ี เน่ืองมาจากแหล่งเก็บกักนํ้าพ้ืนที่ตอนบนทั้งในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชีและพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูลไม่
เพียงพอ ถึงแม้ว่าในลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าชีมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่บ้างแล้ว  
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเก็บกักหรือชะลอนํ้าจากพ้ืนที่ตอนบนได้ ลํานํ้าทั้งสองไหลมาบรรจบกันในบริเวณ
อําเภอวารินชําราบ ซึ่งต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามลํานํ้ามูลกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี รวมกับนํ้าที่ล้นเอ่อมาจาก
แม่นํ้าโขง จึงเป็นสาเหตุให้การระบายนํ้าออกไปด้านท้ายนํ้าลงสู่แม่นํ้าโขงช้าย่ิงขึ้น  

(3.4) สภาพของลํานํ้ามูลมีเกาะแก่งตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในลํานํ้ามูลด้านท้ายอําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการระบายนํ้าในสภาวะนํ้าหลาก เป็นเสมือน
ฝายธรรมชาติที่ทําหน้าที่ยกระดับนํ้าในลํานํ้ามูลให้มีระดับสูงขึ้นและส่งอิทธิพลของน้ําเอ่อย้อนไปถึงเมือง
อุบลราชธานี  

สภาพปัญหาด้านนํ้าท่วมในพื้นที่ลุ่มนํ้ามูล มีลักษณะนํ้าท่วมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ 
ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์และที่ต้ังของจังหวัดน้ันๆ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เกิดนํ้าท่วมบ่อยครั้ง
บริเวณริมฝั่งแม่นํ้ามูล ในอําเภอเมืองอุบลราชธานีและอําเภอวารินชําราบ ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณที่ได้รับ
อิทธิพลทั้งจากแม่นํ้าชีและแม่นํ้ามูล นอกจากน้ี ยังได้รับผลกระทบจากสภาพเกาะแก่งธรรมชาติในลํานํ้า
มูลบริเวณท้ายอําเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งกีดขวางการไหลของนํ้าในลํานํ้า 

4) การเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี  

(4.1) ประวัติการเกิดอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี 

 จากประวัติการเกิดอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานีในอดีตที่ผ่านมา และจากการวิเคราะห์
ปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ เกิดอุทกภัยพบว่า สาเหตุการเกิดอุทกภัยส่วนใหญ่ของจังหวัด
อุบลราชธานีไม่ได้เกิดจากฝนที่ตกภายในพ้ืนที่ แต่เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ และที่ต้ังของจังหวัดที่อยู่
ตอนปลายสุดของลํานํ้า 2 สายได้แก่ แม่นํ้ามูล และแม่นํ้าชี ทําให้เมื่อมีฝนตกหนักบริเวณต้นนํ้า  
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นํ้าปริมาณมากจากลํานํ้าตอนบนไหลลงมาท่วม กรณีน้ีมักเกิดขึ้นในลํานํ้าใหญ่ๆ ทั่วไป ทําให้เกิดนํ้าท่วมที่
ราบลุ่มริมตลิ่งที่อยู่ตอนล่าง  

 จากการรวบรวมสถิติการเกิดนํ้าท่วมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระดับนํ้าสูงสุดที่เคยเกิด
นํ้าท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นเมื่อปี 2521 ที่ระดับ 12.76 เมตร (จากการวิเคราะห์คาบปรากฎซํ้า
ของระดับนํ้าสูงสุดพบว่า 50 ปี เกิดขึ้นครั้งหน่ึง) มีปริมาณนํ้าถึง 9,876 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
และ ระดับนํ้าที่เกิด 10 เมตร เกิดขึ้นในปี 2493, 2505, 2509 และ 2545 มีรายละเอียดแสดงดัง 
ตารางที่ 3.16 

ตารางที่ 3.16  ระดับนํ้า ปริมาณนํ้าสูงสุดที่มากกว่า 9.00 เมตร จากระดับสมมติของสถานีวัดนํ้าท่า M.7 
แม่นํ้ามูล บ้านชุมชนดีงาม ตําบลในเมือง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. 
สูงสุด 

ปริมาณน้ําท่า 
(ล้านลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วินาที) ระดับ  

(รสม.) 
ปริมาณน้ํา 

(ลบ.ม./วินาที) 
วัน เดือน เวลา (ชม.) 

2493 11.56 10,015.00 18 ต.ค. 06.00 เริ่มสํารวจ 1 ก.ค. 
2504 9.76 5,157.00 8 ต.ค. 18.00 24,908.03 790.00 
2505 10.49 6,782.00 16 ต.ค. 18.00 36,552.50 1,159.00 
2509 10.79 5,817.00 27 ต.ค. 09.00 30,175.09 957.00 
2521 12.76 9,876.01 17 ต.ค. 12.00 41,277.40 1,309.00 
2525 9.28 - 22 ก.ย. 08.00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
2543 9.58 4,356.00 13 ก.ย. 18.00 41,475.02 1,315.16 
2544 9.89 4,542.00 16 ก.ย. 09.00 31,339.58 993.77 
2545 10.77 6,242.01 1 ต.ค. 18.00 34,941.49 1,107.99 
2554 9.23 4,239.00 28 ต.ค. 01.00 37,343.59 1,184.16 

ท่ีมา: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สํานักอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

(4.2) สถานการณ์อุทกภัยในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2554 

จากรายงานและเอกสารสรุปการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีของ
โครงการชลประทานอุบลราชธานี สํานักชลประทานท่ี 7 กรมชลประทาน ปี2555 ได้กล่าวถึง 
อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ไว้ดังน้ี 

 เน่ืองจากในช่วงเดือนสิงหาคมพ้ืนที่ของแม่นํ้าชีและแม่นํ้ามูล ได้รับอิทธิพลของพายุนกเต็นและ
ร่องความกดอากาศตํ่า ทําให้มีฝนตกต่อเน่ืองในพ้ืนที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะการตกของฝนมีการตกอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวคือ จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกในช่วงเดือนสิงหาคม ติดต่อกัน 4 วัน และในเดือนกันยายน 
มีฝนตกต่อเน่ืองตลอดทั้งเดือน มีเพียง 2 วันที่ฝนไม่ตก เป็นผลให้นํ้าในลํานํ้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่
แม่นํ้าชีตอนล่าง บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณจุดบรรจบกับแม่นํ้าชี 
ซึ่งส่งผลให้ระดับนํ้าในแม่นํ้าชีบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี เอ่อเข้าท่วม
พ้ืนที่ประมาณเกือบ 200,000 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซาก แสดงดังภาพท่ี 3.30 
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ภาพท่ี 3.30 พ้ืนที่นํ้าท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 จากอิทธิพลของพายุนกเต็น 

และร่องความกดอากาศตํ่า 

 ส่วนฝนที่ตกต่อเน่ืองในลุ่มนํ้ามูลตอนล่าง บริเวณจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ทําให้นํ้าจากลํานํ้าสาขาของแม่นํ้ามูล เช่น ลําเซบก ลําเซบาย ลําโดม
ใหญ่ ลําห้วยสําราญ ลําห้วยขะยุง และลําห้วยตุงลุง (ลําห้วยเหล่าน้ีไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรักและเขา
ภูพาน มีความลาดชันสูง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่จากป่าเป็นพ้ืนที่การเกษตรมากข้ึน)  
มีปริมาณนํ้าล้นตลิ่งท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชนที่อยู่อาศัยบางส่วน ซึ่งนํ้าบริเวณน้ีได้ลดลงในช่วง
ปลายเดือนกันยายน ทําให้มีนํ้าไหลลงมารวมกันในแม่นํ้ามูลตอนล่างจํานวนมาก ทั้งที่นํ้าจากแม่นํ้ามูลที่
อยู่ทางตอนเหนือของอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และน้ําในแม่นํ้าชีตอนบนที่อยู่ทางตอนเหนือของ
จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีไม่มากนัก แต่ก็ทําให้แม่นํ้ามูลฝั่งขวาเอ่อล้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานีอย่างรวดเร็ว (เกินระดับ +112.00 ม.รทก. และมีปริมาณนํ้าไหลผ่านหน้าตัด 
ประมาณ 2,400 ลบ.ม./วินาที) โดยภาพตัดขวางลํานํ้าที่สถานีวัดนํ้าท่าสะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7) 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และกราฟเปรียบเทียบระดับนํ้ารายปี ณ สถานีวัดนํ้าท่าสะพานเสรี
ประชาธิปไตย (M.7) อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แสดงดังภาพท่ี 3.31 ถึง ภาพท่ี 3.33 

 
ภาพท่ี 3.31 ภาพตัดขวางลํานํ้าที่สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.32 กราฟระดับนํ้ารายปี ณ สถานวัีดนํ้าท่า M.7 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ภาพท่ี 3.33 กราฟเปรียบเทียบระดับนํ้าสูงสุดรายปี ณ สถานีวัดนํ้าท่า M.7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ที่มา: http://hydro-4.com/4runoffdata/runoff.htm 
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 จากเหตุดังกล่าวทําให้ระดับนํ้าสูงสุดที่สถานีวัดนํ้าท่าสะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7) อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 อยู่ที่ระดับ +114.27 ม.รทก. ส่วนในแม่นํ้าชี 
ที่สถานีวัดนํ้าท่าบ้านฟ้าหยาด (E.20A)  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2554 ที่ระดับ +123.08 ม.รทก. และที่ฝายธาตุน้อยมีระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 
ที่ระดับ +118.51 ม.รทก. หลังจากน้ันระดับนํ้าเริ่มลดลง จนกระทั้งระหว่างวันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2554 
เน่ืองจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศตํ่าทําให้มีฝนตกทั้งลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูล และตกหนักในหลาย
พ้ืนที่ ส่งผลทําให้นํ้าในแม่นํ้าชีและแม่นํ้ามูลมีปริมาณสูงขึ้นอีกคร้ังอย่างรวดเร็ว นํ้าในแม่นํ้าชีที่สถานีวัด
นํ้าท่าบ้านฟ้าหยาด (E.20A) มีระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่ระดับ +123.02 ม.รทก.  
ที่ฝายธาตุน้อยระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่ระดับ +118.35 ม.รทก. ส่วนแม่นํ้ามูลที่สถานีวัด
นํ้าท่าสะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7) มีระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ที่ระดับ +114.81 ม.
รทก. ซึ่งสูงกว่าระดับนํ้าเมื่อปี พ.ศ. 2553 อยู่ 2.45 เมตร (ปี พ.ศ. 2553 ระดับสูงสุดที่ +112.36 ม.รทก.) 

 5)  การสํารวจพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 การลงพ้ืนที่สํารวจภาคสนาม ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือหาร่องรอยและ
หลักฐานของพื้นที่ที่เคยเกิดนํ้าท่วมในอดีต บริเวณริมสองฝั่งลํานํ้าสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี 
ประกอบด้วย ลําเซบาย แม่นํ้าชี ลํามูลน้อย และแม่นํ้ามูล ตามลําดับ ทั้งน้ีผลของการสํารวจพ้ืนที่ในคร้ังน้ี 
พบว่า พ้ืนที่ที่เคยถูกนํ้าท่วมในอดีตส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบจากปริมาณนํ้าในลํานํ้าที่มากพอได้เอ่อล้น
ตลิ่ง และท่วมพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งของลํานํ้า ซึ่งมีภาพประกอบการสํารวจพ้ืนที่ดังน้ี  

(1) ลําเซบาย 

บริเวณสะพานสภาจังหวัด รัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตข้ามลําเซบาย  
โดยตลิ่งทั้งข้างมีระดับความสูงไม่เท่ากัน สังเกตลักษณะดินข้างตล่ิง พบว่า เป็นดินทรายปนทรายแป้ง  
ห่างจากสะพานสภาจังหวัดประมาณ 500 เมตร พบฝายยางลําเซบาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ชลประทาน หลังจากสอบถามประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ทําให้ทราบระดับนํ้าท่วมสูงสุดที่ เคยเกิดขึ้น  
ภาพการสํารวจพ้ืนที่ของพ้ืนที่ลําเซบาย แสดงดังภาพท่ี 3.34 ถึง 3.36 

 

 
ภาพท่ี 3.34 สะพานสภาจังหวัด รัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นสะพานข้ามลําเซบาย 
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ภาพท่ี 3.35 ระดับนํ้าท่วมสูงสุดที่สะพานสภาจังหวัดรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

 

 
ภาพท่ี 3.36 ลาํเซบายมีฝายยางขวางกั้นลํานํ้าก่อนไหลผ่านสะพานสภาจังหวัด รัตนโกสินทร์ 200 ปี 
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(2) แม่น้ําชี 

การสํารวจพ้ืนที่นํ้าท่วมในลุ่มแม่นํ้าชี ได้ทําการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและผู้คนที่ทํามา
หากินในท้องที่ รวมถึงสํารวจร่องรอยระดับนํ้าท่วม เมื่อปี พ.ศ. 2554 และสภาพของแม่นํ้าชีในช่วงที่แห้ง
ขอด แสดงดังภาพท่ี 3.37 ถึง 3.39 

 

 
ภาพท่ี 3.37 สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนที่ 

 
ภาพท่ี 3.38 คราบของระดับนํ้าสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 3.39 ลกัษณะของลํานํ้าชีที่เริ่มแห้งขอด ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

(3) ลํามูลน้อย 

การลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจระดับนํ้าของลํามูลน้อยได้มีการสอบถามระดับนํ้าจากชาวบ้าน 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ อีกทั้งสํารวจคราบระดับนํ้าท่วม รวมถึงลักษณะของท้องนํ้าและริมตลิ่งของลํามูล
น้อยแสดงดังภาพท่ี 3.40 ถึง ภาพท่ี 3.45 
 

 
ภาพท่ี 3.40 สอบถามข้อมูลระดับนํ้าจากชาวบ้านในพ้ืนที่ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพในระแวกน้ัน 
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ภาพท่ี 3.41 รอ่งรอยของคราบนํ้าที่บ่งบอกระดับนํ้าท่วมสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 

 

 
ภาพท่ี 3.42 ลักษณะลํานํ้าและแนวตลิ่งของลํามูลน้อย 

 

 
ภาพท่ี 3.43 ระดับความสูงของนํ้าที่เอ่อล้มริมตลิ่งเมื่อมองจากท้องลํานํ้า 

 

 
ภาพท่ี 3.44 ลกัษณะลํานํ้าและริมตลิ่งของลํามูลน้อย 
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ภาพท่ี 3.45 ลักษณะของตะกอนท้องนํ้าของลํามูลน้อย 

(4) แม่น้ํามูล 

การสํารวจพ้ืนที่บริเวณแม่นํ้ามูล ได้สํารวจสภาพของการใช้ที่ดินของแม่นํ้ามูลทั้งสองริมฝั่ง
แม่นํ้าและคราบระดับนํ้าท่วมสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 แสดงดังภาพท่ี 3.46 ถึง 3.49 

 

  
ภาพท่ี 3.46 สะพานข้ามแม่นํ้ามูล บริเวณ กม. 32+015 

 

 
ภาพท่ี 3.47 ลักษณะของริมสองฝั่งแม่นํ้ามลู 

 

 
ภาพท่ี 3.48 ลกัษณะของแมนํ้่ามูลที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  

ซึ่งเห็นอาคารและสิ่งก่อสร้างต้ังอยู่ริมสองฝั่งลํานํ้า 
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ภาพท่ี 3.49 คราบของระดับนํ้าท่วมสูงสุด ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
บริเวณเสาไฟหน้าวัดหาดสวนสุข 

 
3.3.2  กรณีศึกษาพื้นที่น้ําท่วม อําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

จากผลการศึกษาข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา พบว่า ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ โดยสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณนํ้าที่
ไหลสะสมจากลํานํ้ามูลตอนบนและตอนกลาง และลํานํ้าชี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เกินขอบเขตของการศึกษา
ในคร้ังน้ี และต้องใช้ฐานข้อมูลจํานวนมาก เช่น รูปตัดขวางลํานํ้าสายหลักและสายย่อยตลอดแนวลํานํ้า 
รวมถึงข้อมูลทางอุทกวิทยาทุกสถานีที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูลและชีทั้ งหมด ด้วยเหตุน้ีจึงได้ศึกษา 
การคาดการณ์ระดับนํ้า ระยะเวลาเดินทาง คาบปรากฏซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดและปริมาณนํ้าสูงสุด  
โดยเลือกใช้พ้ืนที่ศึกษาบริเวณอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และต้ังอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับปานกลางถึง
ระดับสูง ถ้าเกิดอุทกภัยจะมีมูลค่าความเสียหายเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาดังน้ี 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ําของลุ่มน้ํามูล 

ศึกษาผังแสดงการติดตามสถานการณ์นํ้าท่วมของแม่นํ้ามูล (ภาพท่ี 3.50) และสถานีวัดนํ้าท่า 
ในพ้ืนที่ (ภาพที่ 3.51) เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าของสถานที่ต่างๆ กับ 
สถานีวัดนํ้าท่าสะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7) ในพ้ืนที่โครงการ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้วิธี Regression analysis พบว่า ระดับนํ้าบริเวณสถานี 
วัดนํ้าท่า M.7 เมื่อคํานวณเทียบจากระดับนํ้าจากสถานีอ่ืนๆ ภายในลุ่มนํ้ามูล พบว่า ระดับนํ้าของสถานี
วัดนํ้าท่า M.7 มีความสัมพันธ์กับระดับนํ้าของสถานีวัดนํ้าท่า M.5 และสถานีวัดนํ้าท่า M.2A ดังสมการ
ต่อไปน้ี 
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YM.7 =    4.492 + 0.0865 (XM.5) – 0.758 (XM.2A) 

R2 =   0.7827 (สัมประสิทธ์การตัดสินใจ) 

 โดย  YM.7 = ระดับนํ้าที่สถานีตรวจวัดนํ้าท่า M.7 
  XM.5 = ระดับนํ้าที่สถานีตรวจวัดนํ้าท่า M.5 
  XM.2A =  ระดับนํ้าที่สถานีตรวจวัดนํ้าท่า M.2A 

จากสมการข้างต้นเห็นได้ว่า สมการดังกล่าวสามารถนํามาใช้เพ่ือการพยากรณ์ระดับนํ้า 
บริเวณสถานีวัดนํ้าท่า M.7 ได้ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจถึง 78.27 เปอร์เซ็นต์  

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าของสถานีที่อยู่ต้นนํ้าของลํานํ้ามูลสายหลักกับ
ระยะเวลาของการเดินทางของน้ําถึงสถานีวัดนํ้าท่า M.7 สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 3.17 

ตารางที่ 3.17  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าสูงสุดของแต่ละสถานีกับช่วงเวลาที่นํ้าเดินทางมาสถานี 
 วัดนํ้าท่า M.7 

สถาน ี สมการ R2 
M.173 Y=1.8586X-7.8993 0.8507 
M.2A Y=65.263X-323.96 0.9727 
M.184 ข้อมูลไม่เพียงพอ 
M.6A Y=111.9X-521.48 0.7494 
M.4 Y=54.689X-263.89 0.8316 
M.5 Y=7.8722X+47.97 0.9917 

M.182 ข้อมูลไม่เพียงพอ 

หมายเหตุ: Y  คือ  ช่วงเวลาท่ีน้ําเดินทางถึงสถานีวัดน้ําท่า M.7 (หน่วยเป็นชั่วโมง) และ  
              X  คือ  ค่าระดับน้ําสูงสุดของสถานี (หน่วยเป็น เมตร รทก.) 
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ภาพท่ี 3.50 ผงัลุ่มแม่นํ้ามลู 
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ภาพท่ี 3.51 แสดงที่ต้ังของสถานีวัดนํ้าท่าในบริเวณลุ่มนํ้ามูลและชี 
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2) การวิเคราะห์รอบปีของการเกิดซํ้าของอุทกภัยโดยการแจกแจงความถ่ีด้วยวิธีกัมเบล 
(Gumbel’s probability distribution analysis)  

จากการวิเคราะห์คาบปรากฎซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดและปริมาณนํ้าสูงสุดที่อาจจะก่อให้เกิดนํ้า
ท่วมบริเวณพ้ืนที่อุบลราชธานี ที่ได้จากศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กรมชลประทาน (http://hydro-4.com/4runoffdata/runoff.htm) วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลระดับนํ้าท่า
ของสถานีวัดนํ้าท่า M.7 (แม่นํ้ามูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2493 - 2554 พบว่า 
เมื่อคํานวณรอบปีของการเกิดซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดที่ระดับ 9.81 (จากเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม  
ปี พ.ศ. 2554) จะเกิดทุกๆ 8 ปี ดังตารางที่ 3.18 และแสดงดังภาพท่ี 3.52 และปริมาณนํ้าสูงสุดแสดงดัง
ภาพท่ี 3.53 

ตารางที่ 3.18  คาบปรากฏซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดของสถานีวัดนํ้าท่า M.7 

รอบปีการเกิดซํ้า ระดับน้าํสูงสุด ม. (รสม.) ปริมาณน้ํา (ล้าน ลบ.ม.) 
2 7.4 2,852 
8 9.81 5,310 
10 10.14 5,673 
15 10.77 6,323 
20 11.2 6,778 
25 11.54 7,128 
50 12.57 8,208 
75 13.17 8,836 
100 13.6 9,280 
250 14.95 10,691 
500 15.97 11,756 
750 16.57 12,379 
1000 16.99 12,821 

ที่มา: http://hydro-4.com/4runoffdata/runoff.htm 
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ภาพท่ี 3.52 แสดงคาบปรากฏซ้ําของระดับนํ้าสูงสุดรายปี 
ที่มา: http://hydro-4.com/4runoffdata/runoff.htm 

 

 
ภาพท่ี 3.53 คาบปรากฏซ้ําของปริมาณนํ้าสูงสุดรายปี 

ที่มา: http://hydro-4.com/4runoffdata/runoff.htm  
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การเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เกิดจากฝนตกในพ้ืนที่ 
และ 2) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากฝนนอกพ้ืนที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 
พบว่า ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ทําให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่อําเภอวารินชําราบ 
และอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ต้องมีปริมาณฝนเกินกว่า 120 มิลลิเมตรข้ึนไป และตําแหน่งการตก
ของฝนต้องอยู่ทางตอนเหนือนํ้าของน้ํามูลและนํ้าชีในบริเวณตัวจังหวัดอุบลราชธานี เพราะด้วยตําแหน่ง
ที่ ต้ังของอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นพ้ืนที่รับนํ้าของลํานํ้ามูลทั้งหมดก่อนที่จะผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ันกลุ่มอุทกภัย 
ที่เกิดจากปริมาณฝนในพ้ืนที่จึงมีอิทธิพลไม่มากนัก โดยกลุ่มอุทกภัยที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่
อําเภอวารินชําราบและอําเภอเมืองอุบลราชธานี จะเป็นปริมาณฝนที่มาจากนอกพ้ืนที่ โดยจะไหลมาจาก
ลํานํ้ามูลตอนบน และลํานํ้าชีตอนบนท่ีมีพ้ืนที่รับนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งในช่วงเกิดอุทกภัยปริมาณนํ้าจากลํานํ้า
ทั้ง 2 สาย ไหลมารวมกันที่บริเวณบ้านวังยาง ก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวอําเภอทั้งสอง และเน่ืองจาก
บริเวณดังกล่าวมักปรากฏทางนํ้าตวัดโค้ง (Oxbow lake) ซึ่งลดความเร็วในการไหลของนํ้าประกอบกับ
บางช่วงลํานํ้าต้ืนเขิน เกิดเป็นเกาะแก่ง ทําให้ความสามารถในการระบายน้ําลงสู่แม่นํ้าโขงเป็นไปได้ช้ากว่า
ปริมาณนํ้าที่เติมเข้ามาจึงเกิดเป็นอุทกภัยที่มีลักษณะการเกิดแบบการเอ่อล้นตลิ่งของนํ้าในแม่นํ้า 

3.4  การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสําคัญต่อการประเมิน
มูลค่าความเสียหายและสภาพปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยนํ้าท่วมขัง ผลการศึกษาทําให้ทราบถึงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน  
ใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบกิจกรรมและแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรรเทา
ความเสียหายที่จะเกิดอุทกภัยในอนาคต ผลการศึกษากลุ่มครัวเรือนตัวอย่าง และสรุปผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.4.1 ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 

 จังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 
องศา 10 ลิปดา ถึง 16 องศา 15 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 104 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ถึง 
เส้นแวงที่ 105 องศา 24 ลิปดาตะวันออก มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาค และเป็นอันดับที่ 3 
ของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 16,112.65 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ อําเภอเดชอุดม อําเภอนํ้าขุ่น อําเภอบุณฑริก อําเภอนํ้ายืน 
อําเภอโขงเจียม อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอนาจะหลวย อําเภอศรีเมืองใหม่ อําเภอตระการพืชผล 
อําเภอเขมราฐ อําเภอม่วงสามสิบ อําเภอเขื่องใน อําเภอกุดข้าวปุ้น อําเภอตาลสุม อําเภอดอนมดแดง 
อําเภอโพธ์ิไทร อําเภอสิรินธร อําเภอทุ่งศรีอุดม อําเภอนาเยีย อําเภอสว่างวีระวงศ์ อําเภอเหล่าเสือโก้ก 
อําเภอสําโรง และอําเภอนาตาล มีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,816,057 คน  
และ507,544 ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2555) 

การคมนาคมและขนส่ง มีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และ 
ทางอากาศ ภายในจังหวัดมีถนนเช่ือมระหว่างตัวอําเภอต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล ส่วนทางน้ําจะใช้
ติดต่อกันเฉพาะในจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ มีเส้นทางรถไฟผ่านอําเภอวารินชําราบระยะทาง 27 กิโลเมตร 
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สําหรับการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดมีสนามบิน 1 แห่ง ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
มีเที่ยวบินไปและกลับกรุงเทพมหานครทุกวัน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที 

การสาธารณูปโภค  

การประปาภูมิภาค ปี พ .ศ . 2554 สามารถผลิตนํ้าประปาได้ 1,858,721 ลูกบาศก์เมตร  
โดยมีจํานวนผู้ใช้นํ้า 43,748 ราย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด  

การศึกษา การศึกษาภาคบังคับมีการบังคับใช้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ส่วนด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งก็มีอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการฝึก
อาชีพให้กับกลุ่มผู้สนใจทั่วไป และมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. 2554 สถานศึกษา
ในจังหวัดอุบลราชธานี มีต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดับประถมถึงมัธยมศึกษา  
มีสถานศึกษา 1,257 แห่ง ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 15 แห่ง วิทยาลัยพยาบาล 1 แห่ง  
และสถาบันการศึกษาของสงฆ์ (มหาวิทยาลัยสงฆ์) 1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีนับ
ถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสํานักสงฆ์ในพุทธศาสนากระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 ทั้งจังหวัดมี
วัดจํานวน 1,632 แห่ง  

 การสาธารณสุข จังหวัดได้ดําเนินการด้านสาธารณสุขแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการรักษาพยาบาล 
การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพพร้อมกันไปกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
สถานบริการด้านสาธารณสุข ที่เปิดดําเนินการในจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 มีโรงพยาบาลรัฐบาล 24 แห่ง 
สถานีอนามัย 312 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขเฉพาะโรค 3 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง คลินิกทุก
ประเภท 533 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 203 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 78 แห่ง 

 ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่รวม 9,840,526 ไร่ 
เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 5,350,894 ไร่ สิทธิในที่ดิน เป็นของตนเอง 3,267,83 ไร่ พืชที่นิยมปลูก คือ ข้าว
ทั้งข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ พืชไร่ที่นิยมปลูกมี มันสําปะหลัง ยางพารา ปอแก้ว ถั่วลิสง มีการเลี้ยง 
ปศุสัตว์และทําการประมงอยู่บ้าง อาชีพอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญรองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าและ
การบริการ  

เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2553 ประชากรจังหวัดอุบลราชธานี มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita GPP.) 
40,976 บาทต่อคนต่อปี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปี 76,613 ล้านบาท  
มีสัดส่วนของรายได้ภาคการเกษตร : รายได้นอกภาคการเกษตร เท่ากับ 18.7 : 81.3 (สถิติรายได้
ประชาชาติภาค และจังหวัดปี พ.ศ. 2555)  

อุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ รวม 25 อําเภอ 167 
ตําบล 1,399 หมู่บ้าน 87,563 ครัวเรือน กระทบต่อการดํารงชีพ 391,463 คน ราษฎรอพยพ 10,373 คน 
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท 5 แห่ง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 250,441 ไร่ บ่อปลา 425 บ่อ ปศุสัตว์/สัตว์ปีก 
19,290 ตัว แปลงหญ้า190 ไร่ ถนน 404 สาย สะพาน 25 แห่ง ฝาย 2 แห่ง วัด 18 แห่ง โรงเรียน 18 
แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ท่อระบายนํ้า 59 แห่ง และมีผู้เสียชีวิต 7 ราย (ข้อมูลสะสมของจังหวัดต้ังแต่
วันที่ 8 สิงหาคม - 26 ตุลาคม 2554)  
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3.4.2 การศึกษากลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ได้จากการสํารวจในพื้นที่โครงการ 

 จากการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการจํานวน 423 ครัวเรือน กระจายใน
พ้ืนที่ 3 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้ามูล จัดเก็บตัวอย่างในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง ตําบลจาระแม หมู่บ้านท่ากกแห่ 
จํานวน 50 ครัวเรือน อําเภอวารินชําราบ ตําบลหนองกินเพล หมู่บ้านกุดชุมจํานวน 51ครัวเรือน หมู่บ้าน
คูสว่างจํานวน 41 ครัวเรือน และตําบลคํานํ้าแซบ หมู่บ้านช่างหม้อจํานวน 35 ครัวเรือน ในเขตลุ่มนํ้าชี 
สัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในเขตพ้ืนที่อําเภอเขื่องใน ตําบลธาตุน้อย หมู่บ้านทัน บ้านธาตุน้อยและ 
บ้านดินดํา รวม 121 ตัวอย่าง ตําบลชีทวน หมู่บ้านท่าศาลา จํานวน 59 ตัวอย่าง และตําบลท่าไห  
หมู่บ้านท่าไห จํานวน 41 ตัวอย่าง ส่วนลุ่มนํ้าโขง สัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในเขตอําเภอโพธ์ิไทร ตําบล
สําโรง หมู่บ้านผาชัน จํานวน 25 ตัวอย่าง รายละเอียดผลการสํารวจหมู่บ้านเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล แสดง
รายละเอียดดังภาคผนวก ซ ผลการสํารวจข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี  

 1) โครงสร้างประชากร จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ จํานวน 423 ราย  
ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุเฉลี่ย 53 ปี เป็นเพศชาย 272 คน เพศหญิง 151 คน ร้อยละ 77 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 46 ประถมศึกษาตอนปลายร้อยละ 31) และนับถือศาสนา
พุทธร้อยละ 98  

 ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 92.4 เป็นคนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ต้ังแต่เกิด อยู่อาศัยมานานเป็น
ระยะเวลาโดยเฉล่ียครัวเรือนละ 44 ปี และอีกร้อยละ 7.6 เป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ โดยย้าย
มาจากหมู่บ้านอ่ืนในตําบลเดียวกันร้อยละ 4.7 ย้ายมาจากอําเภออ่ืนของจังหวัดอุบลราชธานีร้อยละ 1.4 
และย้ายจากจังหวัดอ่ืนร้อยละ 1.4 สาเหตุหลักที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่คือต้องการมีที่ดินทํากินของตนเอง
ประกอบในพ้ืนที่ที่เข้ามาอยู่อาศัยเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะในการทําเกษตรกรรมและกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นร้อยละ 
99.5 ไม่คิดที่จะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน 

 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.4 คน สัดส่วนเพศ ชาย : หญิง เป็น 0.88 : 1 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 46.9 และ 53.1 ตามลําดับ เป็นสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงงานร้อยละ 90.3 ของสมาชิก
ทั้งหมดในครัวเรือน หรือเฉล่ีย 4 คนต่อครัวเรือน  

 การศึกษา ระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นของ
สมาชิกที่อยู่นอกวัยเรียน ลักษณะที่สองเป็นของสมาชิกผู้ที่อยู่ในวัยเรียน จากข้อมูลการศึกษา พบว่า
สมาชิกส่ วนใหญ่ ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ  50.9 ระดับมั ธยมร้อยละ  33.2  
ระดับอาชีวศึกษาร้อยละ 8.4 ปริญญาตรีร้อยละ 1.7 นอกจากน้ียังมีสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ในวัยเรียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากร  
ดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ ซ-2 

 2)  ลักษณะทางสังคม การเมือง กลุ่ม/องค์กร ของครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา  

ครัวเรือนตัวอย่างมีการรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิง
เศรษฐกิจ โดยการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือการประกอบอาชีพและร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทุนถึงร้อยละ 94 
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ได้แก่ กลุ่มจักสานและหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า กลุ่มหมอนขิต และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ส่วนการ
เป็นสมาชิกกลุ่มเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธกส.) สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จุดประสงค์หลักของการรวมกลุ่มเพ่ือขอรับความช่วยเหลือเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ นอกจากการรวมกลุ่มอาชีพกลุ่มเงินทุน ครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ยังร่วมกิจกรรม
งานบุญ/งานสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา โดยเข้าร่วมในกิจกรรมงานเข้าพรรษา/ออกพรรษา  
งานทําบุญตักบาตรทุกวันพระ งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานทําบุญกลางบ้าน และงานพิธีต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 20.5  15.5  12.2  10.8 และ 20.0 ตามลําดับ ระดับการเข้าร่วมงานในกิจกรรมทาง
ประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนที่อยู่ในระดับปานกลาง แนวโน้มในการสืบสานประเพณี/
วัฒนธรรมจะไปตามอิทธิพลของการพัฒนาและผู้นําชุมชน ช่องทางการรับรู้ข่าวสารข้อมูล/แหล่งข่าวสาร
ที่สําคัญ ในการร่วมกิจกรรมงานทางสังคม องค์กรและการเมือง ประชาชนในพ้ืนที่จะรับทราบข่าวสาร
จากส่ือทางโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาจะทราบจากกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 28.1 
หอกระจายข่าว ร้อยละ 19.9 สื่อวิทยุ ร้อยละ 15.4 ที่เหลือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และเพ่ือนบ้าน ผู้นําชุมชนท่ี
ประชาชนให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ผู้ใหญ่บ้าน รองลงมา คือ กํานัน และเกษตรตําบล ในสัดส่วนร้อย
ละ 80.9  22.1 และ 3.0 ตามลําดับ ด้านสิทธิหน้าที่ทางการเมืองประชาชน ประเมินจากการใช้สิทธิ
เลือกต้ังครั้งที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังถึงร้อยละ 89.4 ดังรายละเอียดในตาราง
ผนวกที่ ซ-3 

3)  แหล่งนํ้า เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

3.1) แหล่งนํ้า  

- นํ้าด่ืม ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 83.9 ใช้นํ้าประปา รองลงมาร้อยละ 14.2 ใช้นํ้าฝน 

- นํ้าใช้ในครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างจะใช้นํ้าประปาร้อยละ 64.3 รองลงมาใช้นํ้าฝน
ร้อยละ 24.1นํ้าบาดาลร้อยละ 7.8 นํ้าจากบ่อนํ้าต้ืนร้อยละ 3.9  

- นํ้าใช้เพ่ือการเกษตร ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 72.1 ใช้นํ้าจากแม่นํ้า/ลําคลอง/คลอง
ชลประทาน ร้อยละ 26.3 ใช้นํ้าฝน ที่เหลือจะใช้นํ้าจาก นํ้าบาดาล นํ้าจากบ่อนํ้าต้ืน 

3.2)  ปัญหาการใช้นํ้า เมื่อถามถึงความเพียงพอของปริมาณนํ้าที่ใช้ ทั้งนํ้าด่ืม นํ้าใช้ รวมถึงนํ้า 
เพ่ือการเกษตรในรอบปี พบว่า ทุกกิจกรรมการใช้นํ้าจะมีปัญหาความขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง หรือในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน ครัวเรือนตัวอย่างที่มีปัญหาขาดแคลนนํ้าด่ืมมีร้อยละ 16.1 ปัญหาการขาดแคลน
นํ้าใช้ร้อยละ 14.4 และปัญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรร้อยละ 38.1 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีการแก้ไข
ปัญหาแต่โดยมากจะใช้นํ้าเท่าที่มี  

รายละเอียดแหล่งนํ้าเพ่ือบริโภค นํ้าใช้ นํ้าเพ่ือการเกษตร สภาพปัญหา ดังแสดงในตาราง 
ผนวกที่ ซ-4 

4) การประกอบอาชีพ  

หัวหน้าครัวเรือนประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรร้อยละ 86.1  
(ทํานา ร้อยละ 79.9 ประมงนํ้าจืดร้อยละ 3.3 พืชไร่ร้อยละ 1.4 เลี้ยงสัตว์ เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ  
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ร้อยละ 1.2 รองลงมา คือ การประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (จักสาน ทําไม้กวาด
ทางมะพร้าว แปรรูปอาหาร เป็นต้น ) รวมอาชีพรองร้อยละ 9.5 ส่วนอาชีพเสริมมีร้อยละ 61  
โดยทําการเกษตร ปลูกพืชไร่ พริก แตงกวา มะเขือ มันสําปะหลัง มันเทศ นอกจากน้ีจะมีการปลูกปาล์ม
นํ้ามัน และไม้กฤษณา เป็นต้น ดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ ซ-5 

5) การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของครัวเรือนตัวอย่าง 
รายละเอียดในตารางผนวกที่ ซ-6 สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.8 จํานวนแปลงที่ดินที่ครอบครอง 
จํานวนแปลงที่ถือครอง ถือครองแปลงเดียว คิดเป็นร้อยละ 59.3 ถือครองที่ดิน 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
16.8 ถือครองที่ดิน 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 14.7 ขนาดที่ดินที่ถือครองเฉล่ียครัวเรือนละ 12.24 ไร่  
ส่วนเกษตรกรท่ีเช่าพ้ืนที่ผู้อ่ืนทํากิน คิดเป็นร้อยละ 9.2 เช่าเฉล่ียครัวเรือนละ 12.4 ไร่  

ครัวเรือนตัวอย่างใช้พ้ืนที่ปลูกข้าวทํานาเฉลี่ยครัวเรือนละ 11.2 ไร่ จํานวน 338 ครัวเรือน  
ปลูกพืชไร่เฉลี่ยครัวเรือนละ 5 ไร่ จํานวน 6 ครัวเรือน ปลูกไม้ยืนต้น 14.2 ไร่ จํานวน 1 ครัวเรือน  

เอกสารสิทธ์ิที่ ดินที่ครัวเรือนตัวอย่างครอบครองส่วนใหญ่เป็นโฉนด คิดเป็นร้อยละ 73.9 
รองลงมาเป็น นส3 /นส 3ก. คิดเป็นร้อยละ 11.8  

 6) สภาพเศรษฐกิจ 

 การประเมินสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนตัวอย่าง ปัจจัยที่นํามาพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา รายละเอียดข้อมูลดังแสดงในภาคผนวก ซ ผลการสํารวจข้อมูลผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยแยกรายรับรายจ่ายตามกิจกรรมการผลิตตามสาขาอาชีพที่
แต่ละครัวเรือนดําเนินการ รวมท้ังค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพ่ือให้สามารถประเมินรายรับ รายจ่ายของ
ครัวเรือนและรายได้สุทธิ เศรษฐ-ฐานะ ของครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ผลการศึกษาเศรษฐกิจครัวเรือน
ตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการ อธิบายได้ดังน้ี  

6.1) รายได้จากการประกอบอาชีพของครัวเรือน: รายได้จากการประกอบอาชีพเป็นรายได้จาก
การประกอบอาชีพหลักจากการทํานา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม 
เช่น ปลูกพืชไร่ จักสาน และเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นต้น แหล่งที่มาของรายได้สามารถจําแนกได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ 

(1) รายได้จากภาคการเกษตร เป็นรายได้ที่เกิดจากการปลูกพืช (ทํานา/พืชไร่/ไม้ผล) เป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม ปี พ.ศ. 2554 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 75,942 บาท
ต่อปี ครัวเรือนที่ทําการประมงจะมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 191,818 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ครัวเรือนที่
เลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์ปีก โค สุกร มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 114,000 บาทต่อปี เมื่อรวมรายได้เฉลี่ยทุก
กิจกรรมในภาคการเกษตรมีรายได้เฉลี่ยปีละ 86,391 บาทต่อครัวเรือน  

(2) รายได้นอกภาคการเกษตร เป็นรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมจาก
การรับจ้างแรงงานทุกประเภทในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 33 ครัวเรือน  
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มีรายได้เฉลี่ยปีละ 72,324 บาทต่อครัวเรือน รายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย จํานวน 87 ครัวเรือน  
มีรายได้เฉลี่ยปีละ 94,258 บาทต่อครัวเรือน และรายได้จากการประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 4 
ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยปีละ 264,000 บาทต่อปี เมื่อรวมรายได้นอกภาคการเกษตรท้ังหมดแต่ละ
ครัวเรือนจะมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 75,728 บาทต่อปี  

รายได้รวมจากการประกอบอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของครัวเรือน
ตัวอย่างมีรายได้รวมเฉล่ียครัวเรือนละ 150,359 บาทต่อปี  

6.2) รายจ่ายครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือนตัวอย่าง เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และ
รายจ่ายในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งรายจ่ายทั้ง 2 ประเภทจําแนกออกเป็น  

(1) รายจ่ายภาคการเกษตร ครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษามีรายจ่ายในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรจากการทําการประมงและเล้ียงปลามากที่สุดคือเฉล่ียครัวเรือนละ 50,578 บาทต่อปี 
จํานวน 55 ครัวเรือน รายจ่ายส่วนน้ีมีค่าเฉล่ียระหว่าง 10,000 - 500,000 บาท รองลงมาเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านการเลี้ยงสัตว์ค่าเฉลี่ยครัวเรือนละ 48,750 บาทต่อปี จํานวน 11 ครัวเรือน การปลูกพืชมีรายจ่าย
เฉลี่ยครัวเรือนละ 30,577 บาทต่อปีจํานวน 391 ครัวเรือน รวมรายจ่ายเฉลี่ยด้านการเกษตรทั้งสิ้นเฉล่ีย
ครัวเรือนละ 32,009 บาทต่อปี  

(2) รายจ่ายนอกภาคการเกษตร เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตประจําวันของครัวเรือน ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2554) ครัวเรือนตัวอย่าง
ในพ้ืนที่ศึกษามีรายจ่ายนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 59,346 บาทต่อปี  

รายจ่ายรวมท้ังจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายรวมเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 91,355 บาทต่อปี 

6.3) รายได้สุทธิของครัวเรือน รอบปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2554) ครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษามีรายได้
สุทธิเฉลี่ยครัวเรือนละ 14,004 บาท ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 35 ตอบว่า เป็นระดับรายได้ที่พอแก่การ
ดํารงชีพและพอมีเหลือฝากเป็นเงินออมบ้าง 

อย่างไรก็ตามเม่ือถามถึงปัญหาการประกอบอาชีพที่ส่งผลต่อระดับรายได้จากภาคการเกษตร
พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างมีปัญหาเรื่องผลผลิตและราคาผลผลิตที่ตกตํ่า รวมท้ังการขาดแคลนเงินลงทุน
จัดเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของการประกอบอาชีพ และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐฯ ช่วยเหลือเรื่องปัญหา
แหล่งเงินทุนเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น รวมทั้งการประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรเกิดความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่มากขึ้น 

6.4) ภาวะการออมและการกู้ยืมเงิน จากผลการสํารวจครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า 

(1)  การออม ครัวเรือนที่มีเงินเก็บออม มีประมาณร้อยละ 58.4 ของจํานวนครัวเรือนที่
สํารวจ แหล่งฝากเงินออมที่สําคัญคือ ธนาคารพาณิชย์ จุดประสงค์หลักของการออมของสมาชิกใน
ครัวเรือนเพ่ือไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็น เพ่ือรักษาตัวยามป่วยไข้ ร้อยละ 68.3 และไว้เป็นทุนประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 27.7 ครัวเรือนที่เหลืออีกร้อยละ 41.6 ไม่มีเงินเหลือที่จะเก็บออมได้ ดังรายละเอียดในตาราง
ผนวกที่ ซ-7 
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(2)  การกู้ยืมเงิน ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 54.1 มีหน้ีสินกู้ยืมเงิน แหล่งเงินกู้ที่สําคัญ คือ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 67.2) สหกรณ์การเกษตร (ร้อยละ 11.4) และธนาคาร
พาณิชย์ สหกรณ์ (ร้อยละ 9.6) วัตถุประสงค์ของการกู้ เพ่ือใช้สอยในครัวเรือนร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ 
ร้อยละ 34.1 เป็นการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนในการเกษตรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการเกษตร
เพ่ิมขึ้น ส่วนหลักทรัพย์ประกันเงินกู้จะใช้ที่ดินหรือบ้านเป็นหลักทรัพย์ในการค้ําประกัน (ร้อยละ 61.6)  
และใช้บุคคลหรือกลุ่มค้ําประกัน (ร้อยละ 38.4) อัตราเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 5 - 30 ดังรายละเอียด
ในตารางผนวกที่ ซ-7 

 7) อุทกภัยนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธานี ฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมัก
ปรากฏเสมอว่าฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาการท้ิงช่วงมักจะไม่
เหมือนกันในแต่ละปี และในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสช่ัน ฝนตกชุก บางปีอาจมีภาวะนํ้าท่วมขัง 
ซึ่งภาวการณ์นํ้าท่วมขังในแต่ละปีจะมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป  

7.1) สภาพน้ําท่วมขังในพ้ืนที่ศึกษา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา
พบว่า ครัวเรือนที่ไม่เคยถูกนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ทํากินมีเพียงมี 8 ครัวเรือน (ร้อยละ1.9) อีกร้อยละ 98.1 
ต่างประสบกับภาวะน้ําท่วมขัง โดยมีความถี่ของการเกิดนํ้าท่วมขังในทุกพ้ืนที่ที่เก่ียวเนื่องกับการดํารงชีพ
ของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง (บริเวณที่อยู่อาศัย บริเวณบ้านเรือนและบริเวณที่ทํากิน) สถิตินํ้าท่วมขังจะ
ท่วมขังปีเว้นปีมากที่สุด คือ ท่วมขังในพ้ืนที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 33.6 ท่วมบ้านเรือน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 และท่วมพ้ืนที่ทํากิน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ปีที่ เกิดนํ้าท่วมรุนแรงมากที่สุด คือ ปี พ .ศ. 2521  
โดยระดับนํ้าท่วมขังอยู่ที่ระดับ 178 - 247 เซนติเมตร จํานวนวันท่วมขังอยู่ที่ 37 - 45 วัน และอุทกภัยที่
เกิดหลังสุด คือ ปี พ.ศ. 2554 ระดับนํ้าท่วมขังอยู่ที่ระดับ 67 - 132 เซนติเมตร และจํานวนวันท่วมขังอยู่
ที่ 26 - 38 วัน ดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ ซ-8 

7.2) มูลค่าความสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยนํ้าท่วมขัง ด้านผลผลิตและทรัพย์สิน 

การประเมินความสูญเสียจากอุทกภัยนํ้าท่วมขัง ปี พ.ศ. 2554 ของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่
ศึกษา ประเมินความสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินในครัวเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน และความ
สูญเสียผลผลิต โดยประเมินจากค่าซ่อมแซมหรือซื้อของใหม่มาทดแทน ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินเครื่องใช้
ต่างๆ และอุปกรณ์ทางการเกษตรเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป ส่วนการประกอบอาชีพจะ
ประเมินจากรายได้ที่สูญเสียไปจากจํานวนพ้ืนที่ที่สูญเสียอันเกิดจากนํ้าท่วมขัง หรือ ค่าลงทุนที่เสียไป  
(ค่าพันธ์ุ ค่าไถคราด ค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ย และอ่ืนๆ) ปริมาณผลผลิตที่สูญเสีย รวมท้ังความสูญเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายเพ่ือปรบัปรุง/ฟ้ืนฟูหลังนํ้าท่วม  

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 423 ครัวเรือน พบว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้น
เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 7,480,500 บาท  
เป็นความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลผลิตจากนาข้าวสูงสุด เป็นจํานวนเงิน 4,119,500 บาท 
รองลงมา คือ ความสูญเสียของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย คิดเป็นมูลค่า 1,596,900 บาท ที่เหลือเป็นความ
สูญเสียด้านอ่ืนๆ หากเปรียบเทียบความสูญเสียครั้งรุนแรงที่สุดในอดีต คือ ปี พ.ศ. 2521 พบว่า อุทกภัย 
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ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 6,631,600 บาท หรือคิดเป็น 8.81 เท่า ดังรายละเอียดใน
ตารางผนวกที่ ซ-9 

3.4.3 สรุปผลการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

อุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดอุบลราชธานีเน่ืองจากจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตลุ่มนํ้ามูล มีเพียง 1 อําเภอที่อยู่ในเขตลุ่มนํ้าชี คือ อําเภอเขื่องในที่มีลํานํ้าชีเป็นลํานํ้าสายหลักไหล
ผ่าน และบรรจบกับลํานํ้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะไหลลงสู่ลํานํ้าโขง ในช่วงฤดูนํ้าหลากพ้ืนที่ราบ
ลุ่มมักจะเกิดปัญหานํ้าท่วมจากปริมาณนํ้าของลํานํ้าทั้งสองสาขาไหลมารวมกัน หากระดับนํ้าในลํานํ้าหลัก
ทั้ง 2 สายค่อนข้างสูง นํ้าจะเอ่อเข้าพ้ืนที่ราบลุ่ม ประกอบกับปริมาณนํ้าในลํานํ้าโขงมีระดับสูงจึงทําให้ไม่
สามารถระบายออกได้ทัน ส่งผลต่อความสูญ เสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในพ้ืนที่ จากผลการศึกษาเศรษฐกิจสังคมพ้ืนที่โครงการ พบว่า ประชากร
ตัวอย่าง ประกอบอาชีพหลักทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ ข้าว 
ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า และมีการเพาะปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ เช่น มันสําปะหลัง ยางพารา มีการเลี้ยง
สัตว์ และการทําประมงน้ําจืดตามริมฝั่งแม่นํ้า นอกจากน้ียังทําอาชีพเสริมโดยการรับจ้างทั่วไป ทําหัตถ-
อุตสาหกรรมเครื่องจักสาน  

การเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตร ชีวิต ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง และ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สามารถประเมินความสูญเสียคิดเป็นมูลค่า
ทางการเงิน 7,480,500 บาท  การมีโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จะเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบลุ่มนํ้า ทั้งการวางแผน การนําแผนสู่การปฎิบัติ การติดตาม
ประเมินผล สู่การปรับเปลี่ยนแผนการทํานาให้สอดคล้องกับฤดูนํ้าหลาก โดยเก็บเก่ียวให้แล้วเสร็จก่อน
เดือนสิงหาคม แล้วปล่อยพ้ืนที่ว่างเพ่ือรับนํ้าในช่วงนํ้าหลาก ก่อนเริ่มทํานาครั้งใหม่ภายหลังนํ้าลดเดือน
ธันวาคม รวมท้ังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย  
จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสามารถเผชิญสถานการณ์อุทกภัยที่จะ
เกิดในอนาคต และเป็นกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้สามารถบริหารจัดการนํ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  

3.5  การวิเคราะหก์ารมีส่วนร่วมของชุมชน 

จากการสํารวจและวิเคราะห์บริบทชุมชนในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด จํานวน 410 ชุด ซึ่งจากการศึกษา พบว่า บริเวณบ้านกุดชุม 
บ้านคูสว่าง บ้านท่าข้องเหล็ก และบ้านท่ากกแห่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบถึงราบติด
แม่นํ้า หรือเรียกอีกอย่างว่า พ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า ทําให้มักประสบอุทกภัยอันมีสาเหตุอันเน่ืองมาจากการ
เอ่อล้นของนํ้าในแม่นํ้าในช่วงฤดูนํ้าหลาก และมีความรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมาณนํ้า
ที่เอ่อล้น ดังจะเห็นได้จากแผนที่ภูมิประเทศ (ภาพที่ 3.54) จะเห็นว่าบริเวณโดยรอบหมู่บ้านมีแหล่งนํ้า
กระจายอยู่ทั่วไป บางบริเวณแสดงลักษณะของทางน้ําเก่าหรือทะเลสาบรูปแอกวัวให้เห็นอย่างชัดเจน  
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ซึ่งเป็นปัจจัยที่เก้ือหนุนต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าว
สลับกับพืชผักหรือพืชไร่ในช่วงหลังฤดูเก็บเก่ียว (ภาพท่ี 3.55) บางบริเวณที่มีนํ้าธรรมชาติในฤดูแล้งจะ
ปลูกข้าวนาปรังสลับกับข้าวนาปี 

3.5.1 ผลการสํารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

 ผลการสํารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ฌ ผลการสํารวจข้อมูล
การมีส่วนร่วมของชุมชน) ได้สอบถามในประเด็นดังน้ี 

1) การมีส่วนร่วมครัวเรือน  

 การมีส่วนร่วมครัวเรือน ในการดําเนินกิจกรรมระยะก่อนเกิดอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัยและ
ระยะหลังเกิดอุทกภัย มีขั้นตอนการดําเนินงานใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ระยะดําเนินการ และ
ระยะสุดท้าย ดังน้ี 

ขั้นเตรียมการ 

(1) ประชุมผู้นําชุมชนและประชาชน 

(2) สํารวจพ้ืนที่สูงตํ่า  ระดับนํ้าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร   

(3) จัดหากระสอบเพ่ือบรรจุทราย  

(4) รถลําเลียงกระสอบ  

(5) กําลังคน 

(6) รีบเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรก่อนฤดูนํ้าหลาก  

ระยะดําเนินการ  

(1) จุดที่นํ้าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันในชุมชนในการนํากระสอบบรรจุทรายไปวางใน
จุดที่นํ้าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร   
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ภาพท่ี 3.54 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณบ้านกุดชุม บ้านคูสว่าง บ้านท่ากกแห่ และบ้านทา่ข้องเหล็ก 
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ระยะสุดท้าย  

(1) จัดเวรยามเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ  

(2) สํารวจพ้ืนที่เสียหายและรายงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอความช่วยเหลือ กรณี
เหตุการณ์รุนแรง 

  โดยกิจกรรมที่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยปฏิบัติ ได้แก่ 

  ระยะก่อนเกิดอุทกภัย 

(1) ขอรับการสนับสนุน ประสานงาน และความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร 
สถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) การดูแลสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในวัยเด็กและวัยชรา 

(3) ทบทวนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการคาดหมายการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา 

(4) การเตรียมการป้องกันแก้ไขในกรณีอุทกภัย 

  (4.1)  พาหนะ  

  (4.2)  อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่จําเป็นที่ต้องใช้ในช่วงเกิดอุทกภัย 

  ข้อเสนอแนะที่ครัวเรือนควรปฏิบัติเพิ่มเติมในระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

(1) ติดตามการพยากรณ์อากาศ ทางส่ือต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการ
คาดหมายสภาพภูมิอากาศ ที่เก่ียวข้องการเกิดอุทกภัยอย่างต่อเน่ือง  

(2) การเตรียมการป้องกันแก้ไขในกรณีอุทกภัย ประกอบด้วย  

 (2.1)  พาหนะที่ต้องใช้เดินทางระหว่างเกิดอุทกภัย  

 (2.2)  เรือไม้ เรือยาง เพ่ือใช้เป็นพาหนะในขณะน้ําท่วมเป็นเวลานาน  

 (2.3)  อาหารกระป๋อง หรืออาหารสํารองไว้บ้างเพราะอาหารจะขาดแคลน  

 (2.4)  เก็บนํ้าด่ืมไว้ในภาชนะที่ปิดแน่นๆ  

 (2.5)  แหล่งอพยพท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง ทําเลเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการเตรียมอาหารสัตว์
ไว้สํารอง เช่น หญ้า  

 (2.6)  จัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวหรือเมล็ดพืชอ่ืนที่จําเป็นต้องใช้ เพ่ือการเพาะปลูกทดแทน
ภายหลังนํ้าลดแล้ว หากประสบอุทกภัยและผลผลิตเสียหายหมด  

 (2.7)  การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําการเกษตรและ 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์นํ้า   

 (2.8)  เคลื่อนย้ายคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ โค กระบือ และสิ่งของไปเลี้ยงไว้บนที่
ดอน ซึ่งเป็นที่พ้นระดับนํ้าที่เคยท่วมมาก่อน 
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 (2.9)  เตรียมวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพ่ือไว้ติดตามฟังสถานการณ์ 

  ระยะภายหลังประสบอุทกภัยน้ําท่วม  

(1) สํารวจและประเมินความเสียหายทรัพย์สินต่างๆ  

(2) มีการช่วยเหลือกันในการลําเลียง ขนส่งคน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง อพยพกลับยังภูมิลําเนา
เดิม รับความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักอาศัยและการดํารงชีพช่ัวระยะหน่ึง  

(3) เมื่อระดับนํ้าลดลงจนเป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ เริ่มต้นทันที 

(4) ประสานงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ  

  ข้อเสนอแนะที่ครัวเรือนควรปฏิบัติเพิ่มเติมในระยะก่อนเกิดอุทกภัยระยะภายหลังประสบ
อุทกภัยน้ําท่วม  

(1) ทําความสะอาด การซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม ถนนหนทางที่เต็มไปด้วยโคลนตม 
และสิ่งชํารุดเสียหายกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว   

(2) ซ่อมแซมบ้านเรือนอาคาร โรงเรือนที่พักอาศัย สะพานท่ีหักพังชํารุดเสียหายและที่
เสียหายมากจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ก็ให้รื้อถอนเพราะจะเป็นอันตรายได้   

(3) จัดซ่อมทําเคร่ืองสาธารณูปโภคในชุมชน ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด  ประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์  

(4) นําสัตว์พลัดหลงไปคืนเจ้าของ 

2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมระยะก่อนเกิดอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัยและ
ระยะหลังเกิดอุทกภัย มีรายละเอียดดังน้ี 

ระยะก่อนเกิดอุทกภัยน้ําท่วม 

(1) การเตรียมการในระดับหมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือมอบหมายหน้าที่
กันกําหนดให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น  

(2) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นให้ชาวบ้านเตรียมตัวรับนํ้าท่วม  

(3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ในการวางแผนการจัดการอุทกภัย การ
เตรียมการในระดับเครือข่ายโดยการประสานงานกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ดอน นํ้าท่วมไม่ถึง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
อพยพ ให้กับหมู่บ้านที่ประสบนํ้าท่วม 

(4) การเตรียมเก็บข้าวของเอาไว้ในที่สูง 

(5) การเตรียมเรือให้พร้อมใช้การ อาหาร ยารักษาโรค  

ข้อเสนอแนะที่ชุมชนควรปฏิบัติเพิ่มเติมในระยะก่อนเกิดอุทกภัยน้ําท่วม 

(1) เตรียมศูนย์อพยพต้ังถิ่นฐานเมื่อเกิดนํ้าท่วม  
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(2) ต้ังกองทุนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก   

(3) เตรียมการในการขุดลอกทางระบายนํ้า  

(4) เตรียมเรื่องเอกสารต่างๆ เพ่ือรองรับความช่วยเหลือที่จะมาหลังการเกิดนํ้าท่วม  

(5) การเตรียมการในระดับเครือข่ายโดยการประสานงานกับหมู่บ้านที่นํ้าท่วมไม่ถึงเพ่ือใช้
เป็นสถานที่อพยพ และสถานที่ประกอบอาหาร รวมถึงเสบียงต่างๆ ส่งให้กับหมู่บ้านที่ประสบนํ้าท่วม   

(6) การเตรียมการในระดับจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเตรียมทําการขุดลอก
แม่นํ้าและกําจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้า เพ่ือให้นํ้าไหลได้สะดวก ซึ่งช่วยลดปัญหาน้ําล้นตลิ่งไปได้ระดับหน่ึง  

(7) การเตรียมการเรื่องสัญญาณเตือนภัย ทั้งเคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าฝนและระดับนํ้าท่า 

(8) การเพ่ิมการเตือนภัยต่างๆ ที่เป็นระบบ หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การนําขวดนํ้าที่
ตัดไปตั้งทิ้งไว้กลางแจ้ง เพ่ือวัดระดับนํ้าฝน ถ้าระดับนํ้าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วให้เฝ้าระวังนํ้าท่วม หรือมดดํา
หนีนํ้าโดยการขนไข่ขึ้นสู่ที่สูง 

ระยะระหว่างประสบอุทกภัยน้ําท่วม 

(1) ติดตามสถานการณ์นํ้าท่วมอย่างใกล้ชิด 

(2) การให้บริการ ดูแล สุขภาพ อนามัย ในชุมชน จัดหาที่พักให้ถูกสุขลักษณะ 

(3) มีระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านอุปโภค บริโภค 

(4) มีระบบดูแลสัตว์เลี้ยง/ที่พักสัตว์ 

(5) มีระบบป้องกันภัย การจัดการดูแลชีวิต ทรัพย์สิน 

  ข้อเสนอแนะที่ชุมชนควรปฏิบัติเพิ่มเติมระยะระหว่างประสบอุทกภัยน้ําท่วม 

(1) มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์นํ้าท่วม  

(2) มีการจัดระเบียบ หาที่พักให้ถูกสุขลักษณะและหาทําเลให้พ้นจากระดับนํ้าท่วม  

(3) มีระบบป้องกันภัย การจัดการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน  

(4) มีระบบดูแลสัตว์เลี้ยง/ที่พักสัตว์ 

(5) มีระบบดูแลสุขภาพจิตผู้คนในชุมชน 

 ระยะภายหลังประสบอุทกภัยน้ําท่วม 

(1) ขอความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายหน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคีต่างๆ ทุกด้าน เช่น 
แจกจ่ายพันธ์ุพืชจนทั่วถึงสําหรับการทํานาหลังจากระดับนํ้าท่วมได้ลดลง  

(2) การจัดการขอความช่วยเหลือจากภายนอก ได้แก่  การวางแผนการสํารวจความเสียหาย  
แสดงรายช่ือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย  
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(3) การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหานํ้าท่วม  ได้แก่ การปรับเวลาการเพาะปลูก เช่น  การทํา
นาคร้ังแรกจะต้องเก็บเก่ียวให้เสร็จก่อนถึงฤดูนํ้าหลาก  

(4) การสู่ขวัญเสริมสร้างกําลังใจหลังนํ้าท่วม 

 ข้อเสนอแนะที่ชุมชนควรปฏิบัติเพิ่มเติมระยะภายหลังประสบอุทกภัยน้ําท่วม 

(1) การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน  

(2) การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เก่ียวกับแบบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน  

(3) การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหานํ้าท่วม ได้แก่ การปรับเวลาการเพาะปลูก เช่น การทํา
นาคร้ังแรกจะต้องเก็บเก่ียวให้เสร็จก่อนถึงฤดูนํ้าหลาก คือ ประมาณเดือนสิงหาคม และเริ่มทํานารอบที่ 2 
เมื่อระดับนํ้าลดลงแล้ว คือ ประมาณเดือนธันวาคม  

(4) การจัดเตรียมอุปกรณ์การประกอบอาชีพ 

3) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ  

 องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชน  
ประกอบด้วย แกนนําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน) กรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน ครูในชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานสาธารณภัย และกลุ่ม อปพร. ได้มีบทบาทในการ
เข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชนทั้งในระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง ความช่วยเหลือขณะ
ประสบและให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัย แสดงดังตารางที่ 3.19  

ตารางที่ 3.19  สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานี 

บุคคลและกลุม่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดการอุทกภัย 

ระดับการมีส่วนร่วม / กิจกรรม 

การ
เตรียมพร้อม 

การเฝ้า
ระวัง 

ความช่วยเหลอื
ขณะประสบ

อุทกภัย 

ความช่วยเหลอื
หลังประสบ
อุทกภัย 

แกนนําชุมชน มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก 
กรมทรัพยากรน้ํา ปานกลาง น้อย น้อย น้อย 
กรมชลประทาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ครูในชุมชน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
องค์การบริหารส่วนตําบล มาก มาก มาก มาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

หน่วยงานสาธารณภัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
กลุ่ม อปพร. มาก มาก มาก มาก 
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3.5.2 กําหนดแนวทางเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากสาเหตุของการเกิดอุทกภัย
ในพ้ืนที่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวทางหลัก คือ ด้านต้นนํ้า การบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาด
กลาง จํานวน แห่งภายในลุ่มนํ้ามูล และด้านกลางนํ้า ด้านปลายนํ้า เร่งระบายนํ้าลงแม่นํ้าโขง โดยทําการ
ขุดลอกคลองธรรมชาติสายหลักและสายรอง การใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝน-นํ้าท่า จากระบบโทรมาตรอุทก
วิทยาลุ่มนํ้า และควรมีจุดเฝ้าระวังระดับนํ้าเพ่ือการแจ้งเตือนภัยนํ้าท่วมจํานวน 2 จุด ประกอบด้วย สถานี 
M.5 และ M.182 อีกทั้งจากแนวทางการป้องกันอุทกภัยจากชุมชน (ภาพท่ี 3.56) สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) การป้องกันนํ้าท่วมเขตชุมชนใหญ่ๆ ที่มีแม่นํ้าไหลผ่าน ควรดําเนินการโดยปรับปรุงร่องนํ้า
ธรรมชาติทุกสายที่ก่อให้เกิดนํ้าท่วมโดยการขุดลอกและป้องกันการบุกรุกลํานํ้า การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่ลํานํ้า 
การขุดร่องนํ้าลัดในส่วนที่ลํานํ้ามีความคดเค้ียวมากให้ตรง เพ่ือให้นํ้าไหลได้สะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ี
ยังต้องติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าอย่างถาวรเพื่อช่วยในการระบายนํ้าฝนและนํ้าทิ้งลงแม่นํ้า รวมถึงการสร้าง
ทางระบายนํ้าในเมืองให้เหมาะสม 

2) นํ้าไหลหลากมาจากตอนบนของพื้นที่ มีแนวทางป้องกันและบรรเทาคือ ทําคลองระบายน้ํา-
ส่งนํ้า 

3) นํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม มีแนวทางป้องกันและบรรเทาคือ ทําประตูเปิด-ปิดนํ้า ทําท่อระบายนํ้า 
สร้างท่อระบายนํ้า ขุดลอกลํานํ้า อีกทั้งจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น ต้องอบรมให้ความรู้
ทางการตลาด ปลูกผังขะแยง ปลูกใบบัวบก ปลูกบัว  

4) นํ้าท่วมจากการปล่อยนํ้าจากเขื่อนมีแนวทางป้องกันและบรรเทาคือ ต้องต้ังคณะกรรมการ
ประสานงาน เพ่ือประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้มีการเปิดปิดนํ้าที่ชัดเจน 

5) สิ่งก่อสร้างขวางทางนํ้ามีแนวทางป้องกันและบรรเทาคือ สร้างสะพานให้ยกระดับให้สูงขึ้น 
และทําท่อระบายนํ้าให้เพ่ิมขึ้น 

6) การตัดไม้ทําลายป่ามีแนวทางป้องกันและบรรเทาคือปลูกป่าไม้เพ่ิม 

7) คลองชลประทานขวางทางน้ํา มีแนวทางป้องกันบรรเทาคือ สร้างอุโมงค์ท่อ 2R 3R และ4R 

8) ความคดโค้งของลําห้วย มีแนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย คือ ขุดลอกลํานํ้าให้ตรงขึ้น 

9) หากเราทราบความสัมพันธ์ของระดับนํ้าของสถานีที่อยู่เหนือไปทางต้นนํ้ากับระยะเวลาใน
การเกิดระดับนํ้าสูงสุดในพ้ืนที่ ก็สามารถนํามาใช้ในการเตรียมการ 
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ภาพท่ี 3.56 แนวคิดในการบริหารจัดการอุทกภัยในภาพรวม 

3.6  แบบจําลองการบริหารจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาพื้นที่น้ําท่วม อําเภอวารินชําราบ และ 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

แนวทางการบริหารและจัดการอุทกภัยได้ถูกจัดทําเป็นแบบจําลองต้นแบบ เพ่ือแสดงรายละเอียด 
ขั้นตอนการดําเนินการขณะก่อนเกิดอุทกภัย ขณะเกิดอุทกภัย และภายหลังอุทกภัย เพ่ือให้ทราบถึงวิธีที่ค
วารปฏิบัติของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ด้วยเหตุน้ีจึงได้
กําหนดเป็นกรณี ศึกษาพ้ืนที่ นํ้ าท่ วมของ อําเภอวาริน ชําราบ  และอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพ้ืนฐานการบริหารจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้น จากการลงสํารวจสอบถามผู้นํา
ชุมชนในพ้ืนที่ และข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพ่ือเผยแพร่โครงการวิจัยฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  ระบุพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ปลอดภัยในการอพยพ เพ่ือการจัดลําดับความสําคัญ
ของพ้ืนที่ที่ต้องดําเนินการก่อนและหลัง ตามระดับความเสี่ยงภัย โดยพิจารณาจากแผนที่เสี่ยงอุทกภัยใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้จัดทําขึ้นมา ประกอบด้วย แผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยของ 2 อําเภอ คือ  
1) แผนท่ีเสี่ยงอุทกภัยในเขตอําเภอวารินชําราบ และ 2) พ้ืนที่เสี่ยงภัยในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
ดังแสดงในภาพท่ี 3.57 และภาพท่ี 3.58 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 3.57 แผนที่เสี่ยงอุทกภัยอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 3.58  แผนที่เสีย่งอุทกภัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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 จากแผนที่เสี่ยงอุทกภัย พบว่า ในเขตพ้ืนที่บ้านกุดชุม บ้านคูสว่าง บ้านทับไท บ้านหนองกินเพล 
บ้านคูเด่ือ บ้านท่ากกแห่ และบ้านปากกุดหวาย ต้ังอยู่ในเขตพ้ีนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลางถึงระดับ
รุนแรง ดังน้ันในบริเวณดังกล่าวต้องเตรียมให้พร้อมกับการรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขนของ
ขึ้นสู่ที่สูง การเตรียมเรือไว้เดินทาง การเตรียมสเบียง และการอพยพสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ขณะที่พ้ืนที่ในส่วน
สีเขียวเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตํ่าหรือเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งทําการคัดเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวเพื่อจัดต้ังศูนย์
อํานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม และพิจารณาจัดต้ังเป็นศูนย์อพยพ เป็นที่พักอาศัยช่ัวคราวของ
ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมโดยอาจมีหลายศูนย์อพยพกระจายตัวให้ครอบคลุมพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 

ขั้นตอนท่ี 2  ตรวจสอบระดับนํ้าของสถานี M.5 และ M.2A เพ่ือคาดการณ์ระดับนํ้าของสถานี
วัดนํ้าท่า M.7 โดยนําระดับนํ้าที่สถานี M.5 และ M.2A มาคํานวณดังสมการต่อไปน้ี 

YM.7 = 4.492 + 0.0865 (XM.5) – 0.758 (XM.2A) 

R2 = 0.7827 (สัมประสิทธ์การตัดสินใจ) 

 โดย  YM.7 = ระดับนํ้าที่สถานีตรวจวัดนํ้าท่า M.7 
  XM.5 = ระดับนํ้าที่สถานีตรวจวัดนํ้าท่า M.5 
  XM.2A =  ระดับนํ้าที่สถานีตรวจวัดนํ้าท่า M.2A 

เมื่อสามารถคาดการณ์ระดับนํ้าบริเวณสถานีวัดนํ้าท่า M.7 ในเบ้ืองต้นสามารถบอกได้ถึงระดับนํ้า
ที่จะเกิดอุทกภัยได้ สามารถเตรียมตัวย้ายสิ่งของที่จําเป็นไปยังสถานที่ที่มีความสูงกว่าระดับนํ้าที่จะเกิดขึ้น  

ขั้นตอนท่ี 3  คํานวณระยะเวลาการเดินทางของมวลนํ้า จากสถานีตรวจวัดระดับนํ้า M.173 
M.2A M.6A M.4 และ M.5 ที่คาดว่าจะมาถึงสถานีวัดนํ้าท่า M.7 จากสมการต่อไปน้ี 

สถาน ีM.173 Y = 1.8586X-7.8993 
สถาน ีM.2A Y = 65.263X-323.96 
สถาน ีM.6A Y = 111.9X-521.48 
สถาน ีM.4 Y = 54.689X-263.89 
สถาน ีM.5 Y = 7.8722X+47.97 

 
โดย Y   คือ  ช่วงเวลาที่นํ้าเดินทางถึงสถานีวัดนํ้าท่า M.7 มีหน่วยเป็น ช่ัวโมง 
 X   คือ  ค่าระดับนํ้าสูงสุดของสถานี มีหน่วยเป็น เมตร รทก. 
 
เมื่อสามารถคาดการณ์ระยะเวลาการเดินทางของมวลนํ้าที่จะมาถึงบริเวณพ้ืนที่ ก็จะทราบถึง

ระยะเวลาที่สามารถเตรียมความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีอยู่ เช่น น้อยกว่า 
1 วัน ประเภทของกิจกรรมที่ใช้ระยะสั้น เป็นต้น  
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ขั้นตอนที่ 4 เลือกมาตรการที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดอุทกภัย ทั้งที่เป็น
มาตรการระยะยาว และระยะสั้น ดังน้ี 

ระยะยาว 

- ด้านต้นนํ้า การบริหารจัดการนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง ภายในลุ่มนํ้ามูล  

- ด้านกลางนํ้า ด้านปลายนํ้า เร่งระบายน้ําลงแม่นํ้าโขง โดยการขุดลอกคลองธรรมชาติ
ทั้งลํานํ้าสายหลักและสายรอง  

- ในการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรผ่าน
กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน เน่ืองจากชุมชนให้การนับถือและเป็นที่ยอมรับ 

- การป้องกันนํ้าท่วมในเขตชุมชนใหญ่ๆ ที่มีแม่นํ้าไหลผ่าน ซึ่งควรดําเนินการโดย
ปรับปรุงร่องนํ้าธรรมชาติทุกสายที่อาจก่อให้เกิดนํ้าท่วม โดยการขุดลอกและป้องกันการบุกรุกลํานํ้า  

- การขุดร่องนํ้าลัดในส่วนที่ลํานํ้ามีความคดเคี้ยวมากให้ตรง เพ่ือให้นํ้าไหลได้สะดวกและ
รวดเร็ว นอกจากน้ียังต้องติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าอย่างถาวร เพ่ือช่วยในการระบายนํ้าฝนและนํ้าทิ้งลงสู่
แม่นํ้า รวมถึงการสร้างทางระบายนํ้าในเมืองให้เหมาะสม  

- นํ้าไหลหลากมาจากตอนบนของพ้ืนที่ ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ สร้างคลอง
ระบายนํ้า - ส่งนํ้า 

- นํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ ทําประตูเปิด - ปิดนํ้า ทําท่อ
ระบายนํ้า สร้างท่อระบายนํ้า ขุดลอกลํานํ้า อีกทั้งจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น ต้องอบรมให้
ความรู้ทางการตลาด ปลูกผักขะแยง ปลูกใบบัวบก และปลูกบัว  

- นํ้าท่วมจากการปล่อยนํ้าจากเขื่อน ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ แต่งต้ัง
คณะกรรมการประสานงาน เพ่ือประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้มีการเปิด - ปิดประตูนํ้าที่ชัดเจน 

- สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางนํ้า ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ สร้างสะพานยกระดับ
ให้สูงขึ้น และสร้างท่อระบายนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 

- การตัดไม้ทําลายป่า ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ รณรงค์ให้มีการปลูกป่าเพ่ิม  

- ความคดโค้งของลําห้วย ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ ขุดลอกลํานํ้าให้ตรงขึ้น  

- คลองชลประทานกีดขวางทางนํ้า ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ สร้างอุโมงค์ท่อ 
2R 3R และ 4R 

- หากเราทราบความสัมพันธ์ของระดับนํ้าของสถานีที่อยู่เหนือไปทางต้นนํ้ากับ
ระยะเวลาท่ีจะเกิดระดับนํ้าสูงสุดในพ้ืนที่ ก็สามารถนํามาใช้ในการแจ้งเตือนและเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์ 
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ระยะสั้น 

- การใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝน - นํ้าท่า จากระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มนํ้า  

- เฝ้าระวังระดับนํ้า เพ่ือการแจ้งเตือนภัย จํานวน 2 จุด คือ 1) สถานีวัดนํ้าท่า M.5 และ 
2) สถานีวัดนํ้าท่า M. 173  

- การประกาศและติดต่อสื่อสารกับชุมชนในพ้ืนที่นํ้าท่วมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
นํ้าท่วม จะทําให้ชุมชนมีการรับมือและปรับตัวกับนํ้าท่วมได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระบุจุดอพยพ 
และที่ปลอดภัยในการนําสัตว์เลี้ยงไปไว้ 

3.7  การประชุมเชงิสัมมนาเพื่อนาํเสนอผลงานสู่ชุมชน 

การจัดประชุมเชิงสัมมนา เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชน โครงการ “ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี”
จัดขึ้น ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ช้ัน 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 25 คน โดยมีภาพในการจัดประชุมแสดงดัง 
ภาพท่ี 3.59 และภาพท่ี 3.60 

  
ภาพท่ี 3.59 ภาพบรรยากาศโดยรวมของการจัดประชุมเชิงสัมมนา 

 

 
ภาพท่ี 3.60 ถา่ยภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทํางานวิจัยและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  3-86 

3.7.1 สรุปผลการประชุมเชิงสัมมนาเพื่อนําเสนอผลงานสู่ชุมชน 

 นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม รวมถึงกล่าวถึงภารกิจของสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ดังแสดงในภาพท่ี 3.61 

  
ภาพท่ี 3.61 นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดต้อนรับ และนําเสนอภารกิจของ ปภ.อุบลราชธานี 

 คณะวิจัยกล่าวนําเสนอที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการ ดังแสดงในภาพท่ี 3.62 ซึ่งมีหัวข้อและลําดับการนําเสนอดังน้ี  

1) การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
(กรอบวิจัยหลัก) 

2) การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์
สภาวะอากาศ (Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

3) การคาดคะเนลักษณะนํ้าหลากและพ้ืนที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทาง
อุทกวิทยา 

4) การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน 

6) สรุปผลในภาพรวมของการดําเนินโครงการ 
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ภาพท่ี 3.62 คณะทํางานวิจัยนําเสนอที่มา วัตถุประสงค์ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

 การจัดเวทีนําเสนอ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(ภาพท่ี 3.63) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่ทําให้เกิดนํ้าอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดังน้ี 

1) การก่อสร้างถนนหรือสิ่งกีดขวางลํานํ้าหรือปิดลํานํ้า 

2) การสร้างเข่ือนและการเปิด - ปิดเขื่อนที่ไม่สัมพันธ์กับระดับนํ้าที่มีในเขื่อน 

3) การบุกรุกพ้ืนที่หรือล่วงล้ําแม่นํ้ามูล เช่น ถมริมนํ้ามูลเพ่ือทําถนน ทําให้แม่นํ้า
แคบลงและนํ้าไหลไม่สะดวก 

4) การทับถมของตะกอนลํานํ้า ทําให้แม่นํ้าต้ืนเขิน 

  
ภาพท่ี 3.63 นําเสนอการมีส่วนร่วมของชุมชน และเวทนํีาเสนอ  

“การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” 
 

3.7.2 การบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชน 

1) การบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชนในช่วงก่อนการเกิดน้ําท่วม 

-  ชาวบ้านจะมีการสังเกตลักษณะของลมและการย้ายถิ่นของสัตว์ เช่น มด 
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2) การบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชนในช่วงขณะเกิดน้ําท่วม 

-   ผู้นําชุมชนและชาวบ้านจะย้ายของขึ้นที่สูงและมารวมกันอยู่บริเวณท่ีสาธารณะ
ที่เป็นที่สูง ซึ่งที่สูงน้ีเกิดจากการที่ชาวบ้านร่วมกันซื้อดินมาถม สําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยขณะเกิดนํ้าท่วม 

-   บ้านแต่ละหลังเอาเรือมาซ่อมแซม เพ่ือการใช้งานระหว่างเกิดนํ้าท่วม 

-   ชาวบ้านนําผู้ป่วยหรือรถยนต์ไปฝากหรืออาศัยอยู่กับญาติที่หมู่บ้านนํ้าไม่ท่วม
เพ่ือสะดวกในการดูแลและเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3) การบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชนในช่วงหลังเกิดน้ําท่วม 

-  ชาวบ้านและผู้นําชุมชนจะช่วยกันซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากการเกิดนํ้าท่วม 

-  ส่วนมากหลังการเกิดนํ้าท่วมชาวบ้านจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ข้างนอก ในการทําความสะอาดหมู่บ้าน 

 
3.7.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเชิงสัมมนา 

- ทาง อบต. หรือ อบจ. ควรสนับสนุนดินมาถมที่สาธารณะในหมู่บ้าน เพ่ือที่จะได้
เป็นที่พักอาศัยเวลาน้ําท่วม 

-  ก่อน อบต. หรือ อบจ. จะสร้างถนน ควรมีการสํารวจให้ดีก่อน ว่าเป็นเส้นทางผ่าน
ของน้ําหรือไม่ เพ่ือที่จะไม่สร้างถนน กีดขวางเส้นทางนํ้า ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของนํ้าท่วม 

-  อบจ. ควรมีกฎหมายที่เด็ดขาดกับผู้ที่สร้างสิ่งกีดขวางทางผ่านของน้ํา 
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บทท่ี 4 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 

4.1 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

จากแผนที่เสี่ยงอุทกภัยด้วยการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ
ข้อมูล (Overlay) พบว่า ข้อมูลสารสนเทศของปริมาณฝนที่นํามาใช้ในการซ้อนทับ ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่
เสี่ยงอุทกภัยที่เกิดขึ้นจริง ดังน้ันปัจจัยปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ไม่ควรนํามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยการ
ประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เน่ืองจากปัจจัยการก่อให้เกิดอุทกภัยไม่ใช้ปริมาณฝนที่ตกภายใน
พ้ืนที่ ดังน้ันจําเป็นต้องมีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ในภาพรวม โดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจาก
การเกิดเหตุการณ์จริงที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความ
คลาดเคลื่อนของผลการวิเคราะห์ ถ้าความคลาดเคล่ือนของผลการวิเคราะห์มากกว่าที่จะยอมรับได้จะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแบบจําลอง กรอบการวิเคราะห์และตรวจสอบใหม่จนกว่าผลที่ได้จะอยู่ในค่าที่ยอมรับ
ได้เพ่ือให้การดําเนินงานจริงในอนาคตสามารถใช้งานจริงได้และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

4.2 การคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ 
(Weather Research and Forecasting, WRF Model) 

จากการคาดคะเนลักษณะการตกของฝนโดยแบบจําลองการวิจัยและพยากรณ์สภาวะอากาศ 
(WRF Model) พบว่า  

1)  อุณหภูมิ สามารถใช้คาดการณ์ความแปรปรวนของอากาศได้ในระดับหน่ึง แต่สิ่งที่ต้องพึง
ระลึกไว้เสมอ คือ ตัวแปรของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนสะสมในพ้ืนดินด้วย ทําให้การคาดการณ์
อากาศต้องควบคุมตัวแปรดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  

2)  ลม สามารถแสดงภาพในเชิง 3 มิติ ได้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของตําแหน่งและทิศทางลม  
ทําให้สามารถคาดการณ์ในเรื่องของการไหลของมวลอากาศได้ 

3) ปริมาณฝน สามารถแสดงผลได้ดีระดับหน่ึง เมื่อมีการปรับค่าเริ่มต้นของแบบจําลองแล้ว  
ผลที่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากค่าปริมาณฝนสะสมที่ได้จากแบบจําลอง มีค่ามากที่สุดประมาณ 
160 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณฝนสะสมที่วัดได้จริงจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
ซึ่งมีค่าปริมาณฝนสะสมประมาณ 190 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่า ปริมาณฝนที่ได้จากการวิเคราะห์ 
จากแบบจําลองไม่สามารถนํามาใช้ในการคาดคะเนปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ได้ 

4.3 การคาดคะเนลักษณะน้ําหลากและพืน้ที่ประสบอุทกภัยโดยแบบจําลองทางอุทกวิทยา 

 การวิเคราะห์และจัดทําแผนที่เปรียบเทียบระหว่างแผนที่เสี่ยงอุทกภัย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
ระบบเรดาร์ และและแผนที่เสี่ยงอุทกภัยจากการปรับปรุงค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักที่เหมาะสม พบว่า 
มีความแตกต่างกัน ดังน้ันควรมีการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
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1) ทางนํ้าโค้งตวัด (Oxbow lake) ซึ่งจะเกิดในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไม่มาก และมักจะเกิดการ
ท่วมบริเวณน้ีเป็นประจํา ดังน้ันถ้าสามารถกําหนดพื้นที่ราบที่เกิดจากทางน้ําโค้งตวัดได้ ทําให้สามารถ
ทราบถึงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้  

2) ปัจจัยความหนาแน่นของทางน้ํา จะบอกเพียงแค่ว่าพ้ืนที่บริเวณที่สนใจน้ันมีความยาวของลํา
นํ้าต่อพ้ืนที่เท่าไหร่ แต่ไม่ได้พิจารณาถึงปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ ดังน้ันจึงเลือกใช้ปริมาณนํ้าที่ไหลผ่าน
พ้ืนที่ศึกษาต่อพ้ืนที่แทนความหนาแน่นของทางน้ําเพ่ือให้ได้ความถูกต้องมากย่ิงขึ้น  

3) ปัจจัยปริมาณนํ้าฝน เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอุทกภัย แต่เน่ืองจากฝนที่ตกในแต่ละคร้ังจะมี
รูปแบบการตกท่ีไม่เหมือนกัน เช่น ความหนักเบาของฝน ระยะเวลาการตก รวมถึงตําแหน่งการตกที่ไม่
เหมือนกัน และสําหรับการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ปริมาณนํ้าฝนที่ตกภายในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นสาเหตุของการ
เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ เป็นต้น ดังน้ันจึงไม่ควรนําปัจจัยนํ้าฝนเข้ามาร่วมในการคํานวณ  

4) ปัจจัยการระบายนํ้าของดิน เน่ืองจากในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย ดินจะอยู่ในสภาพที่มีความ
ชุ่มช้ืนแล้ว (Wet) ต่างกับเมื่อตอนดินแห้ง (Dry) โดยจะเปลี่ยนตามตําแหน่งการตกของฝน และ 
ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังน้ันปัจจัยการระบายนํ้าของดินไม่ควรนํามาใช้ในการคํานวณ  

5) ปัจจัยพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีต เป็นปัจจัยที่รวบรวมจากข้อมูลการเกิดอุกทกภัยที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง โดยจะแสดงในลักษณะความถี่ของการเกิดอุทกภัยของแต่ละพ้ืนที่ ถ้าพ้ืนที่ใด 
มีค่าสูง หมายถึงพ้ืนที่ดังกล่าวเคยประสบอุทกภัยหลายครั้งในรอบสิบปี หรือกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนที่นํ้าท่วม
ซ้ําซาก ปัจจัยพ้ืนที่นํ้าท่วมในอดีตเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดนํ้าท่วม จึงควรนํามาใช้ในการคํานวณ  

6) ปัจจัยความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการกีดขวางการไหลของ
นํ้า อีกทั้งถนนที่ก่อสร้างขวางเส้นทางน้ําไหล จะเป็นเสมือนเขื่อนกันนํ้าอย่างดี แต่ไม่มีผลมากนักเพราะ
เป็นนํ้าล้นตลิ่งเข้าท่วม อีกทั้งการนําระดับความสูงถนนมาใช้ค่อนข้างเป็นเรื่องยาก 

4.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดอุบลราชธานีเน่ืองจากจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตลุ่มนํ้ามูล มีเพียง 1 อําเภอที่อยู่ในเขตลุ่มนํ้าชี คือ อําเภอเขื่องในที่มีลํานํ้าชีเป็นลํานํ้าสายหลักไหล
ผ่าน และบรรจบกับลํานํ้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะไหลลงสู่ลํานํ้าโขง ในช่วงฤดูนํ้าหลากพ้ืนที่ราบ
ลุ่มมักจะเกิดปัญหานํ้าท่วมจากปริมาณนํ้าจากลํานํ้าทั้งสองสาขาไหลมารวมกัน หากระดับนํ้าในลํานํ้าสาย
หลักทั้ง 2 สายค่อนข้างสูง นํ้าจะเอ่อเข้าพ้ืนที่ราบลุ่มประกอบกับปริมาณนํ้าในลํานํ้าโขงมีระดับสูง  
จึงไม่สามารถระบายออกได้ ส่งผลต่อความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในพ้ืนที่ จากผลการศึกษาเศรษฐกิจสังคมพ้ืนที่โครงการ พบว่าประชากร
ตัวอย่าง ประกอบอาชีพหลักทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากที่สุดคือข้าว 
ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าและมีการเพาะปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ เช่น มันสําปะหลัง ยางพารา มีการเลี้ยงสัตว์ 
และการทําประมงนํ้าจืดตามริมฝั่งแม่ นํ้า นอกจากน้ียังทําอาชีพเสริมโดยการรับจ้างทั่วไป และ 
ทําหัตถอุตสาหกรรมเคร่ืองจักสาน การเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตร ชีวิต 
ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง และการดําเนินชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สามารถประเมิน
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ความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าทางการเงิน 7,480,500 บาท  การมีโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จะเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบลุ่มนํ้า ทั้งการวางแผน การนําแผนสู่การ
ปฎิบัติ การติดตามประเมินผล สู่การปรับเปลี่ยนแผนการทํานาให้สอดคล้องกับฤดูนํ้าหลาก โดยเก็บเก่ียว
ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม แล้วปล่อยพ้ืนที่ว่างเพ่ือรับนํ้าในช่วงนํ้าหลาก ก่อนเร่ิมทํานาครั้งใหม่
ภายหลังนํ้าลดเดือนธันวาคม  รวมท้ังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนจัดการ
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสามารถเผชิญ
สถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดในอนาคต และเป็นกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้
สามารถบริหารจัดการนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

4.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวทางเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 51 ปี และส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา  

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ทั้งหมดเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาความจําเป็นและสาเหตุ กําหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
วิธีการดําเนินงาน การร่วมดําเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนเงินงบประมาณ 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทํางาน การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม การประเมินผล
สําเร็จของการดําเนินงาน การให้คําปรึกษาแนะนําการทํางานเพิ่มเติม การจัดทํารายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม  

นอกจากน้ันองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชน 
ประกอบด้วย แกนนําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน) กรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน ครูในชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานสาธารณภัย และกลุ่ม อปพร. ได้มีบทบาทในการ
เข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชนทั้งในระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง ความช่วยเหลือขณะ
ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัย 

4.6 มาตรการและแนวทางเพ่ือปอ้งกันและบรรเทาอุทกภัย 

จากผลการศึกษา พบว่า แนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากสาเหตุของการเกิดอุทกภัย
ในพ้ืนที่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวทางหลัก คือ ด้านต้นนํ้า การบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาด
กลาง ภายในลุ่มนํ้ามูล และด้านกลางนํ้า ด้านปลายน้ํา เร่งระบายน้ําลงแม่นํ้าโขง โดยทําการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติสายหลักและสายรอง การใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝน - นํ้าท่า จากระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มนํ้า 
และควรมีจุดเฝ้าระวังระดับนํ้า เพ่ือการแจ้งเตือนภัย จํานวน 2 จุด คือ 1) บริเวณสถานีวัดนํ้าท่า M.5 
และ 2) บริเวณสถานีวัดนํ้าท่า M. 173 จากแนวทางการป้องกันอุทกภัยจากชุมชน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) การเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรผ่านกํานัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน เน่ืองจากชุมชนให้การนับถือและเป็นที่ยอมรับ 
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2) การประชาสัมพันธ์และการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับชุมชนในพ้ืนที่นํ้าท่วมได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้านนํ้าท่วม จะทําให้ชุมชนมีการรับมือและปรับตัวกับนํ้าท่วมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) การป้องกันนํ้าท่วมในเขตชุมชนใหญ่ๆ ที่มีแม่นํ้าไหลผ่าน ซึ่งควรดําเนินการโดยปรับปรุง
ร่องนํ้าธรรมชาติทุกสายที่อาจก่อให้เกิดนํ้าท่วม โดยการขุดลอกและป้องกันการบุกรุกลํานํ้า การทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงสู่ลํานํ้า  

4) การขุดร่องนํ้าลัดในส่วนที่ลํานํ้ามีความคดเคี้ยวมากให้ตรง เพ่ือให้นํ้าไหลได้สะดวกและ
รวดเร็ว นอกจากน้ียังต้องติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ้าอย่างถาวร เพ่ือช่วยในการระบายนํ้าฝนและนํ้าทิ้งลงสู่
แม่นํ้า รวมถึงการสร้างทางระบายนํ้าในเมืองให้เหมาะสม 

5) นํ้าไหลหลากมาจากตอนบนของพ้ืนที่ ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ สร้างคลอง
ระบายนํ้า - ส่งนํ้า 

6) นํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ ทําประตูเปิด - ปิดนํ้า ทําท่อ
ระบายนํ้า สร้างท่อระบายนํ้า ขุดลอกลํานํ้า อีกทั้งจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น ต้องอบรมให้
ความรู้ทางการตลาด ปลูกผักขะแยง ปลูกใบบัวบก และปลูกบัว  

7) นํ้าท่วมจากการปล่อยนํ้าจากเขื่อน ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ ต้ังคณะกรรมการ
ประสานงาน เพ่ือประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้มีการเปิดปิดนํ้าที่ชัดเจน 

8) สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางนํ้า ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ สร้างสะพานยกระดับให้
สูงขึ้น และสร้างท่อระบายนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 

9) การตัดไม้ทําลายป่า ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ รณรงค์ให้มีการปลูกป่าเพ่ิม 

10) คลองชลประทานกีดขวางทางนํ้า ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ สร้างอุโมงค์ท่อ 2R 
3R และ 4R 

11) ความคดโค้งของลําห้วย ซึ่งมีแนวทางป้องกันและบรรเทา คือ ขุดลอกลํานํ้าให้ตรงขึ้น 

12) หากเราทราบความสัมพันธ์ของระดับนํ้าของสถานีที่อยู่เหนือไปทางต้นนํ้ากับระยะเวลาที่จะ
เกิดระดับนํ้าสูงสุดในพ้ืนที่ ก็สามารถนํามาใช้ในการแจ้งเตือนและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 ก 
 

สารบัญ 

   หน้า 
    

สารบัญ ก 

สารบัญตาราง ข 

สารบัญภาพ ฌ 

ภาคผนวก  

ก แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผ-1 

ข รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผ-6 

ค แบบสอบถามผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ-8 

ง การวิเคราะห์ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปัจจัยที่เหมาะสม ผ-21 

จ ตารางเทียบมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้องกันจากการสุ่มตัวอย่าง ผ-96 

ฉ ผลการวิเคราะห์การหาค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยที่ได้จาก
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 

ผ-98 

ช รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ผ-108 

ซ ผลการส ารวจข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ-111 

ฌ ผลการส ารวจข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ-128 

ญ รายละเอียดและก าหนดการประชุมเชิงสัมมนา เพ่ือน าเสนอผลงานสู่ชุมชน ผ-163 

ฎ แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนา เพ่ือน าเสนอผลงาน 
สู่ชุมชน 

ผ-165 
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 ข 

สารบัญตาราง 

ตารางผนวกที่   หน้า 
    

ง-1 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับ
ความสูงจากระดับน้ าทะเลจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-22 

ง-2 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับความสูงจากระดับน้ าทะเล โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและ 
ปัดเศษ 

ผ-24 

ง-3 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับ
ความหนาแน่นของทางน้ าจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-25 

ง-4 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับความหนาแน่นของทางน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ 

ผ-26 

ง-5 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-25 

ง-6 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ- 

ง-7 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับความลาดชันจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-29 

ง-8 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-31 

ง-9 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับลักษณะดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-32 

ง-10 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับลักษณะดินโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-33 

ง-11 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับสิ่งปกคลุมดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-34 

ง-12 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-35 

ง-13 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับเส้นทางคมนาคมจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-36 

ง-14 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-37 

ง-15 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ 
กับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-38 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 ค 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกท่ี   หน้า 
    

ง-16 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝน
รายวันเทียบกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-39 

ง-17 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางกับความหนาแน่นของทางน้ าจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงาน 

ผ-40 

ง-18 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับความหนาแน่นของทางน้ า โดยวิธีการหา
ค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-41 

ง-19 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-42 

ง-20 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และปัดเศษ 

ผ-43 

ง-21 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางกับความลาดชันจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-44 

ง-22 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ 

ผ-45 

ง-23 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางกับลักษณะดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-46 

ง-24 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-47 

ง-25 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางกับสิ่งปกคลุมดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-48 

ง-26 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางกับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและ 
ปัดเศษ 

ผ-49 

ง-27 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางกับเส้นทางคมนาคมจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-50 

ง-28 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางกับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และปัดเศษ 

ผ-51 
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 ง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกท่ี   หน้า 
    

ง-29 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-52 

ง-30 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-53 

ง-31 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ า 
กับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-54 

ง-32 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ ากับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ 

ผ-55 

ง-33 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ า 
กับความลาดชันจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-56 

ง-34 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ ากับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-57 

ง-35 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ า 
กับลักษณะดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-58 

ง-36 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ ากับลักษณะดินโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-59 

ง-37 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ า 
กับสิ่งปกคลุมดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-60 

ง-38 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-61 

ง-39 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ า 
กับเส้นทางคมนาคมจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-62 

ง-40 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ ากับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ 

ผ-63 

ง-41 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ า 
กับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-64 

ง-42 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความ
หนาแน่นของทางน้ ากับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ 

ผ-65 
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 จ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกท่ี   หน้า 
    

ง-43 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับ 
ความลาดชันจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-66 

ง-44 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มน้ ากับความลาดชันโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-67 

ง-45 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับ
ลักษณะดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-68 

ง-46 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มน้ ากับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-69 

ง-47 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับ 
สิ่งปกคลุมดินจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-70 

ง-48 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-71 

ง-49 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับ
เส้นทางคมนาคมจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-72 

ง-50 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มน้ ากับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-73 

ง-51 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับพ้ืนที่น้ า
ท่วมในอดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-74 

ง-52 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มน้ ากับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-75 

ง-53 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับลักษณะดิน 
จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-76 

ง-54 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-77 

ง-55 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดิน
จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-78 

ง-56 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-79 

ง-57 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับเส้นทาง
คมนาคมจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-80 

ง-58 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับเส้นทางคมนาคมโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-81 
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 ฉ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกท่ี   หน้า 
    

ง-59 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับพ้ืนที่น้ าท่วม
ในอดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-82 

ง-60 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-83 

ง-61 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปกคลุมดิน
จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-84 

ง-62 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-85 

ง-63 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับเส้นทาง
คมนาคมจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-86 

ง-64 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-87 

ง-65 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับพ้ืนที่น้ าท่วมใน
อดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-88 

ง-66 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-89 

ง-67 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทาง
คมนาคมจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-90 

ง-68 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดิน
กับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-91 

ง-69 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพื้นท่ีน้ าท่วม
ในอดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-92 

ง-70 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดิน
กับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-93 

ง-71 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคมกับพื้นที่น้ า
ท่วมในอดีตจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ผ-94 

ง-72 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทาง
คมนาคมกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ผ-95 
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 ช 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกท่ี   หน้า 
    

จ-1 ตารางเทียบมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้องกันจากการสุ่มตัวอย่าง (RI) ผ-97 

ช-1 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ผ-109 

ช-2 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ข้อมูล 
จากดาวเทียมระบบเรดาร์ 

ผ-109 

ช-3 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการวิเคราะห์ 
ของที่ปรึกษา 

ผ-110 

ซ-1 รายละเอียดหมู่บ้านที่ลงส ารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผ-112 

ซ-2 โครงสร้างประชากรและครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ ผ-112 

ซ-3 ลักษณะทางสังคม การเมือง กลุ่ม/องค์กร ของประชากรตัวอย่าง ผ-116 

ซ-4 น้ าดื่มน้ าใช้ของครัวเรือนตัวอย่าง ผ-118 

ซ-5 การประกอบอาชีพของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา ผ-119 

ซ-6 ลักษณะการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา ผ-120 

ซ-7 สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา ผ-122 

ซ-8 สภาพการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ของของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง ผ-126 

ซ-9 มูลค่าความเสียหายจากน้ าท่วม (บาท) ผ-127 

ฌ-1 ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชน บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-129 

ฌ-2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-131 

ฌ-3 ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนบ้านวังยาง หมู่ 5  
ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-133 

ฌ-4 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชนบ้านวังยาง หมู่ 5 ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-136 

ฌ-5 ลักษณะของประชากรในชุมชนบ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย  
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผ-138 

ฌ-6 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชนบ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-142 

ฌ-7 ลักษณะของประชากรในชุมชนบ้านทัน ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-144 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 ซ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกท่ี   หน้า 
    

ฌ-8 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชนบ้านทัน ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผ-148 

ฌ-9 ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนบ้านดินด า ต าบลธาตุน้อย  
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผ-150 

ฌ-10 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชนบ้านดินด า ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-154 

   
   

 
 
 
 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 ฌ 

สารบัญภาพ 

ภาพผนวกที่   หน้า 
    

ง-1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน 
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความสูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

ผ-23 

ง-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความ
หนาแน่นของทางน้ า 

ผ-25 

ง-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับขนาด 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ผ-27 

ง-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความลาด
ชัน 

ผ-30 

ง-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับลักษณะดิน 

ผ-32 

ง-6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับสิ่งปกคลุม
ดิน 

ผ-34 

ง-7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับเส้นทาง
คมนาคม 

ผ-36 

ง-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับพ้ืนที่น้ า
ท่วมในอดีต 

ผ-38 

ง-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
กับความหนาแน่นของทางน้ า 

ผ-40 

ง-10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
กับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ผ-42 

ง-11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
กับความลาดชัน 

ผ-44 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 ญ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพผนวกที่   หน้า 
    

ง-12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
กับลักษณะดิน 

ผ-46 

ง-13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
กับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-48 

ง-14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
กับเส้นทางคมนาคม 

ผ-50 

ง-15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
กับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 

ผ-52 

ง-16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับขนาด
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ผ-54 

ง-17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับความ
ลาดชัน 

ผ-56 

ง-18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับ 
ลักษณะดิน 

ผ-58 

ง-19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับ 
สิ่งปกคลุมดิน 

ผ-60 

ง-20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับเส้นทาง
คมนาคม 

ผ-62 

ง-21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับพ้ืนที่น้ า
ท่วมในอดีต 

ผ-64 

ง-22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับความลาดชัน 

ผ-66 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 ฎ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพผนวกที่   หน้า 
    

ง-23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับลักษณะดิน 

ผ-68 

ง-24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-70 

ง-25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับเส้นทาง
คมนาคม 

ผ-72 

ง-26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับพื้นท่ีน้ าท่วม
ในอดีต 

ผ-74 

ง-27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับลักษณะดิน 

ผ-76 

ง-28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-78 

ง-29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับเส้นทางคมนาคม 

ผ-80 

ง-30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 

ผ-82 

ง-31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-84 

ง-32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับเส้นทางคมนาคม 

ผ-86 

ง-33 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 

ผ-88 

ง-34 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทางคมนาคม 

ผ-90 

ง-35 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 

ผ-92 

ง-36 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคมกับพ้ืนที่น้ าท่วม 
ในอดีต 

ผ-94 

   



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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 ฏ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพผนวกที่   หน้า 
    

ฉ-1 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยปริมาณฝนรายวัน 

ผ-99 

ฉ-2 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 

ผ-100 

ฉ-3 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยความสูงจากระดับน้ าทะเล 

ผ-101 

ฉ-4 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยลักษณะดิน 

ผ-102 

ฉ-5 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยความหนาแน่นของล าน้ า 

ผ-103 

ฉ-6 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน 

ผ-104 

ฉ-7 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยเส้นทางคมนาคม 

ผ-105 

ฉ-8 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยขนาดของลุ่มน้ า 

ผ-106 

ฉ-9 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยความลาดชัน 

ผ-107 

ฌ-1 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยของบ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-156 

ฌ-2 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยน้ าท่วมของชุมชนบ้านวังยาง  
ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-157 

ฌ-3 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยน้ าท่วมของชุมชนบ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-158 

ฌ-4 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยน้ าท่วมของชุมชนบ้านทัน ต าบลธาตุน้อย 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-159 
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 ฐ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพผนวกที่   หน้า 
    

ฌ-5 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลใน
การเข้าร่วมจัดการอุทกภัยน้ าท่วมของชุมชนบ้านดินด า ต าบลธาตุน้อย 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ-160 

ฌ-6 บรรยากาศการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บแบบสอบถาม ผ-161 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 

โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ชื่อ – นามสกลุ .………………………………………………………………………………………………………........................  

อายุ ......................... เพศ ................................ ระดับการศึกษา ................................................................ 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

หน่วยงาน ..................................................................................................................................................... 

อีเมลล์ ....................................................................... โทรศัพท์ .................................................................. 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความส าคัญระหว่างสองปัจจยั (Pairwise Comparison) ที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธาน ี 

ค าชี้แจง โปรดก าหนดคา่คะแนนความส าคัญของปัจจัยโดยเปรียบเทียบทลีะคู่ปัจจัย โดยมีเกณฑ์การให้ค่า
คะแนนความส าคัญของปัจจัย อยู่ระหว่าง -9 ถึง 9 ดังแสดงในตารางที่ 1-1  

ตารางที่ 1-1  การเปรียบเทียบความส าคัญของสองสิ่ง (Pairwise Comparison Scale)  

เชิงคุณภาพ  ค่าคะแนน 
ส าคัญมากทีสุ่ด  9 
ส าคัญมากกว่าถึงมากที่สุด  8 
ส าคัญมากกว่า  7 
ส าคัญมากกว่าในระดับค่อนขา้งมากถึงมาก 6 
ส าคัญมากกว่าในระดับค่อนขา้งมาก 5 
ส าคัญมากกว่าในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก 4 
ส าคัญมากกว่าในระดับปานกลาง 3 
ส าคัญเท่ากันถึงมากกว่าในระดบัปานกลาง  2 
มีความส าคัญเทา่กัน  0 
ส าคัญเท่ากันถึงน้อยกว่าในระดบัปานกลาง -2 
ส าคัญน้อยกว่าในระดับปานกลาง -3 
ส าคัญน้อยกว่าในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก -4 
ส าคัญน้อยกว่าในระดับค่อนขา้งมาก -5 
ส าคัญน้อยกว่าในระดับค่อนขา้งมากถึงมาก -6 
ส าคัญน้อยกว่า -7 
ส าคัญน้อยกว่าถึงน้อยที่สุด -8 
ส าคัญน้อยทีสุ่ด -9 
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ตัวอย่างการก าหนดคา่คะแนนปจัจัย 

ปัจจัย 

คว
าม

ลา
ดช

ัน 

ลัก
ษณ

ะด
ิน 

สิ่ง
ปก

คล
ุมด

นิ 

 

เลข   2   หมายความว่า ความลาดชันมีความส าคัญเท่ากัน
ถึงมากกว่าในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับลักษณะดิน 

เลข   4   หมายความว่า ความลาดชันมีส าคญัมากกว่าใน
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างมากเมือ่เปรียบเทียบกับสิ่งปก
คลุมดนิ 

เลข  -3   หมายความว่า ลักษณะดินมีความส าคัญส าคัญ
น้อยกว่าในระดบัปานกลางเมื่อเทียบกับสิง่ปกคลุม 

ความลาดชัน 0 2 4  
ลักษณะดิน 

 
0 -3  

สิ่งปกคลุมดนิ   0  

 
โปรดก าหนดคา่คะแนนความส าคัญของปัจจัยโดยเปรียบเทียบทลีะคู่ปัจจัย 

ปัจจัย 

ปร
ิมา

ณฝ
นร

าย
วนั

 

  ค
วา

มส
ูงจ

าก
ระ

ดับ
น้ า

ทะ
เล

 

คว
าม

หน
าแ

นน่
ขอ

งท
าง

น้ า
 

ขน
าด

ขอ
งพ

ื้นท
ีลุ่่ม

น้ า
 

คว
าม

ลา
ดช

ัน 

ลัก
ษณ

ะด
ิน 

สิ่ง
ปก

คล
ุมด

นิ 

เส
้นท

าง
คม

นา
คม

 

พื้น
ที่น

้ าท
่วม

ใน
อด

ีต 
(พ

.ศ
.25

49
-2

55
4)

 

ปริมาณฝนรายวนั 0         
ความสูงจากระดับน้ าทะเล 

 
0 

       
ความหนาแนน่ของทางน้ า 

  
0 

      
ขนาดของพื้นทีลุ่่มน้ า 

   
0 

     
ความลาดชัน 

    
0 

    
ลักษณะดิน 

     
0 

   
สิ่งปกคลุมดนิ 

      
0 

  
เส้นทางคมนาคม 

       
0 

 
พื้นที่น้ าท่วมในอดีต (พ.ศ.2549-2554) 

        
0 
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ตอนที่ 2  ช่วงของปัจจัยในแตล่ะปัจจัยที่ก าหนดมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของพื้นทีต่่อการเกิด
อุทกภัยเพียงใด 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / หรือ X ในช่องคะแนน (Rating) ตามที่ทา่นคิดว่าเหมาะสม โดยก าหนดให้ 
 1   หมายถึง   ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ต่อการเกิดอุทกภัยต่ ามาก 
 2   หมายถึง   ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ต่อการเกิดอุทกภัยต่ า 
 3   หมายถึง   ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ต่อการเกิดอุทกภัยปานกลาง 
 4   หมายถึง   ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ต่อการเกิดอุทกภัยสูง 
 5   หมายถึง   ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ต่อการเกิดอุทกภัยสูงมาก 

ท่านคิดวา่ช่วงของแต่ละปัจจัยมรีะดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใด 

ปัจจัยที่ใชใ้นการศึกษา ช่วงของปัจจัย 
ค่าคะแนน (Rating) 

1 2 3 4 5 

ปริมาณฝนรายวนั 

> 100 มม.           
76 - 100 มม.           
61 - 75 มม.           
0  - 60 มม.           

พื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
(พ.ศ.2549-2554) 

น้ าท่วม > 3 ปี           
น้ าท่วม > 2 ปี           

น้ าท่วมปีใดปีหนึง่           
ไม่ท่วม           

ความสูงจากระดับน้ าทะเล 

0-100 เมตร           
101 - 200 เมตร           
2001 - 300 เมตร           
มากกว่า 300 เมตร           

ลักษณะดิน 

ดินเหนียว           
ดินร่วนที่มีการระบายน้ าไม่ดี           
ดินตื้นที่มีการระบายน้ าไม่ดี           

ดินทรายจัดที่มีการระบายน้ าดี           

ความหนาแนน่ของทางน้ า 
(เมตร/ตารางกิโลเมตร) 

> 1.21           
1.06 - 1.2           
0.9 - 1.05           

< 0.9           

สิ่งปกคลุมดนิ 

นาข้าว พชืไร ่           
พืชสวน ไม้ยนืต้น           

พื้นที่อยู่อาศัย           
พื้นที่การใชป้ระโยชน์อ่ืน           
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ปัจจัยที่ใชใ้นการศึกษา ช่วงของปัจจัย 
ค่าคะแนน (Rating) 

1 2 3 4 5 

เส้นทางคมนาคม 

มากกว่า 0.60 กม. /1 ตร.กม.           
0.41 - 0.60 กม. /1 ตร.กม.           
0.21 - 0.40 กม. /1 ตร.กม.           
0.00 - 0.20 กม. /1 ตร.กม.           

ขนาดของพื้นทีลุ่่มน้ า 

มากกว่า 2600 ตร.กม.           
1801 - 2600 ตร.กม.           
1001 - 1800 ตร.กม.           
น้อยกว่า 1000 ตร.กม.           

ความลาดชัน 

0 - 5%           
6 - 10%           
11 - 15%           
> 15%           

 
ตอนที่ 3  ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ท่านคิดว่ามีปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ถ้ามีควรมีช่วงคะแนนเป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าปัจจัยที่จัดก าหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ อย่างไร 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
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เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ตารางผนวกที่ ข-1 รายชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ และที่อยู่จดหมายอีเลคโทรนิค (E-mail) 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ ชื่อผู้กรอก ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
จดหมายอีเลคโทรนิค 

เบอร์ติดต่อ 

1 นายก าจรเดช สงใย 
นายช่างชลประทานอุบลราชธานี/โครงการ
ชลประทานอุบลราชธานี 

KUKK378@gmail.com 
0898448148 

2 ว่าท่ีร.ต.ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย 
นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ  
(ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศ)/ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

thanasithiam@gmail.com 
0815490057 

3 ดร.ประยงค์ แก่นลา ผู้อ านวยการโรงเรียน/โรงเรียนเบญจะมะมหาราช 
Prayong.st@hotmail.com 

0814702850 

4 นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี 
ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 13 อุบลราชธานี/ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี 

cat8977@gmail.com 
0899201558 

5 นายเลนณรงค์ จินาพร 
นายช่างโยธาช านาญงาน/ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี 

jan.dpmub@gmail.com 
045315104 

6 ว่าท่ีร.ต.เรวัฒน์ สุนทรสถาพร 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ/ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

rawat_251313@hotmail.com 
0815799375 

7 นายอมร อินทราเวช 
นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ/ส านักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 4 

amorn.i@ldd.mail.go.th 
0819552264 

8 นายวิเชียร นามบุญลือ 
นายช่างโยธาช านาญงาน (ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ า)/
ส านักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
0831007699 

9 นางสาวณัฐธิดา เทพสิทธา นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ/ส านักชลประทานท่ี 7 
b_negative@hotmail.com 

0854112278 

10 นายมงกุฎ ขวาของ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ/ส านักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 

forester_49@hotmail.com 
0819559665 

11 นายเมธี พัฒนกันต์ 
วิศวกรช านาญการ/ส านักโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

patanakan@rocketmail.com 
0846372588 

12 นายอาคม ปาสีโล 
ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการ/วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

Arkom_leo@hotmail.com 
045255047 

13 นางสาวกนกพร บูชาบุญ 
นักอุทกวิทยา 7ว/ส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า 
(ส่วนกลาง กรมชลประทาน) 

 

14 ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
15 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ดังไพศาล อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
16 นายธนกร ทวีวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ค่าคะแนน 

การเปรียบเทียบปัจจัยที่เหมาะสม 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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การวิเคราะห์ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีเหมาะสม 

ในการหาค่าถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบสอบถามที่ผู้ เชี่ยวชาญ 
ของแต่ละหน่วยงานได้กรอกไว้ เฉพาะในส่วนของตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความส าคัญระหว่าง  
สองปัจจัย (Pairwise Comparison) ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยน าค่า
คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่ในแต่ละช่อง มาท าการหาค่าที่เหมาะสมโดยวิธีทางสถิติ คือ  
การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นท าการสรุปค่าคะแนน 

1. การหาค่าคะแนนที่ เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายวันเทียบกับความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  
ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 10 รายการ ค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และ 
ค่าคะแนนน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 3 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-1 

ตารางผนวกที่ ง-1 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความสูง 
จากระดับน้ าทะเลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี (ผอ.) 0 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี (นายช่าง) -4 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 7 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 6 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 7 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 
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ภาพผนวกที่ ง-1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน 

การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-1) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 10 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนมากกว่าความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 3 คะแนน ถึง 8 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝน
รายวันเท่ากับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันน้อยกว่าความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งให้ค่า
คะแนนอยู่ระหว่าง -4 ถึง -7 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-2 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-24 
 

ตารางผนวกที่ ง-2 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบ
กับความสูงจากระดับน้ าทะเล โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี (ผอ.) 0 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี (นายช่าง) -4 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 7 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 6 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 7 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 
 ผลรวม 41 
 ค่าเฉลี่ย 2.9 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.8 
 สรุปค่าคะแนน 3 

2. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความหนาแน่นของทาง
น้ า 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายวันเทียบกับความหนาแน่นของทางน้ า  
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 13 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 12 รายการ ค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และไม่มีค่า
คะแนนน้อยกว่าศูนย์ (<0) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-3 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-25 
 

ตารางผนวกที่ ง-3 คะแนนการเปรียบ เที ยบของสองสิ่ งระหว่ างปริมาณ ฝนรายวัน เที ยบกับ 
ความหนาแน่นของทางน้ าจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
5 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 3 
6 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 
7 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
8 ส านักชลประทานที่ 7 8 
9 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
10 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4  
11 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
12 กรมชลประทาน 4 
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

 
ภาพผนวกที่ ง-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน 
การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความหนาแน่นของทางน้ า 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับความหนาแน่นของทางน้ า

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-26 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-2) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 12 คนจากทั้งหมด 13 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันมากกว่าความหนาแน่นของทางน้ า ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝน
รายวันเท่ากับความหนาแน่นของทางน้ า ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จาก 
วิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-4 

ตารางผนวกที่ ง-4  ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับความหนาแน่นของทางน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
5 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 3 
6 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 
7 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
8 ส านักชลประทานที่ 7 8 
9 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
10 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4  
11 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
12 กรมชลประทาน 4 
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 73 

 

ค่าเฉลี่ย 5.2 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.8 

 

สรุปค่าคะแนน 5 
 

3. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายวันเทียบกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
จากแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ มีการให้ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) ทั้งหมด ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-5 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-27 
 

ตารางผนวกที่ ง-5  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับขนาดของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 6 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 8 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 6 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 4 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 
ภาพผนวกที่ ง-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน 

การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-28 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-3) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝน
รายวันมากกว่าขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน โดยค่าคะแนน
ที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-6 

ตารางผนวกที่ ง-6  ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 6 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 8 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 6 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 4 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 

ผลรวม 84 

 

ค่าเฉลี่ย 6.0 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.4 

 

สรุปค่าคะแนน 6 
 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-29 
 

4. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความลาดชัน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายวันเทียบกับความลาดชัน จาก
แบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน  จ านวนทั้ งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 12 รายการ ค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และค่าคะแนน
น้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 1 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-7 

ตารางผนวกที่ ง-7  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความลาดชัน
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 0 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 4 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 6 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-30 
 

 
ภาพผนวกที่ ง-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนน 

การเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับความลาดชัน 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-4) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 12 คนจากท้ังหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันมากกว่าความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน 
ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันเท่ากับความ
ลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝน
รายวันน้อยกว่าความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนนเท่ากับ -2 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสม 
หาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-8 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับความลาดชัน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-31 
 

ตารางผนวกที่ ง-8 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 
2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 7 
3 ส านักชลประทานที่ 7 9 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
6 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
8 กรมชลประทาน 6 
9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 61 

 

ค่าเฉลี่ย 6.8 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.0 

 

สรุปค่าคะแนน 7 
 

5. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับลักษณะดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายวันเทียบกับลักษณะดินจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 
12 รายการ ค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และค่าคะแนนน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 2 
รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-9 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-32 
 

ตารางผนวกที่ ง-9  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับลักษณะดิน
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 3 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 4 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 6 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 

 
ภาพผนวกที่ ง-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับลักษณะดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับลักษณะดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-33 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-5) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 12 คนจากท้ังหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันมากกว่าลักษณะดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน 
ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันน้อยกว่า
ลักษณะดินโดย ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -3 คะแนน ถึง -9 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนน 
ที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-10 

ตารางผนวกที่ ง-10 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับลักษณะดินโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 
3 ส านักชลประทานที่ 7 9 
4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 6 
5 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 4 
6 กรมชลประทาน 9 
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 
 กรมชลประทาน 6 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 
 รวม 59 

 

ค่าเฉลี่ย 6.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6 

 

สรุปค่าคะแนน 7 
 

6. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับสิ่งปกคลุมดิน 

ข้อมู ลการให้ ค่ าคะแนนการเปรียบ เที ยบปริมาณ ฝนรายวัน เที ยบกับสิ่ งปกคลุมดิ น 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น  14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 11 รายการ ค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และค่าคะแนน
น้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 3 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-11 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-34 
 

ตารางผนวกที่ ง-11  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับสิ่งปกคลุม
ดินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 3 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 3 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 7 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 
ภาพผนวกที่ ง-6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับสิ่งปกคลุมดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับสิ่งปกคลุมดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-35 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-6) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 11 คนจากท้ังหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันมากกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน 
ถึง 8 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนจากท้ังหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝน
รายวันน้อยกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -3 คะแนน ตามล าดับ โดยค่า
คะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-12 

ตารางผนวกที่ ง-12 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 
2 ส านักชลประทานที่ 7 8 
3 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
4 กรมชลประทาน 7 
5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 

ผลรวม 40 

 

ค่าเฉลี่ย 6.7 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.9 

 

สรุปค่าคะแนน 7 
 

7. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับเส้นทางคมนาคม 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายวัน เทียบกับเส้นทางคมนาคม 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 12 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์  (<0) 
จ านวน 2 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-13 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-36 
 

ตารางผนวกที่ ง-13  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับเส้นทาง
คมนาคมจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -9 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 6 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 7 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 8 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 9 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 8 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 5 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 
ภาพผนวกที่ ง-7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับเส้นทางคมนาคม 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับเส้นทางคมนาคม

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-37 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-7) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 12 คนจากท้ังหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันมากกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3 
คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนน้อย (จ านวน 2 คนจากทั้งหมด 14 คน) ให้คะแนน
ความส าคัญของปริมาณฝนรายวันน้อยกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนเท่ากับ -9 คะแนน 
ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-14 

ตารางผนวกที่ ง-14 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 6 
3 ส านักชลประทานที่ 7 9 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 7 
5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 
7 ส านักชลประทานที่ 7 8 
8 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 9 
9 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 8 
10 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
11 กรมชลประทาน 5 
12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 

ผลรวม 79 

 

ค่าเฉลี่ย 6.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.2 

 

สรุปค่าคะแนน 7 
 

8. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต  

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายวันเทียบกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 12 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 2 รายการ และน้อยกว่าศูนย์  (<0) 
จ านวน 0 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-15 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-38 
 

ตารางผนวกที่ ง-15  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับพื้นที่น้ าท่วม
ในอดีตจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 9 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 6 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 0 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 0 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 
ภาพผนวกที่ ง-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวันเทียบกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-39 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-8) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 12 คนจากท้ังหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันมากกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต อยู่ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 9 
คะแนน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน ให้คะแนนความส าคัญของปริมาณฝนรายวันเท่ากับพ้ืนที่น้ าท่วม
ในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-16 

ตารางผนวกที่ ง-16  ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างปริมาณฝนรายวัน
เทียบกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 6 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
5 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 0 
6 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
7 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
8 ส านักชลประทานที่ 7 7 
9 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 0 
10 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
11 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
12 กรมชลประทาน 3 
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 ผลรวม 50 

 

ค่าเฉลี่ย 4.2 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.9 

 

สรุปค่าคะแนน 4 
 

9. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความ
หนาแน่นของทางน้ า 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความหนาแน่น
ของทางน้ าจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  
ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 9 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ 
(<0) จ านวน 5 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-17 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-40 
 

ตารางผนวกที่ ง-17 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับ
ความหนาแน่นของทางน้ าจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี -8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -4 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -4 

 
ภาพผนวกที่ ง-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความหนาแน่นของทางน้ า 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับความหนาแน่นของทางน้ า

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-41 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-9) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 9 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่าความหนาแน่นของทางน้ า  
ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 8 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่าความหนาแน่นของทางน้ า ซึ่งให้ค่าคะแนน
อยู่ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -8 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-18 

ตารางผนวกที่ ง-18  ค่ าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบ เที ยบของสองสิ่ งระหว่ างความสู ง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความหนาแน่นของทางน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 8 
6 ส านักชลประทานที่ 7 7 
7 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2 
8 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
9 กรมชลประทาน 3 

 

ผลรวม 33 

 

ค่าเฉลี่ย 3.7 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.3 

 

สรุปค่าคะแนน 4 
 

10. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับขนาดของ
พื้นที่ลุ่มน้ า 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่
ลุ่มน้ าจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนน
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 8 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 6 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-20 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-42 
 

ตารางผนวกที่ ง-19 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับ
ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี -8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -2 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 7 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 8 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2 

 
ภาพผนวกที่ ง-10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-43 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-10) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 8 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่าขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า  
ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 8 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่าขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -8 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและ
ปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-20 

ตารางผนวกที่ ง-20  ค่าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 8 
5 ส านักชลประทานที่ 7 7 
6 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 7 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
8 กรมชลประทาน 8 
9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2 

 

ผลรวม 41 

 

ค่าเฉลี่ย 4.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.3 

 

สรุปค่าคะแนน 5 
 

11. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความลาด
ชัน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความลาดชัน  
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 8 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 6 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-21 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-44 
 

ตารางผนวกที่ ง-21 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับ
ความลาดชันจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 6 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 4 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี -9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -5 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -2 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -5 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 6 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -3 

  

 
ภาพผนวกที่ ง-11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความลาดชัน 

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับความลาดชัน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-45 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-11) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 8 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่าความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 7 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนน้อยมีความเห็นตรงกันข้าม (จ านวน 6 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่าความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -9 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและ
ปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-22 

ตารางผนวกที่ ง-22 ค่ าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบ เที ยบของสองสิ่ งระหว่ างความสู ง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางกับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 6 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 4 
5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
6 ส านักชลประทานที่ 7 4 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
8 กรมชลประทาน 6 

 

ผลรวม 36 

 

ค่าเฉลี่ย 4.5 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7 

 

สรุปค่าคะแนน 5 
 

12. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับลักษณะดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับลักษณะดิน  
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 5 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 5 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 4 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-23  

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-46 
 

ตารางผนวกที่ ง-23 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับ
ลักษณะดินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 0 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 0 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 0 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -3 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -8 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 9 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -3 

 

 
ภาพผนวกที่ ง-12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับลักษณะดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับลักษณะดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-47 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-12) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญ
ของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่าลักษณะดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 4 คะแนน ถึง 9 
คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 5 คนจากทั้งหมด 14 คน) ให้คะแนนความส าคัญของความ
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเท่ากับลักษณะดิน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 
คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่าลักษณะ
ดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -8 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จาก
วิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-24 

ตารางผนวกที่ ง-24 ค่ าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบ เที ยบของสองสิ่ งระหว่ างความสู ง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางกับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 6 
3 ส านักชลประทานที่ 7 6 
4 กรมชลประทาน 9 
5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2 

 

ผลรวม 23 

 

ค่าเฉลี่ย 4.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.1 

 

สรุปค่าคะแนน 5 
 

13. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับสิ่งปกคลุม
ดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับสิ่งปกคลุมดิน
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 7 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 2 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 5 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-25 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-48 
 

ตารางผนวกที่ ง-25 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
กับสิ่งปกคลุมดินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 0 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี -3 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -6 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -4 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -2 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -3 

 

 
ภาพผนวกที่ ง-13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับสิ่งปกคลุมดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับสิ่งปกคลุมดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-49 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-13) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญ
ของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน  
ถึง 6 คะแนน ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คนให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
เท่ากับสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ให้คะแนนความส าคัญของ
ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน  
ถึง -6 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหฝาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดัง
ตารางผนวกท่ี ง-26 

ตารางผนวกที่ ง-26 ค่ าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบ เที ยบของสองสิ่ งระหว่ างความสู ง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางกับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3 
3 ส านักชลประทานที่ 7 6 
4 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 9 

 

ผลรวม 22 

 

ค่าเฉลี่ย 5.5 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6 

 

สรุปค่าคะแนน 6 
 

14. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับเส้นทาง
คมนาคม 

 
ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับเส้นทางคมนาคม

จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 9 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 5 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-27 

 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-50 
 

ตารางผนวกที่ ง-27 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับ
เส้นทางคมนาคมจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -9 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี -3 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 4 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -6 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 8 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -8 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 5 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 

 
ภาพผนวกที่ ง-14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับเส้นทางคมนาคม 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับเส้นทางคมนาคม

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-51 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-14) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 9 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งมีค่าคะแนน
อยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้ เชี่ยวชาญส่วนน้อย (จ านวน 5 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนน
อยู่ระหว่าง -1 คะแนน ถึง -9 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-28 

ตารางผนวกที่ ง-28 ค่าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
3 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 9 
5 ส านักชลประทานที่ 7 7 
6 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 8 
7 กรมชลประทาน 5 
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 

 

ผลรวม 38 

 

ค่าเฉลี่ย 4.8 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2 

 

สรุปค่าคะแนน 5 
 

15. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับพื้นที่น้ า
ท่วมในอดีต 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับพ้ืนที่น้ าท่วมใน
อดีตจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 6 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 2 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 6 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-29 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-52 
 

ตารางผนวกที่ ง-29 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับ
พ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 0 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -4 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -7 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -4 

 
ภาพผนวกที่ ง-15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
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ค่าคะแนนการการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-53 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-15) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญ
ของความสู งจ ากระดั บ น้ าท ะ เลป าน กลาง มากกว่ า พ้ื น ที่ น้ าท่ วม ใน อดี ต  ซึ่ งมี ค่ าค ะแน น 
อยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 7 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเท่ากับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนน  
เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ให้คะแนนความส าคัญของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
น้อยกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -7 คะแนน ตามล าดับ  
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-30 

ตารางผนวกที่ ง-30 ค่าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลกับพื้นท่ีน้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2 
2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
4 ส านักชลประทานที่ 7 6 
5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
6 กรมชลประทาน 3 
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -4 

 

ผลรวม 18 

 

ค่าเฉลี่ย 2.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.6 

 

สรุปค่าคะแนน 3 

16. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความหนาแน่นของทางน้ ากับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า  
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 10 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 4 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-31 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-54 
 

ตารางผนวกที่ ง-31 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับขนาดของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 4 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 4 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -2 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน -2 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 
ภาพผนวกที่ ง-16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของ
ทางน้ ากับขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-55 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-16) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 10 คนจาก 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ ามากกว่าขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนน้อย (จ านวน 4 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ าน้อยกว่าขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -3 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-32 

ตารางผนวกที่ ง-32 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของ
ทางน้ ากับขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
3 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
4 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 4 
5 กรมชลประทาน -2 
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 13 

 

ค่าเฉลี่ย 2.2 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.2 

 

สรุปค่าคะแนน 2 

17. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับความลาดชัน 

ข้อมูลการให้ค่ าคะแนนการเปรียบเทียบความหนาแน่นของทางน้ ากับความลาดชัน 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 13 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์  (<0) 
จ านวน 1 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-33 

 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-56 
 

ตารางผนวกที่ ง-33  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับ 
ความลาดชันจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -3 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 
ภาพผนวกที่ ง-17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับความลาดชัน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทาง
น้ ากับความลาดชัน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-57 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-17) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน (จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 14 คน) โดยให้คะแนน
ความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ ามากกว่าความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 คะแนน  
ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของ 
ความหนาแน่นของทางน้ าน้อยกว่าความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ -3 คะแนน ตามล าดับ  
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-34 
 
ตารางผนวกที่ ง-34 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่น 

ของทางน้ ากับความลาดชัน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
5 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
6 ส านักชลประทานที่ 7 6 
7 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
8 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
9 กรมชลประทาน 1 
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 

ผลรวม 34 

 

ค่าเฉลี่ย 3.4 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.0 

 

สรุปค่าคะแนน 3 

18. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับลักษณะดิน 

ข้อมูลการให้ ค่ าคะแนนการเปรียบ เที ยบความหนาแน่นของทางน้ ากับลั กษณ ะดิน 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 12 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์  (<0) 
จ านวน 2 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-35 

 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-58 
 

ตารางผนวกที่ ง-35 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับลักษณะ
ดินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 5 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 6 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 3 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -2 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 2 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 
ภาพผนวกที่ ง-18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับลักษณะดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทาง
น้ ากับลักษณะดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-59 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-18) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 12 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ ามากกว่าลักษณะดิน ซึ่ งให้ค่าคะแนนอยู่ 
ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 8 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนน้อย (จ านวน 2 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ าน้อยกว่าลักษณะดิน ซึ่ งให้ค่าคะแนนอยู่ 
ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -3 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-36 

ตารางผนวกที่ ง-36 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของ
ทางน้ ากับลักษณะดินโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 5 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 6 
5 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
6 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 3 
7 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
8 กรมชลประทาน 2 
9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 29 

 

ค่าเฉลี่ย 3.2 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5 

 

สรุปค่าคะแนน 3 

19. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน 

ข้อมู ลการให้ ค่ าคะแนนการเปรียบ เที ยบความหนาแน่นของทางน้ ากับสิ่ งปกคลุ ม 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 10 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 2 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 2 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-37 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-60 
 

ตารางผนวกที่ ง-37 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับสิ่งปกคลุม
ดินจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 5 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 5 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -2 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 
ภาพผนวกที่ ง-19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่น
ของทางน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-61 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-19) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 10 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ ามากกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ 
ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 8 คะแนน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน ให้คะแนนความหนาแน่นของทางน้ าเท่ากับ
สิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ าน้อยกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน  
ถึง -3 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่ เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ  
แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-38 

ตารางผนวกที่ ง-38 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของ
ทางน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 5 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
4 ส านักชลประทานที่ 7 8 
5 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
6 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3 
7 ส านักชลประทานที่ 7 4 
8 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
9 กรมชลประทาน 3 
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 ผลรวม 38 

 

ค่าเฉลี่ย 3.8 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.9 

 

สรุปค่าคะแนน 4 
 

20. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับเส้นทางคมนาคม 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความหนาแน่นของทางน้ ากับเส้นทางคมนาคม 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 10 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 2 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 2 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-39 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-62 
 

ตารางผนวกที่ ง-39 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับเส้นทาง
คมนาคมจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับทีท่ี่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 0 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 6 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 8 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -8 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 
ภาพผนวกที่ ง-20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับเส้นทางคมนาคม 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทาง
น้ ากับเส้นทางคมนาคม

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-63 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-20) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 10 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ ามากกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนน 
อยู่ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 9 คะแนน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้ค่าคะแนน
ความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ าเท่ากับเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ า 
น้อยกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่ งให้ค่าคะแนนอยู่ ระหว่าง -3 คะแนน ถึง -8 คะแนน ตามล าดับ  
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-40 

ตารางผนวกที่ ง-40 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของ
ทางน้ ากับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
3 ส านักชลประทานที่ 7 7 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 6 
5 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 6 
6 ส านักชลประทานที่ 7 7 
7 กรมชลประทาน 1 
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 

 

ผลรวม 35 

 

ค่าเฉลี่ย 4.4 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.4 

 

สรุปค่าคะแนน 4 

21. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความหนาแน่นของทางน้ ากับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 10 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 4 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-41 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-64 
 

ตารางผนวกที่ ง-41  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับพ้ืนที่ 
น้ าท่วมในอดีตจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -2 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 7 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 

 
ภาพผนวกที่ ง-21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของทางน้ ากับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของ
ทางน้ ากับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-65 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-21) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 10 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ ามากกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนน้อย (จ านวน 4 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความหนาแน่นของทางน้ าน้อยกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนน 
อยู่ระหว่าง -1 คะแนน ถึง -3 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ย
และปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-42 

ตารางผนวกที่ ง-42 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความหนาแน่นของ
ทางน้ ากับพื้นท่ีน้ าท่วมในอดีตโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
5 ส านักชลประทานที่ 7 9 
6 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
7 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
8 ส านักชลประทานที่ 7 6 
9 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
10 กรมชลประทาน 7 
11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 

 

ผลรวม 51 

 

ค่าเฉลี่ย 4.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.9 

 

สรุปค่าคะแนน 5 

22. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับความลาดชัน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับความลาดชันจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 
10 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 3 รายการ ตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-43 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-66 
 

ตารางผนวกที่ ง-43 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับความลาดชัน
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 4 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 8 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -7 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 2 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2 

 
ภาพผนวกที่ ง-22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับความลาดชัน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า
กับความลาดชัน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-67 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-22) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 10 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของขนาดของพ้ืนที่ ลุ่ มน้ ามากกว่าความลาดชัน  ซึ่ งให้ค่ าคะแนนอยู่ 
ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของขนาดของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าเท่ากับความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ให้คะแนนความส าคัญ
ของขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าน้อยกว่าความลาดชัน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -7 คะแนน 
ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-44 

ตารางผนวกที่ ง-44 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
กับความลาดชันโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
2 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
4 ส านักชลประทานที่ 7 7 
5 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
6 กรมชลประทาน 2 
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2 

 

ผลรวม 31 

 

ค่าเฉลี่ย 4.4 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.4 

 

สรุปค่าคะแนน 4 

23. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับลักษณะดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับลักษณะดินจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 
13 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 1 รายการ ตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-45 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-68 
 

ตารางผนวกที่ ง-45  คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับลักษณะดิน
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 6 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 3 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -4 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 
ภาพผนวกที่ ง-23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับลักษณะดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า
กับลักษณะดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-69 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-23) สามารสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้ คะแนนความส าคัญ ของขนาดของพ้ืนที่ ลุ่ มน้ ามากกว่ าลั กษณ ะดิน  ซึ่ ง ให้ ค่ าคะแนนอยู่ 
ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าน้อยกว่าลักษณะดิน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ -4 คะแนน ตามล าดับ 
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-46 

ตารางผนวกที่ ง-46 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
กับลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
5 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 3 
6 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
8 กรมชลประทาน 1 
9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 30 

 

ค่าเฉลี่ย 3.3 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7 

 

สรุปค่าคะแนน 3 

24. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับสิ่งปกคลุมดินจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0)  
จ านวน 13 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 1 รายการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-47 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-70 
 

ตารางผนวกที่ ง-47 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 6 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 6 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 3 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 4 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 
ภาพผนวกที่ ง-24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับสิ่งปกคลุมดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ ากับ
สิ่งปกคลุมดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-71 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-24) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้ คะแนนความส าคัญ ของขนาดของพ้ื นที่ ลุ่ มน้ ามากกว่ าสิ่ งปกคลุ มดิ น  ซึ่ ง ให้ ค่ าคะแนน 
อยู่ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 1 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าน้อยกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ -5 คะแนน 
ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-48 

ตารางผนวกที่ ง-48 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
กับสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 6 
5 ส านักชลประทานที่ 7 9 
6 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 6 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 3 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 4 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 

ผลรวม 53 

 

ค่าเฉลี่ย 4.1 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.2 

 

สรุปค่าคะแนน 4 

25. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับเส้นทางคมนาคม 

ข้อมูลการให้ค่ าคะแนนการเปรียบเทียบขนาดของพ้ืนที่ ลุ่ มน้ ากับ เส้นทางคมนาคม 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 12 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และน้อยกว่าศูนย์  (<0) 
จ านวน 1 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-49 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-72 
 

ตารางผนวกที่ ง-49 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับเส้นทาง
คมนาคมจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -4 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 6 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 7 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 5 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 
ภาพผนวกที่ ง-25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับเส้นทางคมนาคม 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า
กับเส้นทางคมนาคม 

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-73 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-25) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ( 12 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ามากกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง  
2 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า
กับเส้นทางคมนาคมเท่ากัน ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 1 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าน้อยกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ -4 คะแนน 
ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-50 

ตารางผนวกที่ ง-50 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
กับเส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 6 
4 ส านักชลประทานที่ 7 7 
5 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 7 
6 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 9 
7 ส านักชลประทานที่ 7 7 
8 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
9 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
10 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
11 กรมชลประทาน 5 
12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 63 

 

ค่าเฉลี่ย 5.3 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.2 

 

สรุปค่าคะแนน 5 

26. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบขนาดของพ้ืนที่ลุ่ มน้ ากับ พ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 12 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์  (<0) 
จ านวน 2 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-51 

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-74 
 

ตารางผนวกที่ ง-51 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับพ้ืนที่น้ าท่วม 
ในอดีตจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 9 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 5 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -2 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -3 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 2 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 
ภาพผนวกที่ ง-26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ า
กับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-75 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-26) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 12 คนจากท้ังหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ ามากกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนน 
อยู่ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน ให้คะแนนความส าคัญของ 
ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าน้อยกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -3 คะแนน 
ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-52 

ตารางผนวกที่ ง-52 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
กับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 7 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
6 ส านักชลประทานที่ 7 4 
7 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4 
8 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
9 กรมชลประทาน 2 
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 

ผลรวม 42 

 

ค่าเฉลี่ย 4.2 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1 

 

สรุปค่าคะแนน 4 

27. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความลาดชันกับลักษณะดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความลาดชันกับลักษณะดินจากแบบสอบถาม 
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0)  
จ านวน 13 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 1 รายการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-53 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-76 
 

ตารางผนวกที่ ง-53 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่ งระหว่างความลาดชันกับลักษณะดิน 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 5 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 8 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน -3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 

 
ภาพผนวกที่ ง-27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับลักษณะดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับลักษณะดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-77 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-27) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้ เชี่ยวชาญทั้งหมด 13 คน ให้คะแนนความส าคัญของ 
ความลาดชันมากกว่าลักษณะดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชันน้อยกว่าลักษณะดิน ซึ่งให้ค่าคะแนน -3 คะแนน 
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-55 

ตารางผนวกที่ ง-54 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับ
ลักษณะดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 4 
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 
3 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
5 กรมชลประทาน -3 
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 

 

ผลรวม 13 

 

ค่าเฉลี่ย 2.2 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6 

 

สรุปค่าคะแนน 2 

28. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดินจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 
13 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 0 รายการ ตามล าดับ  
ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-55 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-78 
 

ตารางผนวกที่ ง-55 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่ งระหว่างความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดิน 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 4 
5 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 4 
6 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
7 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 8 
8 ส านักชลประทานที่ 7 4 
9 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2 
10 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 7 
11 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
12 กรมชลประทาน 3 
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 
ภาพผนวกที่ ง-28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับสิ่งปกคลุมดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับลักษณะดินสิ่งปกคลุมดิน

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-79 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-28) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชันมากกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 คะแนน  
ถึง 9 คะแนน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชัน
เท่ากับสิ่ งปกคลุมดิน ซึ่ งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่ เหมาะสมหาได้ 
จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-57 

ตารางผนวกที่ ง-56 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับสิ่งปก
คลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 4 
2 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 4 
3 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3 
5 ส านักชลประทานที่ 7 4 
6 กรมชลประทาน 3 
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 

ผลรวม 23 

 

ค่าเฉลี่ย 3.3 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 

 

สรุปค่าคะแนน 3 

29. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความลาดชันกับเส้นทางคมนาคม 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความลาดชันกับเส้นทางคมนาคมจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0)  
จ านวน 12 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 1 รายการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-57 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-80 
 

ตารางผนวกที่ ง-57 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับเส้นทางคมนาคม 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 0 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 7 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -2 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 4 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 

 
ภาพผนวกที่ ง-29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับเส้นทางคมนาคม 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับเส้นทางคมนาคม

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-81 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-29) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (12 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชันมากกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน 
ถึง 9 คะแนน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชันเท่ากับเส้นทางคมนาคม 
ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชัน 
น้อยกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนเท่ากับ -2 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้
จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-58 

ตารางผนวกที่ ง-58 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับ
เส้นทางคมนาคมโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 6 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 
4 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
5 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
6 ส านักชลประทานที่ 7 7 
7 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 7 
8 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
9 กรมชลประทาน 4 
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 
11 กรมชลประทาน 4 
12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 

 

ผลรวม 30 

 

ค่าเฉลี่ย 4.3 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.3 

 

สรุปค่าคะแนน 4 

30. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างความลาดชันกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความลาดชันกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0)  
จ านวน 13 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 1 รายการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-59 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-82 
 

ตารางผนวกที่ ง-59 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 8 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 7 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 4 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
13 กรมชลประทาน 5 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 
ภาพผนวกที่ ง-30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 

-2
0
2
4
6
8

10

ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชัน
กับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-83 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-30) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 13 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชันมากกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 
คะแนน ถึง 9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของความลาดชันน้อยกว่า
พ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ -2 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่ เหมาะสม 
หาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-60 

ตารางผนวกที่ ง-60 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างความลาดชันกับพ้ืนที่
น้ าท่วมในอดีตโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 8 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 7 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 4 
5 ส านักชลประทานที่ 7 9 
6 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
7 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
8 ส านักชลประทานที่ 7 6 
9 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 
10 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3 
11 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 
12 กรมชลประทาน 5 
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 

ผลรวม 60 

 

ค่าเฉลี่ย 4.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6 

 

สรุปค่าคะแนน 5 

31. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปกคลุมดิน 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบลักษณะดินกับสิ่งปกคลุมดิน จากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 
7 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 6 รายการ ตามล าดับ  
ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-61 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-84 
 

ตารางผนวกที่ ง-61 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่ งระหว่างลักษณะดินกับสิ่ งปกคลุมดิน 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 4 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 0 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 

 
ภาพผนวกที่ ง-31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปกคลุมดิน 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปกคลุม

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-85 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-31) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญ
ของลักษณะดินมากกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 8 คะแนน ขณะที่
ผู้ เชี่ ย วชาญ  จ าน วน  1  คน  ให้ คะแนนความส าคัญ ของลั กษ ณ ะดิ น เท่ ากั บ สิ่ งป กคลุ มดิ น  
ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของ
ลักษณะดินน้อยกว่าสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -1 คะแนน ถึง -5 คะแนน ตามล าดับ  
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-62 

ตารางผนวกที่ ง-62 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับสิ่งปก
คลุมดิน โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -2 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 4 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 0 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 
 ผลรวม 17 
 ค่าเฉลี่ย 1.2 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.4 
 สรุปค่าคะแนน 1 

32. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างลักษณะดินกับเส้นทางคมนาคม 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบลักษณะดินกับเส้นทางคมนาคมจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0)  
จ านวน 8 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 6 รายการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-63 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-86 
 

ตารางผนวกที่ ง-63 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับเส้นทางคมนาคม 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 2 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 8 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -2 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 
ภาพผนวกที่ ง-32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับเส้นทางคมนาคม 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับเส้นทางคมนาคม

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-87 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-32) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 8 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญ
ของลักษณะดินมากกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 9 คะแนน  
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของลักษณะดินน้อยกว่า
เส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน ถึง -9 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนน 
ที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-64 

ตารางผนวกที่ ง-64 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับเส้นทาง
คมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -3 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 2 
5 ส านักชลประทานที่ 7 8 
6 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -3 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 2 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -2 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 14 

 

ค่าเฉลี่ย 1.0 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.1 

 

สรุปค่าคะแนน 1 

33. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างลักษณะดินกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบลักษณะดินกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 
7 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และ น้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 6 รายการ ตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-65 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-88 
 

ตารางผนวกที่ ง-65 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -7 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 4 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -3 

 
ภาพผนวกที่ ง-33 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดิน
กับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-89 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-33) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้ เชี่ยวชาญส่วนใหญ่  (จ านวน 7 คนจากทั้งหมด 14 คน)  
ให้คะแนนความส าคัญของลักษณะดินมากกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 คะแนน 
ถึง 7 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของลักษณะดินเท่ากับพ้ืนที่น้ าท่วม
ในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ให้คะแนนความส าคัญของลักษณะดิน
น้อยกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -3 คะแนน ถึง -9 คะแนน ตามล าดับ  
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-66 

ตารางผนวกที่ ง-66 ค่าคะแนนที่ เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างลักษณะดินกับ 
พ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -7 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 4 
4 ส านักชลประทานที่ 7 7 
5 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -3 
6 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
7 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0 
8 ส านักชลประทานที่ 7 6 
9 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 3 
10 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
11 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
12 กรมชลประทาน 1 
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -3 

 

ผลรวม 11 

 

ค่าเฉลี่ย 0.8 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.8 

 

สรุปค่าคะแนน 1 

34. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทางคมนาคม 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทางคมนาคมจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0)  
จ านวน 7 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 7 รายการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-67 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-90 
 

ตารางผนวกที่ ง-67 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทางคมนาคม 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 6 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -2 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 9 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 
ภาพผนวกที่ ง-34 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับเส้นทางคมนาคม 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดิน
กับเส้นทางคมนาคม

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-91 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-34) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 7 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้คะแนนความส าคัญของสิ่งปกคลุมดินน้อยกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน 
ถึง -9 คะแนน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของสิ่งปกคลุม
ดินมากกว่าเส้นทางคมนาคม ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 คะแนน ถึง 9 คะแนน ตามล าดับ  
โดยค่าคะแนนที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-68 

ตารางผนวกที่ ง-68 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับ
เส้นทางคมนาคม โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -3 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 6 
5 ส านักชลประทานที่ 7 9 
6 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -2 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 9 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -7 
9 ส านักชลประทานที่ 7 4 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 9 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 1 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

 

ผลรวม 8 

 

ค่าเฉลี่ย 0.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.1 

 

สรุปค่าคะแนน 1 

35. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 

ข้อมูลการให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบสิ่งปกคลุมดินกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีตจากแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น  ค่าคะแนนมากกว่าศูนย์ (>0)  
จ านวน 7 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 0 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) จ านวน 7 รายการ 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-69 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-92 
 

ตารางผนวกที่ ง-69 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 4 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 9 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -3 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -3 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 

 
ภาพผนวกที่ ง-35 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดิน
กับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-93 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-35) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญ
ของสิ่งปกคลุมดินมากกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 9 คะแนน  
และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คนจากทั้งหมด 14 คน ให้คะแนนความส าคัญของสิ่งปกคลุมดินน้อยกว่าพ้ืนที่
น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -1 คะแนน ถึง -9 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนน 
ที่เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-70 

ตารางผนวกที่ ง-70 ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างสิ่งปกคลุมดินกับพ้ืนที่
น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -4 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -9 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 
5 ส านักชลประทานที่ 7 9 
6 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -3 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 -3 
9 ส านักชลประทานที่ 7 6 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 5 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี -6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -3 
13 กรมชลประทาน 3 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -1 

 

ผลรวม 7 

 

ค่าเฉลี่ย 0.5 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.4 

 

สรุปค่าคะแนน 1 

36. การหาค่าคะแนนที่เหมาะสมระหว่างเส้นทางคมนาคมกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 

ข้อมู ลการให้ ค่ าคะแนนการเปรียบ เที ยบ เส้นทางคมนาคมกับ พ้ืนที่ น้ าท่ วม ในอดี ต 
จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 รายการ แบ่งเป็น ค่าคะแนน 
มากกว่าศูนย์ (>0) จ านวน 8 รายการ เท่ากับศูนย์ (=0) จ านวน 1 รายการ และน้อยกว่าศูนย์ (<0) 
จ านวน 5 รายการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ง-71 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-94 
 

ตารางผนวกที่ ง-71 คะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคมกับพ้ืนที่น้ าท่วม 
ในอดีตจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -7 
4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 6 
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 7 
6 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี -5 
7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -7 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 6 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2 

 
ภาพผนวกที่ ง-36 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญและค่าคะแนนการ

เปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคมกับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต 
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ค่าคะแนนการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคม
กับพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-95 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ (ภาพผนวกที่ ง-36) สามารถสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมีความเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (จ านวน 8 คนจากทั้งหมด 14 คน) 
ให้ คะแนนความส าคัญ ของเส้นทางคมนาคมมากกว่า พ้ื นที่ น้ าท่ วมในอดีต  ซึ่ งให้ ค่ าคะแนน 
อยู่ระหว่าง 2 คะแนน ถึง 7 คะแนน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน ให้คะแนนความส าคัญของเส้นทาง
คมนาคมเท่ากับพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ให้คะแนน
ความส าคัญของเส้นทางคมนาคมน้อยกว่าพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ซึ่งให้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง -2 คะแนน  
ถึง -7 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าคะแนนที่ เหมาะสมหาได้จากวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ  
แสดงดังตารางผนวกท่ี ง-72 

ตารางผนวกที่ ง-72  ค่าคะแนนที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบของสองสิ่งระหว่างเส้นทางคมนาคมกับ
พ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและปัดเศษ 

ล าดับที่ หน่วยงาน ค่าคะแนน 
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี -2 
2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช -7 
4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 6 
5 ส านักชลประทานที่ 7 7 
6 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -5 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 
8 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0 
9 ส านักชลประทานที่ 7 7 
10 ส่วนการจัดการต้นน้ า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) -7 
11 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 6 
12 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 
13 กรมชลประทาน 6 
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -2 

 

ผลรวม 22 

 

ค่าเฉลี่ย 1.6 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.3 

 

สรุปค่าคะแนน 2 
 

 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ตารางเทียบมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้องกัน 

จากการสุ่มตัวอย่าง 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-97 
 

 

ตารางผนวกท่ี จ-1 ตารางเทียบมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้องกันจากการสุ่มตัวอย่าง (RI) 

จ านวน (n) มาตรฐานค่า (RI) 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.58 

4 0.90 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

12 1.48 

13 1.56 

14 1.57 

15 1.59 
 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-98 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะห์การหาค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยที่ได้จากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-99 
 

การหาค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัย 

เกณฑ์ในการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงเป็น 4 ระดับคะแนน เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็น
ในรูปแบบเดียวกันกับเกณฑ์ของสาธารณภัยอื่น ๆ โดยมีค่าคะแนน คือ 1, 2, 3 และ 4 โดยค่าคะแนนมาก
หมายถึง ความเสี่ยงที่มากตามไปด้วย ยกเว้นบางเกณฑ์ที่ต้องการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงให้ละเอียด
ขึ้นจึงก าหนดไว้ 5 ระดับ โดยแบ่งเกณฑ์การก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยดังต่อไปนี้  

1) ปริมาณฝน 

ผลวิ เคราะห์ จากแบบสอบถามที่ ได้จากผู้ เชี่ ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานต่างๆ  
(ภาพผนวกที่ ฉ-1) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยปริมาณฝน ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1 ปริมาณฝนรายวัน ระหว่าง 0 ถึง 60 มิลลิเมตร  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 
ระดับท่ี 2 ปริมาณฝนรายวัน ระหว่าง 61 ถึง 75 มิลลิเมตร  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 3 ปริมาณฝนรายวัน ระหว่าง 76 ถึง 100 มิลลิเมตร  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
ระดับท่ี 4 ปริมาณฝนรายวัน มากกว่า 100 มิลลิเมตร  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-1 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยปริมาณฝนรายวัน  

0 1 2 3 4 5

> 100 มม.

76 - 100 มม.

61 - 75 มม.

0 - 60 มม.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที่ 7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (นายช่าง)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (ผอ.)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โครงการชลประทานอุบลราชธานี
ค่าคะแนนปัจจัย

ช่วงของปัจจัยปริมาณฝนรายวัน (มิลลิเมตร) 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-100 
 

2) พื้นที่น้ าท่วมในอดีต (พ.ศ. 2549 – 2554) 
ผลจากแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญที่ส่ งให้ผู้ เชี่ ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานต่างๆ  

(ภาพผนวกที่ ฉ-2) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1  พ้ืนที่ที่ไม่เคยเกิดน้ าท่วม ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 
ระดับท่ี 2  พ้ืนที่ที่น้ าท่วมปีใดปีหนึ่ง ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 
ระดับท่ี 3  พ้ืนทีที่เคยเกิดน้ าท่วมมากว่า 2 ครั้ง  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 4  พ้ืนทีที่เคยเกิดน้ าท่วมมากว่า 3 ครั้ง ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-2 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยพ้ืนที่น้ าท่วมในอดีต 

0 1 2 3 4 5

น้ าท่วม > 3 ปี

น้ าท่วม > 2 ปี

น้ าท่วมปีใดปีหนึ่ง

ไม่ท่วม

ช่วงคะแนนของปัจจัยพื้นที่น้ าท่วมในอดีต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9
(อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 
13 อุบลราชธานี (นายช่าง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 
13 อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-101 
 

3. ความสูงจากระดับน้ าทะเล 
ผลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ (ภาพผนวก

ที่ ฉ-3) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยความสูงจากระดับน้ าทะเล ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1 ความสูงจากระดับน้ าทะเล มากกว่า 300 เมตร ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 
ระดับท่ี 2 ความสูงจากระดับน้ าทะเล ระหว่าง 201 - 300 เมตร ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 
ระดับท่ี 3 ความสูงจากระดับน้ าทะเล ระหว่าง 101 - 200 เมตร ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
ระดับท่ี 4 ความสูงจากระดับน้ าทะเล ระหว่าง 0 - 100 เมตร ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
 

 

ภาพผนวกที่ ฉ-3 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 
ของปัจจัยความสูงจากระดับน้ าทะเล 

0 1 2 3 4 5

0 - 100

101 – 200

201 – 300

มากกว่า 300

ช่วงคะแนนของปัจจัยความสูงจากระดับน้ าทะเล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9
(อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั
อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 
13 อุบลราชธานี (นายช่าง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 
13 อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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4) ลักษณะดิน 
ผลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ (ภาพผนวก

ที่ ฉ-4) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยลักษณะดิน ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1  ลักษณะดินเป็นดินทรายจัดระบายน้ าดี ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 
ระดับท่ี 2  ลักษณะดินเป็นดินตื้นระบายน้ าไม่ดี ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 3  ลักษณะดินเป็นดินร่วนระบายน้ าไม่ดี  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 4  ลักษณะดินเป็นดินเหนียว   ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 5 
 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-4 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยลักษณะดิน  

0 1 2 3 4 5

ดินเหนียว

ดินร่วนที่ระบายน้ าไม่ดี

ดินตื้นที่ระบายน้ าไม่ดี

ดินทรายจัดที่ระบายน้ าดี

ช่วงคะแนนของปัจจัยลักษณะดิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (นายช่าง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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5. ความหนาแน่นของทางน้ า 
ผลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ (ภาพ

ผนวกที่ ฉ-5) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยความหนาแน่นของล าน้ า ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1 ความหนาแน่นของล าน้ า น้อยกว่า 0.9 กม./ตร.กม. ก าหนดค่าคะแนน เท่ากับ 4 
ระดับท่ี 2 ความหนาแน่นของล าน้ า อยู่ระหว่าง 0.9 – 1.05 กม./ตร.กม. ก าหนดค่าคะแนน 

เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 3 ความหนาแน่นของล าน้ า อยู่ระหว่าง 1.06 – 1.2 กม./ตร.กม. ก าหนดให้ค่าคะแนน 

เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 4 ความหนาแน่นของล าน้ า มากกว่า 1.21 กม./ตร.กม. ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 
 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-5 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยความหนาแน่นของล าน้ า 

0 1 2 3 4 5

> 1.21

1.06 – 1.2

0.9 – 1.05

< 0.9

ช่วงคะแนนของปัจจัยความหนาแน่นของล าน้ า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (นายช่าง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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6) สิ่งคลุมดิน 
ผลจากแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญที่ส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ  

(ภาพผนวกที่ ฉ-6) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ   ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 2 ที่อยู่อาศัย    ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
ระดับท่ี 3 พืชสวน และไม้ยืนต้น   ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 
ระดับท่ี 4 พ้ืนที่นาข้าว และพืชไร่  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-6 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน 

0 1 2 3 4 5

นาข้าว พืชไร่

พืชสวน ไม้ยืนต้น

พื้นที่อยู่อาศัย

พื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ

ช่วงคะแนนของปัจจัยสิ่งปกคลุมดิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (นายช่าง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-105 
 

7) เส้นทางคมนาคม 
ผลจากแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญที่ส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ  

(ภาพผนวกที่ ฉ-7) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยเส้นทางคมนาคม ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1 มีค่าความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 0.20 กม./ตร.กม. ก าหนดให้ค่า
คะแนน เท่ากับ 2 

ระดับท่ี 2 มีค่าความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม อยู่ระหว่าง 0.21-0.40 กม./ตร.กม. 
ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 

ระดับท่ี 3 มีค่าความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม อยู่ระหว่าง 0.41-0.60 กม./ตร.กม. 
ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

ระดับท่ี 4 ค่าความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม มากกว่า 0.60 กม./ตร.กม.  
 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-7 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยเส้นทางคมนาคม 

0 1 2 3 4 5

มากกว่า 0.60

0.41 – 0.60

0.21 – 0.40

น้อยกว่า 0.20

ช่วงคะแนนของปัจจัยเส้นทางคมนาคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9 (อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (นายช่าง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-106 
 

8. ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
ผลจากแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญที่ส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ  

(ภาพผนวกที่ ฉ-8) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ า ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ า น้อยกว่า 1,000 ตร.กม.               ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 2 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ า อยู่ระหว่าง 1,001 – 1,800 ตร.กม. ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 3 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ า อยู่ระหว่าง 1,800 – 2,600 ตร.กม. ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
ระดับท่ี 4 ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ า มากกว่า 2,600 ตร.กม.                ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 

 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-8 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยขนาดของลุ่มน้ า 

0 1 2 3 4 5

มากกว่า 2600 ตร.กม.

1801 – 2600 ตร.กม.

1001 – 1800 ตร.กม.

น้อยกว่า 1000 ตร.กม.

ช่วงคะแนนของปัจจัยขนาดของลุ่มน้ า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9
(อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (นายช่าง)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-107 
 

9) ความลาดชัน 
ผลจากแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญที่ส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ  

(ภาพผนวกที่ ฉ-9) สามารถน ามาสรุปค่าช่วงชั้นและช่วงคะแนนของปัจจัยขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ า ได้ดังนี้  

ระดับท่ี 1 มีความลาดชัน มากว่า 15 %    ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 2 
ระดับท่ี 2 มีความลาดชัน อยู่ระหว่าง 11 – 15 %  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 3 มีความลาดชัน อยู่ระหว่าง 6 – 10 %  ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 3 
ระดับท่ี 4 มีความลาดชัน อยู่ระหว่าง 0 – 5 %   ก าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4 
 

 
ภาพผนวกที่ ฉ-9 ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือการก าหนดช่วงชั้นและช่วงคะแนน 

ของปัจจัยความลาดชัน 

0 1 2 3 4 5

0 - 5 %

6 - 10 %

11 - 15 %

มากกว่า 15 %

ช่วงคะแนนของปัจจัยความลาดชัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมชลประทาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลราชธานี

ส านักบริหารพื้นที่อนุรกัษ์ที ่9
(อุบลราชธานี)

ส านักชลประทานที ่7

สนง. พัฒนาที่ดินเขต 4

สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (นายช่าง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี (ผอ.)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

ค่าคะแนน



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

- โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
- โดยข้อมูลจาดดาวเทียมระบบเรดาร์ 

- โดยการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-109 
 

ตารางผนวกท่ี ช-1  รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ ในพ้ืนที่ เสี่ยง อุทกภัยโดยการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระดับความเสี่ยง พื้นที่ (ตร.กม.) รายช่ือหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ระดับต่ า 3,620.00 เนื่องจากแผนที่เสี่ยงภัยนี้ไม่สอดคล้องกับการเกิด
อุทกภัยจริง จึงไม่ได้จัดท ารายชื่อหมู่บ้านและชุมชน
ในพ้ืนทีเสี่ยงอุทกภัย เนื่องจากไม่สามารถน าเอาไปใช้

งานได้จริง 

ระดับปานกลาง 7,039.25 

ระดับรุนแรงมาก 4,921.40 
 
ตารางผนวกท่ี ช-2  รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ

เรดาร์ 

ระดับความเสี่ยง พื้นที่ (ตร.กม.) รายช่ือหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ไม่เสี่ยงอุทกภัย 15,236.86 พ้ืนที่ที่นอกเหนือจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ระดับต่ า 210.50 

บ้านสร้างทราย, บ้านคูเดื่อ, บ้านทับไทย, บ้านหนอง
หอย, บ้านหนองบ่อ, บ้านผาแก้วใต้, บ้านค้อเหนือ, 
บ้านดงยาง, บ้านแสงน้อย, บ้านธาตุน้อย, บ้านธาตุ
น้อย, บ้านธาตุน้อย, บ้านนาผาย, บ้านยางขี้นก, บ้าน
ธาตุเทิง, บ้านสามแยกเมืองใหม่, บ้านแจ้งสว่าง, บ้าน
หนองข้ีเห็นใหญ่, บ้านบัวเจริญ, บ้านสองคอน, บ้าน
โนนหว่าน, บ้านดุมน้อย, บ้านหนองดูน, บ้านหนอง
เหล่า, บ้านค้อกระบือ, บ้านศรีษะกระบือ, บ้านค า
นางรวย, บ้านโนนสว่าง, บ้านหนามแท่ง, บ้านโพธิ์ตก
, บ้านร่องก่อ, บ้านหนองผาสุข, บ้านห้วยไผ่, บ้านกุด
ชุม, บ้านทางสายใต้, บ้านแขม, บ้านกุดปลาขาว, 
บ้านลุคุ, บ้านโนนยาง, บ้านดอนหวาย, บ้านโนนสวน
, บ้านหนองเทา, บ้านแกเจริญ, บ้านศรีอุดม, บ้าน
หนองไฮเหนือ, บ้านหนองบัว, บ้านสร้างโหง่นใต้, 
บ้านสร้างโหง่นเหนือ, บ้านนาสามัคคี, บ้านทุ่งสว่าง, 
บ้านหนองหิน, บ้านหนองสิม, บ้านท่าลาดเหนือ, 
บ้านศรีดอนมดแดง, บ้านโนนสว่าง, บ้านนาห่อม, 
บ้านหนองน้ าขุ่น, บ้านหนองหิน, บ้านสร้างถ่อ, บ้าน
ดงผักขา, บ้านบุ่งมะแลงใต้, บ้านโนนเจริญ, บ้านบุ่ง
มะแลงน้อย, บ้านดอนเจริญ 

ระดับปานกลาง 171.44 บ้านแค, บ้านดอนหนองบัว, บ้านคูสว่าง, บ้านชุมชน
ราชธานีอโศก, บ้านแคน, บ้านกุดปลาตอง 

ระดับรุนแรงมาก 21.67 บ้านท่ากกแห่, บ้านธาตุน้อย, บ้านเกษตรสมบูรณ์, 
บ้านนาเจริญ, บ้านโนนสว่าง 

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-110 
 

ตารางผนวกท่ี ช-3 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยโดยการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

ระดับความเสี่ยง พื้นที่ (ตร.กม.) รายช่ือหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

เสี่ยงภัย 588.58 

ด่านเก่า, ห้วยไผ่, บ้านดงค าอ้อ, บ้านทับไทย, บ้าน
ท่ากกแห่, บ้านผาแก้วใต้, บ้านหนองเสือ, บ้านหัว
เห่ว, บ้านตุงลุง, บ้านปากห้วยแคน, บ้านห้วยหมาก
ใต,้ บ้านเวินปึก, บ้านดอนสวรรค์, บ้านหัวเห่วพัฒนา, 
บ้านผาประตูทอง, บ้านปากลา, บ้านหนองแสงใหญ่, 
บ้านวังสะแบงใต้, บ้านวังสะแบงเหนือ, บ้านวังใหม่, 
บ้านห้วยไผ่, บ้านห้วยหมาก, บ้านหนองฆ้อง, บ้านถ้ า
ป่อง, บ้านห้วยหมากเหนือ, บ้านท่าศาลา, บ้านหนอง
กินเพล, บ้านคูสว่าง, บ้านท่ากกเลียว, บ้านกุดปลา
ขาว, บ้านชุมชนราชธานีอโศก, บ้านชาด, บ้านทราย
มูล, บ้านหัวดอน, บ้านท่าเสียว, บ้านคันลึม, บ้านหัว
ดอนเหนือ, บ้านโนนข่า, บ้านท่าค้อ, บ้านสะพือใต้, 
บ้านโพธิ์ศรีเหนือ, บ้านสะพือเหนือ, บ้านโพธิ์ศรีใต้, 
บ้านท่าค้อใต้, บ้านปากห้วย, บ้านโนนค้อ, บ้านโนน
ยาง, บ้านดอนหวาย, บ้านนาค าน้อย, บ้านหนองสิม, 
บ้านท่าลาดเหนือ, บ้านปากบุ่ง, บ้านดอนม่วง, 
บ้านสุ่งช้าง, บ้านคันไร่ใต้, บ้านดอนชีเวิน, บ้านคันไร่
เหนือ, บ้านสุขเกษม, บ้านคันเปือย, บ้านห้วยไฮ, 
บ้านค านกหอ, บ้านดงผักขา, บ้านบุ่งมะแลงน้อย, 

ไม่เสี่ยง 15,051.85 พ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือพ้ืนที่เสี่ยง 
 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการส ารวจข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-112 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 1  รายละเอียดหมู่บ้านที่ลงส ารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน จ านวน การประกอบอาชีพ  ลุ่มน้ า 
เมือง จาระแม บ้านท่ากก 50 ท านา, ท าการประมง ลุ่มน้ ามูล 
  ต.หนองกินเพล บ้านกุดชุม  51 

ท านา, ท าการประมง ลุ่มน้ ามูล 
วารินช าราบ    บ้านคูสว่าง  41 
  ค าน้ าแซบ บ้านช่างหม้อ 35 ท าเครื่องปั้นดินเผา ลุ่มน้ ามูล 
โพธิ์ไทร ส าโรง บ้านผาชัน 25 ท านา ลุ่มน้ าโขง 

เขื่องใน 

ธาตุน้อย บ้านทัน 41     
  บ้านธาตุน้อย 42 ท านา ลุ่มน้ าชี 
  บ้านดินด า 38 ท านา ลุ่มน้ าชี 
ชีทวน บ้านท่าศาลา 59 ท านา ลุ่มน้ าชี 
ท่าไห บ้านท่าไหม 41 ท านา ลุ่มน้ าชี 

    รวม 423     
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
ตารางผนวกท่ี ซ- 2  โครงสร้างประชากรและครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
ลักษณะทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้ให้สัมภาษณ์ 

  1. เพศ 
   - ชาย 272 64.30 

 - หญิง 151 35.70 
รวม 423 100.00 
2. อายุ 

   - 21-30 ปี 13 3.07 
 - 31-40 ปี 58 13.71 
 - 41-50 ปี 122 28.84 
 - 51-60 ปี 100 23.64 
 - 61-70 ปี 78 18.44 
 - มากกว่า 70 ปี 52 12.29 
รวม 423 100.00 
 อายุเฉลี่ย (ปี) 53 
3. ระดับการศึกษา 

   - ไม่ได้เข้ารับการศึกษา 27 6.38 
 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-113 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 2 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
- ประถมศึกษาตอนต้น 194 45.86 
 - ประถมศึกษาตอนปลาย 132 31.21 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น 36 8.51 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 27 6.38 
 - อุดมศึกษา/เทียบเท่า 7 1.65 
รวม 423 100.00 
4. สถานภาพในครอบครัว 

   - หัวหน้า 228 53.90 
 - ภรรยา  148 34.99 
 - บิดา/มารดา/ญาติพ่ีน้อง 39 9.22 
 - บุตร/เขย/สะใภ้ 8 1.89 
รวม 423 100.00 
5. สถานภาพสมรส 

   - โสด 10 2.36 
 - สมรสและอยู่กับคู่สมรส 391 92.43 
 - หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 22 5.20 
รวม 423 100.00 
7. การนับถือศาสนา 

   - พุทธ 414 97.87 
 - คริสต์ 9 2.13 
 - อิสลาม  0 0.00 
รวม 423 100.00 
8. ภูมิล าเนาเดิม 

   - อยู่หมู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิด 391 92.43 
 - ย้ายมาจากหมู่บ้านอ่ืนในต าบลนี้ 18 4.26 
 - ย้ายมาจากต าบลอ่ืนในอ าเภอนี้ 2 0.47 
 - ย้ายมาจากอ าเภออ่ืนในจังหวัดนี้ 6 1.42 
 - ย้ายมาจากจังหวัดอ่ืนในภาคนี้ 4 0.95 
 - ย้ายมาจากภาคอ่ืน ๆ 2 0.47 
รวม 423 100.00 
   
   



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-114 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 2 (ต่อ)   

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
9. ระยะเวลาที่เข้ามาท ากินในพ้ืนที่นี้   
 - ไม่เกิน 5 ปี 4 0.95 
 - 6-10 ปี 3 0.71 
 - 11-20 ปี 13 3.07 
 - มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 403 95.27 
รวม 423 100.00 
ระยะเวลาที่อาศัยเฉลี่ย(ปี) 44 
10. สาเหตุที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ 

   - ไม่มีที่ท ากินของตนเอง 14 43.75 
 - ที่ดินน้อยไม่พอท ากิน 5 15.63 
 - ที่ดินเดิมไม่อุดมสมบูรณ์ 8 25.00 
 - มาแต่งงานกับคนท้องที่นี้ 4 12.50 
 - ย้ายตามพ่อแม่ 1 3.13 
รวม 32 100.00 
11. อาชีพเดิมก่อนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ 

   - เกษตรกรรมของตนเอง 15 46.88 
 - ราชการ 1 3.13 
 - บริษัท/เอกชน 2 6.25 
 - รับจ้างเกษตรกรรม 14 43.75 
รวม 32 100.00 
12. คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนหรือไม่ 

    - ไม่คิด 421 99.53 
  - คิด 2 0.47 
รวม 423 100.00 
ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 

  13. เพศ 
    - ชาย  878 46.85 

  - หญิง 996 53.15 
รวม 1874 100.00 
อัตราส่วนเพศ ชาย:หญิง 0.88 : 1 

   



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-115 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 2 (ต่อ)   

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
14. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ต่อครอบครัว)   
  - ไม่เกิน 2 คน 28 6.62 
  - ระหว่าง 3-4 คน  191 45.15 
  - ระหว่าง 5-6 คน 170 40.19 
  - ระหว่าง 7-8 คน  25 5.91 
  - ระหว่าง 9-15 คน 9 2.13 
รวม 423 100.00 
จ านวนสมาชิกเฉลี่ย/ครัวเรือน (คน/ครอบครัว) 4.4 (5) 
15. อายุของสมาชิกในครัวเรือน(คน) 

    - ระหว่าง 1-15 ปี 51 2.72 
  - ระหว่าง 16-30 ปี 306 16.33 
  - ระหว่าง 31-40 ปี 401 21.40 
  - ระหว่าง 41-50 ปี 513 27.37 
  - ระหว่าง 51-60 ปี 472 25.19 
  - มากกว่า 60 ปี 131 6.99 
รวม 1874 100.00 
วัยแรงงานโดยเฉลี่ย (คน/ครัวเรือน) 4 
16. ระดับการศึกษา 

  16.1 จบการศึกษา 
    - ไม่ได้เข้ารับการศึกษา 108 5.76 

  - ประถมศึกษา 954 50.91 
  - มัธยมศึกษา 623 33.24 
  - อาชีวศึกษา 158 8.43 
  - ปริญญาตรี 31 1.65 
รวม 1874 100.00 
16.2 ก าลังศึกษา 

    - ยังไม่ได้เข้าเรียน 2 4.08 
  - ต่ ากว่าประถมศึกษา 2 4.08 
  - ประถมศึกษา 14 28.57 
  - มัธยมศึกษา 5 10.20 
  - อาชีวศึกษา 13 26.53 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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 ผ-116 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 2 (ต่อ)   

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
  - ปริญญาตรี 12 24.49 
  - สูงกว่าปริญญาตรี 1 2.04 
รวม 49 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจและประมวลผล 

ตารางผนวกท่ี ซ- 3 ลักษณะทางสังคม การเมือง กลุ่ม/องค์กร ของประชากรตัวอย่าง 

ประเภทกิจกรรม 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
1. การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในพ้ืนที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   - ไม่ได้เป็น 25 5.91 
 - เป็นสมาชิกกลุ่ม 398 94.09 
รวม 423 100.00 
2. เป็นสมาชิกกลุ่มอะไรบ้าง  

   - กลุ่มลูกค้า ธกส. 268 67.34 
 - กลุ่มทอผ้า 12 3.02 
 - กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 85 21.36 
 - กลุ่มออมทรัพย์ 18 4.52 
 - กลุ่มจักสาน/หัตถกรรม 15 3.77 
รวม 398 100.00 
3. การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล/แหล่งข่าวสารที่ส าคัญ (ตอบได้มากกว่า 1 
ค าตอบ) 

   - หนังสือพิมพ์ 23 5.44 
 - วิทยุ 65 15.37 
 - โทรทัศน์ 129 30.50 
 - หอกระจายข่าว 84 19.86 
 - ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 119 28.13 
 - เพ่ือนบ้าน 3 0.71 
รวม 423 100.00 
4. ครอบครัวมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่ (ครอบครัว) 

   - ไม่มี 5 1.18 
 - มี 418 98.82 
รวม 423 100.00 

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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 ผ-117 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 3 (ต่อ) 

ประเภทกิจกรรม 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
5. ครั้งที่ผ่านมา ท่านและครอบครัวไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่ (คน) 

   - ไม่ไป 199 10.62 
 - ไป..คน 1675 89.38 
รวม 1874 100.00 
6. ผู้น าชุมชนที่ส าคัญที่สุดในหมู่บ้าน 

   - ก านัน 88 22.11 
 - ผู้ใหญ่บ้าน 322 80.90 
 - พระ 1 0.25 
 - เกษตรต าบล 12 3.02 
รวม 423 106.28 
7. ความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชน 

   - ดี 144 34.04 
 - ปานกลาง 279 65.96 
รวม 423 100.00 
8. งานบุญ/งานประเพณี (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   - งานปีใหม่ 201 15.65 
 - งานสงกรานต์ 157 12.23 
 - งานตรุษจีน 11 0.86 
 - งานเข้าพรรษา/ออกพรรษา 267 20.79 
 - งานลอยกระทง 61 4.75 
 - งานท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 263 20.48 
' - งานบวชนาค 62 4.83 
' - งานท าบุญกลางบ้าน 139 10.83 
' - งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ 68 5.30 
 - งานต่งงาน 55 4.28 
รวม 1284 100.00 
9. การเข้าร่วมงานขนบธรรมเนียมประเพณี / งานบุญข้างต้น 

   - ทุกครั้งที่จัด 132 31.21 
 - บ่อยครั้ง 267 63.12 
 - ไม่ค่อยได้เข้าร่วม 24 5.67 
รวม 423 100.00 
10. การรักษา งานขนบธรรมเนียมประเพณี / งานบุญ ของชุมชน 

   - รักษาไว้ดีมาก  167 39.48 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-118 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 3 (ต่อ) 

ประเภทกิจกรรม 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
 - รักษาพอควร 176 41.61 
 - ไม่ค่อยดี 80 18.91 
รวม 423 100.00 
11. ท่านที่คิดว่าแนวโน้มการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ค่อยดีเพราะเหตุใด 
 - อิทธิพลการพัฒนา 60 75.00 
 - ชาวบ้านขาดความสนใจ 17 21.25 
 - ชาวบ้านขาดความสามัคคี 2 2.50 
 - ไม่ทราบ 1 1.25 
รวม 80 100.00 

 
ตารางผนวกท่ี ซ- 4 น้ าดื่มน้ าใช้ของครัวเรือนตัวอย่าง 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด 423 100.00 
1. แหล่งน้ าดื่ม 

   - น้ าฝน 60 14.18 
 - บ่อน้ าตื้น 5 1.18 
 - แม่น้ า / ล าคลอง /คลองชลประทาน 3 0.71 
 - น้ าประปา 355 83.92 
รวม 423 100.00 
2. แหล่งน้ าใช้ในครัวเรือน 

   - น้ าฝน 102 24.11 
 - บ่อน้ าตื้น 16 3.78 
 - น้ าสระ / บาดาล 33 7.80 
 - น้ าประปา 272 64.30 
รวม 423 100.00 
3. แหล่งน้ าการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   - น้ าฝน 111 26.24 
 - น้ าบ่อตื้น 2 0.47 
 - น้ าสระ / บาดาล 4 0.95 
 - แม่น้ า / ล าคลอง /คลองชลประทาน 305 72.10 
 - น้ าประปา 1 0.24 
รวม 423 100.00 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-119 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 4 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
4. สภาพปัญหาจากการใช้น้ าดื่ม 

   - ไม่มีปัญหา 355 83.92 
 - ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง 68 16.08 
รวม 423 100.00 
5. สภาพปัญหาจากการใช้น้ าในครัวเรือน 

   - ไม่มีปัญหา 362 85.58 
 - ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง 61 14.42 
รวม 423 100.00 
6. สภาพปัญหาจากการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 

   - ไม่มีปัญหา 262 61.94 
 - ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง 161 38.06 
รวม 423 100.00 
เดือนที่ขาดแคลนน้ าดื่ม/น้ าใช้/น้ าเพื่อการเกษตร มีนาคม-เมษายน 

 
ตารางผนวกท่ี ซ- 5  การประกอบอาชีพของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 423 100.00 
อาชีพหลักของครัวเรือน 

  - ท าการเพาะปลูกพืชไร่  6 1.42 
- ท านา 338 79.91 
- ท าการเพาะปลูกพืชสวน  1 0.24 
- ท าการเลี้ยงสัตว์ 5 1.18 
- ท าการประมงน้ าจืด 14 3.31 
- ค้าขาย 40 9.46 
- รับราชการ  3 0.71 
- รับจ้างแรงงานทุกประเภท  2 0.47 
- ว่างงานและไม่ให้ข้อมูล 14 3.31 
รวม 423 100.00 
อาชีพเสริมของครัวเรือน 

  - ไม่ประกอบอาชีพเสริม 165 39.01 
- ท าการเพาะปลูกพืชไร่  42 9.93 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-120 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 5 (ต่อ)  

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 
จ านวน ร้อยละ 

- ท านา 7 1.65 
- ท าการเพาะปลูกพืชสวน  4 0.95 
- ท าการเลี้ยงสัตว์ 6 1.42 
- ท าการประมงน้ าจืด 41 9.69 
- ค้าขาย 47 11.11 
- รับราชการ  1 0.24 
- รับจ้างแรงงานทุกประเภท  31 7.33 
- ไม่ให้ข้อมูล 79 18.68 
รวม 423 100.00 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 
 
ตารางผนวกท่ี ซ- 6  ลักษณะการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีศึกษา 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 423 100.00 
1. จ านวนแปลงที่ถือครองในพ้ืนที่ 

   - ไม่มี / เช่าผู้อื่น/เข้าท าเปล่า 39 9.22 
 - 1 แปลง 251 59.34 
 - 2 แปลง 71 16.78 
 - 3 แปลง 62 14.66 
รวม 423 100.00 
2. ขนาดที่ดินท่ีถือครองที่เป็นของตนเอง 

   - ไม่มี  39 9.22 
 - 2งาน- 10 ไร่  195 46.10 
 - 11 - 20 ไร่ 102 24.11 
 - 21 - 30 ไร่  29 6.86 
 - 31 - 40 ไร่ 50 11.82 
 - 41 - 50 ไร่ 8 1.89 
รวม 423 100.00 
ถือครองเฉลี่ย/ครัวเรือน (ไร่) 12.24 

    
 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-121 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 6 (ต่อ)  

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
3. จ านวนที่ดินที่ถือครองที่เช่าผู้อ่ืน (ไร่)  

   - น้อยกว่า 1 - 10 ไร่  32 82.05 
 - 11 - 20 ไร่ 3 7.69 
 - มากกว่า 21 ไร่ 4 10.26 
รวม 39 100.00 
เช่าเฉลี่ย (ไร่) 12.4 

 ราคาค่าเช่าเฉลี่ย/ไร่/ปี 1,200 
 

 
พื้นที่ จ านวน 

 
(ไร่) (ครัวเรือน) 

4. ลักษณะการใช้ที่ดิน เฉลี่ย/ครัวเรือน 11.2 338 
- ปลูกข้าว/ท านา   
 - ปลูกพืชไร่ 5.0 6 
 - ปลูกสวนผลไม้/ไม้ยืนต้น 14.2 1 
 - อ่ืนๆ ( ที่พักอาศัย/วัด/โรงเรียน ที่รกร้างว่างเปล่า ที่เลี้ยงสัตว์) 2.2 436 
5. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ถือครอง (ตอบได้มากกว่า 1 เอกสารสิทธิ์) 

   - ไม่มี  39 7.96 
 - นส.3 / นส.3ก. 58 11.84 
 - นค.1 4 0.82 
 - ภบท. 5, 6 2 0.41 
 - โฉนด 362 73.88 
 - สค.1 14 2.86 
 - ใบจับจอง 11 2.24 
รวม 490 100.00 

ที่มา จากการสัมภาษณ์ 
 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-122 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 7  สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 423 100.00 
รายได้จากภาคการเกษตรทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

  1. รายได้จากการปลูกพืช (ท านา/พืชไร่/ไม้ผล) 
   - ต่ ากว่า 10,000 บาท 20 5.12 

 - 10,001 - 20,000 บาท 92 23.53 
 - 20,001 - 30,000 บาท 54 13.81 
 - 30,001 - 40,000 บาท 55 14.07 
 - 40,001 - 50,000 บาท 54 13.81 
 - มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 116 29.67 
รวม 391 100.00 
รายได้เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่ปลูกข้าว/พืชไร่/พิชสวน/ปี) 75,942 
2. รายได้จากการท าประมง / การเลี้ยงปลา 

   - 20,000 - 50,000 บาท 15 27.27 
 - 100,000 - 150,000  18 32.73 
 - 150,001-200,000 12 21.82 
 - 200,001-300,000 6 10.91 
 - 1,000,001 ขึ้นไป 4 7.27 
รวม 55 100.00 

รายได้เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่ท าการประมง/เลี้ยงปลา/ปี) 191,818 
3. รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 

   - ต่ ากว่า 10,000 บาท 3 27.27 
 - 50,001 - 100,000 บาท 5 45.45 
 - 100,001 - 200,000 บาท 1 9.09 
 - มากกว่า 400,000 บาทข้ึนไป 2 18.18 
รวม 11 100.00 

รายได้เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์/ปี) 114,000 

รวมรายได้ภาคเกษตรกรรมเฉลี่ย / ครัวเรือน/ปี 86,391 
 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-123 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 7 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
รายได้นอกภาคการเกษตร 

  1. รายไดัจากการค้าขาย 
   - 7,000-10,000 บาท 27 31.03 

 - 10,001-50,000 บาท 28 32.18 
 - 50,001-100,000 บาท 23 26.44 
 - 100,001 - 200,000 บาท 9 10.34 
รวม 87 100.00 
รายได้เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่ค้าขาย/ปี) 94,258 
2. รายได้จากการรับจ้างแรงงานทุกประเภท (ลูกจ้าง งานเอกชน) 

   - ต่ ากว่า 10,000 บาท 8 24.24 
 - 10,001 - 20,000 บาท 13 39.39 
 - 20,001 - 30,000 บาท 7 21.21 
 - 30,001 - 40,000 บาท 5 15.15 
รวม 33 100.00 
รายได้เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่รับจ้าง/ปี) 72,324 
3. รายได้จากการรับราชการ 

   - 10,000 - 20,000 บาท 2 50.00 
 - มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 2 50.00 
รวม 4 100.00 
รายได้เฉลี่ย (บาท / ครัวเรือน/ปี) 264,000 

รวมรายได้เฉลี่ยนอกภาคการเกษตร (บาท/ครัวเรือน/ปี) 75,728 
รายได้ทุกประเภทเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งหมด (บาท/ปี) 105,359 
รายจ่ายภาคการเกษตร   
1. รายจ่ายจากการปลูกพืช (ท านา/พืชไร่/ไม้ผล) 

   - ต่ ากว่า 10,000 บาท 91 23.27 
 - 10,001 - 20,000 บาท 148 37.85 
 - 20,001 - 30,000 บาท 61 15.60 
 - 30,001 - 40,000 บาท 39 9.97 

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-124 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 7 (ต่อ)  

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
- 40,401 - 50,000 บาท 35 8.95 
 - มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 17 4.35 
รวม 391 100.00 
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่ปลูกพืช) 30,577 
2. รายจ่ายจากการประมง/การเลี้ยงปลา 

   - 10,001 - 20,000 บาท 3 5.45 
 - 20,001 - 30,000 บาท 13 23.64 
 - 30,001 - 40,000 บาท 10 18.18 
 - 40,401 - 50,000 บาท 15 27.27 
 - มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 14 25.45 
รวม 55 100.00 
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่ท าการประมง/เลี้ยงปลา) 50,278 
3. รายจ่ายจากการเลี้ยงสัตว์ 

   - ต่ ากว่า 5,000 บาท 1 9.09 
 - มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 10 90.91 
รวม 11 100.00 
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์) 48,750 
4. รวมรายจ่ายเฉลี่ยภาคการเกษตร / ครัวเรือน (บาท/ปี) 32,009 
5. รายจ่ายเฉลี่ยนอกภาคการเกษตร /ครัวเรือน (บาท/ปี) 59,346 
6. รวมรายจ่ายทุกประเภทเฉลี่ย/ครัวเรือนทั้งสิ้น (บาท/ปี) 91,355 
7. รายได้สุทธิเฉลี่ยจากการประกอบอาชีพหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว (บาท/ปี/
ครัวเรือน) 

14,004 

การออมและการกู้ยืม 
  8. การออมทรัพย์ 
   - ครัวเรือนที่ไม่มีการออมทรัพย์ 176 41.61 

 - ครัวเรือนที่มีการออมทรัพย์ 247 58.39 
รวม 423 100.00 
 
   



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-125 
 

ตารางผนวกท่ี ซ- 7 (ต่อ)  

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
9. แนวโน้มการออมทรัพย์ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา 

 - เพ่ิมขึ้นทุกปี 184 43.50 
 - น้อยลงทุกปี 74 17.49 
 - ไม่แน่นอน 165 39.01 
รวม 423 100.00 
10. วัตถุประสงค์การออม 

   - ไว้ใช้จ่ายยามจ าเป็น / เจ็บป่วยในครัวเรือน 289 68.32 
 - ไว้เป็นทุนประกอบอาชีพปีต่อไป 117 27.66 
 - เพ่ือซื้อทรัพย์สินมีค่า 8 1.89 
 - ไว้ส่งบุตร-หลานเรียน 9 2.13 
รวม 423 100.00 
11. การกู้ยืมเงิน ปี 2554 

    - ครัวเรือนที่ไม่มีการกู้ยืมเงิน 194 45.86 
  - ครัวเรือนที่มีการกู้ยืมเงิน 229 54.14 
รวม 423 100.00 
12. แหล่งเงินกู้ 

    - สหกรณ์การเกษตร 26 11.35 
  - ธกส. 154 67.25 
  - ธนาคารพาณิชย์ 22 9.61 
  - เพ่ือนบ้าน 9 3.93 
  - นายทุน/พ่อค้า 18 7.86 
รวม 229 100.00 
 ดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยร้อยละ 5 - 30 
13. หลักประกันเงินกู้ 

   - ที่ดิน 122 53.28 
 - ที่ดิน / บ้าน 19 8.30 
 - บุคคลค้ าประกัน 60 26.20 
 - กลุ่มค้ าประกัน 28 12.23 
รวม 229 100.00 
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ตารางผนวกท่ี ซ- 7 (ต่อ)  

รายละเอียดข้อมูล 
ประชากรตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 
14. วัตถุประสงค์การกู้ 

   - ใช้สอยในครัวเรือน 109 47.60 
 - ซื้อวัสดุการเกษตร / เครื่องมือ 78 34.06 
 - ลงทุนค้าขาย / ธุรกิจอ่ืน 30 13.10 
 - ใช้หนี้ 12 5.24 
รวม 229 100.00 

ที่มา :จากการสัมภาษณ์ 
 
ตารางผนวกท่ี ซ-8  สภาพการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ของของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 

การเกิดน้ าท่วม 
จ านวนประชากรตัวอย่าง 

บริเวณที่อยู่อาศัย บริเวณบ้านเรือน บริเวณที่ท ากิน 
 ความถี่ของการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ 423 423 423 
 - ไม่ท่วม 11 (2.6%) 51 (12.1%) 8 (1.9%) 
 - ท่วมทุกปีปีละครั้ง 82 (19.4%) 80 (18.9%) 147 (34.8%) 
 - ท่วมปีเว้นปี 142 (33.6%) 127 (30.0%) 130 (30.7%) 
 - ท่วมปีเว้น 2-3 ปี 119 (28.1%) 108 (25.5%) 103 (24.3%) 
 - นานๆครั้ง 69 (16.3%) 57 (13.5%) 35 (8.3%) 
 - น้ าท่วมครั้งหลังสุด (พ.ศ.) 2554 
 - น้ าท่วมครั้งรุนแรงสุด (พ.ศ.) 2521 
ระดับน้ าท่วม ระดับน้ า (ซ.ม.)  

    - น้ าท่วมครั้งรุนแรงสุด (ซ.ม.) 178.8 188 247.8 
 - จ านวนวันท่วมขัง (วัน) 37 40 44.6 (47) 
 - น้ าท่วมครั้งหลังสุด (ซ.ม.) 70 66.6 132.3 
 - จ านวนวันท่วมขัง (วัน) 26 27 38 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 
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ตารางผนวกท่ี ซ-9  มูลค่าความเสียหายจากน้ าท่วม (บาท) 

รายการ ท่วมครั้งหลังสุด ครั้งรุนแรงที่สุด ภาวะปกติ 

1. บ้านเรือน 1,596,900 188,000 6,000 
2. เครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ 117,900 127,000 2,500 
3. ยานพาหนะ 104,400 136,000 2,000 
4. เครื่องใช้ไฟฟ้า 136,400 150,500 7,000 
5. เสื้อผ้า 110,900 136,500 2,200 
6. ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 39,500 42,000 200 
7. ต้นไม้/ไม้ผล 2,000 2,000 - 
8. นาข้าว 4,119,500 37,000 10,000 
9. พืชไร่ 138,000 - - 
10. พืชผัก 10,000 - - 
11. บ่อปลา 270,000 - - 
12. วัว/ควาย/เป็ด - - - 
13. ไก่ 11,000 - - 
14. อ่ืนๆ 5,000 - - 
รวม 7,480,500 848,900 29,900 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และค านวน 
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ภาคผนวก ฌ 
ผลการส ารวจข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ผลการส ารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

1. กรณีศึกษาบ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

จากการวิเคราะห์สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยคัดเลือกตัวอย่างจากชุมชนในพ้ืนที่โครงการ
จ านวน 8 พ้ืนที ่

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรในชุมชน 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจบางประการของประชากร ดังรายละเอียดแสดงใน ตารางผนวกท่ี ฌ-1 พบว่า 

1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรในชุมชน 
สภาพสังคมและเศรษฐกิจบางประการของประชากร พบว่า  

1.1) เพศ พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 เป็นเพศหญิง 

1.2) อายุ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนหรือร้อยละ 60.0 มีอายุมากกว่า 51 ปี รองลงมา
ร้อยละ 22.5 อายุ 41-50 ปี และส่วนที่เหลือมีอายุ 31-40 ปี น้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5  
และ 5.0 ตามล าดับ โดยประชากรมีอายุสูงสุด 80 ปี ต่ าสุด 23 ปี และเฉลี่ย 53 ปี 

1.3) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ประชากรร้อยละ 40 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน 
รองลงมา ร้อยละ 32.5 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และส่วนที่เหลือมีสมาชิกมากกว่า 6 คน และ
มากกว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 12.5 ตามล าดับ โดยประชากรมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
สูงสุด 10 คน ต่ าสุด 2 คน และเฉลี่ย 5 คน 

1.4) ระดับการศึกษาสูงสุด ประชากรเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 92.5 ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 7.5 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ตารางผนวกท่ี ฌ-1 ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชน  บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ลักษณะประชากร ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 18 45.0 

 หญิง 22 55.0 
 รวม 40 100 

อายุ ไม่เกิน 30 ปี 2 5.0 
 31 – 40 ปี 5 12.5 
 41 – 50 ปี 9 22.5 
 มากกว่า 51 ปี 24 60.0 
 สูงสุด 80 ป ีต่ าสุด 23 ปี เฉลีย่ 53 ปี   

ระดับการศึกษาสูงสุด ไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน - - 
 ชั้นประถมศึกษา 37 92.5 
 ชั้นมัธยมศึกษา 3 7.5 
 ปริญญาตรีและสูงกว่า - - 
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2) การมีส่วนร่วมของชุมชนของประชากรในชุมชน บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และน้ าท่วม สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ขั้นเตรียมการ 

การการวางแผนงาน/โครงการ 

 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาความจ าเป็นและสาเหตุ 

 ก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน  

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 การร่วมด าเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 การสนับสนุนเงินงบประมาณ 

 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 

 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 การให้ค าปรึกษาแนะน าการท างานเพ่ิมเติม 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

การรวบรวมข้อมูล 

เมื่อหมู่บ้านเกิดน้ าท่วม มีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นเตรียมการ ท าได้โดย (1) ประชุมผู้น าชุมชนและประชาชนเตรียมการรับมือกับสภาพน้ าท่วม 
(2) ส ารวจพ้ืนที่สูงต่ า ระดับน้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร (3) จัดหากระสอบเพ่ือบรรจุทราย (4) รถล าเลียง
กระสอบ และ (5) ก าลังคน (6) รีบเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก่อนฤดูน้ าหลาก  

ระยะด าเนินการ (1) จุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันในชุมชนในการน ากระสอบบรรจุ
ทรายไปวางในจุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร (2) ปลูกผักบุ้งในพื้นที่น้ าท่วม 

ระยะสุดท้าย (1) จัดเวรยามเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ  (2) ส ารวจพ้ืนที่ เสียหายรายงานให้ 
ส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป กรณีรุนแรง (3) ปรับเปลี่ยนมาท านาปรังแทนนาปี 

3) ศึกษาวิเคราะห์/บทบาทขององค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการ
จัดการ อุทกภัยภายในชุมชน 

องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการจัดการ อุทกภัยภายในชุมชน 
ประกอบด้วย แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน ครูในชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน่วยงานสาธารณภัยและกลุ่ม  อปพร.  
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ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชนทั้งในระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง 
ความช่วยเหลือขณะประสบภัยและให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัย สามารถน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของ
บุคคลและองค์กรในแต่ละกิจกรรมไปวาดแผนที่ใยแมงมุมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละ
กิจกรรมการจัดการ โดยแยกเป็นระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือขณะและ 
หลังประสบอุทกภัย  ตารางผนวกท่ี ฌ-2 ดังนี้ 

ตารางผนวกท่ี ฌ-2  สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน  
บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุทกภัย 

ระดับการมีส่วนร่วม / กิจกรรม 

การ
เตรียมพร้อม 

การเฝ้า
ระวัง 

ความช่วยเหลือ
ขณะประสบภัย

อุทกภัย 

ความช่วยเหลือ
หลังประสบภัย

อุทกภัย 
แกนน าชุมชน 4.27 4.27 4.23 4.20 
กรมทรัพยากรน้ า 2.95 2.93 2.98 3.00 
กรมชลประทาน 3.22 3.22 3.22 3.22 
ครูในชุมชน 3.37 3.37 3.33 3.33 
องค์การบริหารส่วนต าบล 4.10 4.10 4.10 3.93 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3.25 3.30 3.30 3.25 
หน่วยงานสาธารณภัย 3.43 3.43 3.43 3.50 
กลุ่ม อปพร. 4.45 4.45 4.45 4.45 

คะแนนเฉลี่ย 3.63 3.64 3.62 3.60 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีความเข้มแข็งมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีความเข้มแข็งมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีความเข้มแข็งปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.60 =มีความเข้มแข็งน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = ไม่มีความเข้มแข็ง 

ระยะการเตรียมพร้อม 

 พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ กลุ่ม อปพร. แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) 
องค์การบริหารส่ วนต าบล  หน่ วยงานสาธารณภัย  ครู ในชุมชน  องค์การบริหารส่ วนจังหวัด  
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

  ระยะการเฝ้าระวัง 

 พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ กลุ่ม อปพร. แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) 
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องค์การบริหารส่ วนต าบล  หน่ วยงานสาธารณภั ย  ครู ในชุมชน  องค์การบริหารส่ วนจังหวัด  
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

  การให้ความช่วยเหลือขณะประสบภัย 

 พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ กลุ่ม อปพร. แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) 
องค์การบริหารส่ วนต าบล  หน่ วยงานสาธารณภัย  ครู ในชุมชน  องค์การบริหารส่ วนจังหวัด  
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

 การให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัย 

  พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ กลุ่ม อปพร. แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) 
องค์การบริหารส่ วนต าบล  หน่ วยงานสาธารณภัย  ครู ในชุมชน  องค์การบริหารส่ วนจังหวัด  
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

2. กรณีศึกษาบ้านวังยาง หมู่ 5 ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 สภาพสังคมและเศรษฐกิจบางประการของประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจบางประการของ
ประชากร ดังรายละเอียดแสดงไว้ใน ตารางผนวกท่ี ฌ-3 พบว่า 

  1) ลักษณะของประชากรในชุมชน 

1.1)  เพศ พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.6 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 34.4 เป็นเพศชาย  

1.2)  อายุ ประชากรร้อยละ 34.4 มีอายุ 31-40 ปี รองลงมาร้อยละ 31.3 อายุ 41-50 ป ี
และส่วนที่ เหลือมีอายุ  มากกว่า 51ปี  และน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.2 9.4 ตามล าดับ  
โดยประชากรมีอายุสูงสุด 62 ปี ต่ าสุด 21 ปี และเฉลี่ย 42 ปี 

1.3)  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53. มีจ านวนสมาชิก 
ในครัวเรือน 5-6 คน รองลงมาร้อยละ 25.0 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และส่วนที่เหลือมีสมาชิก 
มากกว่า 6 คน และ มากกว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ 9.4 ตามล าดับ โดยประชากรมีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 9 คน ต่ าสุด 2 คน และเฉลี่ย 4 คน 

1.4)  ระดับการศึกษาสูงสุด ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.6 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 38.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และส่วนที่เหลือมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.3 
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ตารางผนวกท่ี ฌ-3  ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนบ้านวังยาง หมู่  5 ต าบลบุ่ งหวาย  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ลักษณะประชากร  จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 11 34.4 
 หญิง 21 65.6 
 รวม 32 100 
อาย ุ ไม่เกิน 30 ปี 3 9.4 
 31 – 40 ปี 11 34.4 
 41 – 50 ปี 10 31.3 
 มากกว่า 51 ปี 8 25.0 

สูงสุด 62 ปี ต่ าสุด 21 ปี เฉลี่ย 42 ปี 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 2 คน 3 9.4 
 3-4 คน 8 25.0 
 5-6 คน 17 53.1 
 มากกว่า 6 คน 4 12.5 

สูงสุด 9 คน ต่ าสุด 2 คน เฉลี่ย 4 คน 
ระดับการศึกษาสูงสุด ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ

โรงเรียน 
- - 

 ชั้นประถมศึกษา 21 65.6 
 ชั้นมัธยมศึกษา 9 28.1 
 ปริญญาตรีและสูงกว่า 2 6.3 

 
 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังยาง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่วม สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ขั้นเตรียม 

การการวางแผนงาน/โครงการ 

 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาความจ าเป็นและสาเหตุ 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น 

 ก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 การร่วมด าเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 การสนับสนุนเงินงบประมาณ 

 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 

 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 การให้ค าปรึกษาแนะน าการท างานเพ่ิมเติม 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

3) กิจกรรมของครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย จ าแนกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 

  3.1 ระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

  กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ติดตามการพยากรณ์อากาศ ที่เกี่ยวข้องการเกิดอุทกภัย
อย่างต่อเนื่อง 2) การเตรียมการป้องกันแก้ไขในกรณีเกิดอุทกภัย ประกอบด้วย (2.1) พาหนะที่ต้องใช้
เดินทางระหว่างเกิดอุทกภัย (2.2) เรือไม้ เรือยาง (2.3) แหล่งอพยพที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง ท าเลเลี้ยง
สัตว์ รวมถึงการเตรียมอาหารสัตว์ไว้ส ารอง เช่น หญ้า 3) ขอรับการสนับสนุน ประสานงาน และความ
ร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน 4) จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพืชอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ 
เพ่ือการเพาะปลูกทดแทนภายหลังน้ าลดแล้ว หากประสบอุทกภัยและผลผลิตเสียหายหมด 5) การเตรียม
ความพร้อมด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท าการเกษตรและ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์น้ า  
6) เคลื่อนย้ายคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ โค กระบือ และสิ่งของไปเลี้ยงไว้บนที่ดอนซึ่งเป็นที่พ้นระดับ
น้ าที่เคยท่วมมาก่อน 7) เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง 8) ติดตามฟังรายงานข่าว
ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และ 9) เตรียมจัดเก็บเสื้อผ้าไว้ในที่สูงพ้นระดับน้ า 10) เตรียมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) เครื่องมือช่างไม้ ไม้กระดาน และเชือก
ไว้บ้างส าหรับต่อแพ เพ่ือช่วยชีวิตในยามคับขัน และเพ่ือใช้ช่วยพยุงตัวในน้ าได้ เตรียมเชือกผูกมัดกับ
ต้นไม้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ในกรณีที่กระแสน้ าเชี่ยว และคลื่นลูกใหญ่ 2) เตรียมอาหารกระป๋อง หรืออาหาร
ส ารองไว้ เพราะอาหารจะขาดแคลนและไม่มีที่หุงต้ม 3) เก็บน้ าดื่มไว้ในภาชนะที่ปิดแน่นๆ เพราะระบบ
การส่งน้ าประปาอาจจะหยุดชะงักเป็นเวลานาน 

   3.2 ระยะระหว่างประสบอุทกภัย  

 กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) เฝ้าสังเกตและฟังรายงานสภาพความรุนแรงของอุทกภัย 
และการด าเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไข พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตามค าเตือนเกี่ยวกับ
ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 2) ดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของครัวเรือน ตั้งกลุ่ม
คณะกรรมการดูแลทรัพย์สินของส่วนรวม 3) ตัดสะพานไฟภายในบ้าน และ 4) จับสัตว์น้ า 5) ดูแลสัตว์
เลี้ยง หมายรวมถึง ไก่ สุกร โดยเฉพาะ โค กระบือ ที่น าไปเลี้ยงบนที่ดอนและน้ าไม่ท่วมถึง 6) ดูแลสมาชิก
ในครัวเรือนที่เป็นเด็กเล็ก และผู้ที่อยู่ในวัยชรา 10) แปรรูปเพ่ือเก็บถนอมปลาที่จับได้ เช่น การท าปลาร้า 
ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาส้ม เป็นต้น 11) เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์
จวนตัว 12) ขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
13) มีระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูล/ขยะ ระหว่างเกิดอุทกภัยและหลังอุทกภัย และ 14) แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
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 กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ  แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ การออกไปรับจ้างภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะการเก่ียวข้าวและขายแรงงานในพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ถูกน้ าท่วมซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือหารายได้ 

  3.3 ระยะภายหลังประสบอุทกภัย  

 กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส ารวจและประเมินความเสียหายซึ่งหมายรวมถึงอาคาร  
ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินต่าง ๆ 2) มีการช่วยเหลือกันในการล าเลียง ขนส่งคน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง อพยพ
กลับยังภูมิล าเนาเดิม 3) เมื่อระดับน้ าลดลงจนเป็นปกติ  การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ เริ่มต้นทันที  
งานบูรณะต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย (3.1) ท าความสะอาด การซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม  
(3.2) มีการปลูกพืชทดแทน และการเลี้ยงสัตว์น้ า ภายหลังเกิดอุทกภัย (3.3) ช่วยกันส ารวจสาธารณูปโภค
ของชุมชนที่ได้รับความเสียหายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการซ่อมแซมให้อยู่ใน  
สภาพเดิม 4) ประสานงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ 

 4) บทบาทของชุมชนบ้านวังยางในการจัดการอุทกภัยที่ผ่านมา 

  4.1 ระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

  กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นให้ชาวบ้านเตรียมตัวรับน้ า
ท่วม การเตรียมเก็บข้าวของเอาไว้ในที่สูง การเตรียมเรือให้พร้อมใช้การ อาหาร และยารักษาโรค เป็นต้น  

 กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) การเตรียมการในระดับหมู่บ้าน 
จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือมอบหมายหน้าที่กันก าหนดจุดนัดหมายให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  
เตรียมศูนย์อพยพตั้งถิ่นฐานเมื่อเกิดน้ าท่วม 2) การเตรียมการในระดับเครือข่ายโดยการประสานงานกับ
หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ดอน น้ าท่วมไม่ถึงเพ่ือใช้เป็นสถานที่อพยพ 3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใน
การวางแผนการจัดการอุทกภัยในส่วนของการป้องกัน ได้แก่ เรื่องการอพยพ เรือ และการท าผนังกั้นน้ า 
เป็นต้น และ 4) เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสภาพและสาเหตุการเกิดอุทกภัย  

 4.2 ระยะระหว่างประสบอุทกภัย 

  กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ  ได้แก่ 1) ติดตามสถานการณ์น้ าท่วมด้วยความใกล้ชิด  
2) จัดหาที่พักให้ถูกสุขลักษณะและหาท าเลให้พ้นจากระดับน้ าท่วม 3) มีระบบป้องกันภัย การจัดการดูแล
ชีวิต ทรัพย์สิน 4) การให้บริการ มีระบบดูแล สุขภาพ อนามัย ในชุมชน 5) มีระบบดูแลสัตว์เลี้ยง/ที่พัก
สัตว์ 6) มีระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านอุปโภค บริโภค 7) การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้เพ่ือน
บ้าน ในกรณีที่ยังไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอก 

 4.3 ระยะภายหลังประสบอุทกภัย 

   กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ขอความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคีต่างๆ ทุกด้าน 2) การจัดการขอความช่วยเหลือจากภายนอก ได้แก่ การวางแผนการส ารวจความ
เสียหาย การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแบบประเมินความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับชาวบ้าน 
แสดงรายชื่อชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย และ 3) การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาน้ าท่วม ได้แก่ การปรับ
เวลาการเพาะปลูก  

 กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่  การสู่ขวัญเสริมสร้างก าลังใจหลังน้ าท่วม 
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5) ศึกษาวิเคราะห์/บทบาทขององค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการ
จัดการอุทกภัยภายในชุมชนบ้านวังยาง 

 องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการจัดการ อุทกภัยภายในชุมชน 
ประกอบด้วย แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน ครูในชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานสาธารณภัย และกลุ่ม อปพร. ได้มีบทบาทในการ
เข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชนทั้งในระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง ความช่วยเหลือขณะ
ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัย สามารถน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของบุคคลและองค์กรในแต่
ละกิจกรรมไปวาดแผนที่ใยแมงมุมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมการจัดการ  
โดยแยกเป็นระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือขณะและหลังประสบอุทกภัย  
ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ฌ-4 ดังนี้ 

ตารางผนวกท่ี ฌ-4 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
บ้านวังยาง หมู่ 5 ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุทกภัย 

ระดับการมีส่วนร่วม / กิจกรรม 

การ
เตรียมพร้อม 

การเฝ้า
ระวัง 

ความช่วยเหลือ
ขณะประสบภัย

อุทกภัย 

ความช่วยเหลือ
หลังประสบภัย

อุทกภัย 
แกนน าชุมชน 4.19 4.03 4.00 3.97 
กรมทรัพยากรน้ า  1.63 1.63 1.63 1.63 
กรมชลประทาน 1.81 1.81 1.81 1.94 
ครูในชุมชน 3.13 3.13 3.13 3.06 
องค์การบริหารส่วนต าบล 3.56 3.56 3.56 3.44 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.75 1.75 1.75 1.84 
หน่วยงานสาธารณภัย 2.00 2.00 2.00 2.00 
กลุ่ม อปพร.  3.09 3.09 3.09 3.09 

คะแนนเฉลี่ย 2.64 2.62 2.62 2.62 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีความเข้มแข็งมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีความเข้มแข็งมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีความเข้มแข็งปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.60 =มีความเข้มแข็งน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = ไม่มีความเข้มแข็ง 

6) ระยะการเตรียมพร้อมของชุมชนบ้านวังยาง 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน)  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ครูในชุมชน กลุ่ม อปพร. หน่วยงานสาธารณภัย กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 
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6.1) ระยะการเฝ้าระวัง 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน)  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ครูในชุมชน กลุ่ม อปพร. หน่วยงานสาธารณภัย กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

6.2) การให้ความช่วยเหลือขณะประสบภัย 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ครูในชุมชน กลุ่ม อปพร. หน่วยงานสาธารณภัย กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

6.3) การให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัย 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน)  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กลุ่ม อปพร. ครูในชุมชน หน่วยงานสาธารณภัย กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

3. กรณีศึกษาบ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประชากร จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สภาพสังคม
และเศรษฐกิจบางประการของประชากร ดังรายละเอียดแสดงไว้ใน ตารางผนวกท่ี ฌ-5 พบว่า  

 1) ลักษณะของประชากรในชุมชนบ้านธาตุน้อย 

 1.1) เพศ พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.7 เป็นเพศชาย และส่วนที่เหลือร้อย
ละ 33.3 เป็นเพศหญิง 

 1.2) อายุ ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.5 มีอายุ 41-50 ปี รองลงมาร้อยละ 30.3 อายุ
มากกว่า 51 ปี และส่วนที่เหลือมีอายุ 31-40 ปี น้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.1 6.1 ตามล าดับ  
โดยประชากรมีอายุสูงสุด 74 ปี อายุต่ าสุด 29 ปี และอายุเฉลี่ย 48 ปี 

 1.3) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 51.5 มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 5-6 คน รองลงมาร้อยละ 30.3 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และส่วนที่เหลือมีสมาชิก 
มากกว่า 6 คน และน้อยกว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และ 3.0 ตามล าดับ โดยประชากรมีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 9 คน ต่ าสุด 2 คน และเฉลี่ย 5 คน 

 1.4) ระดับการศึกษาสูงสุด ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 15.2 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่วนที่เหลือส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.0  
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ตารางผนวกท่ี ฌ-5 ลักษณะของประชากรในชุมชนบ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 22 66.9 
หญิง 11 33.3 
รวม 33 100 

อายุ   
ไม่เกิน 30 ปี 2 6.1 
31 – 40 ปี 3 9.1 
41 – 50 ปี 18 54.5 

มากกว่า 51 ปี 10 30.3 
สูงสุด 74 ปี ต่ าสุด 29 ปี เฉลีย่ 48 ปี   

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน - - 

ชั้นประถมศึกษา 27 81.8 
ชั้นมัธยมศึกษา 5 15.2 

ปริญญาตรีและสูงกว่า 1 3.0 
 
2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

  กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าท่วม สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม  

ขั้นเตรียมการ 

การวางแผนงาน/โครงการ 

  การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาความจ าเป็นและสาเหตุ 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น 

 ก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 การร่วมด าเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 

 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 การให้ค าปรึกษาแนะน าการท างานเพ่ิมเติม 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

3) การรวบรวมข้อมูลบ้านธาตุน้อย 

เมื่อหมู่บ้านเกิดน้ าท่วม  

ขั้นเตรียมการ ชุมชนด าเนินการดังนี้ (1) ประชุมผู้น าชุมชนและประชาชนเตรียมการรับมือกับ
สภาพน้ าท่วม (2) ส ารวจพ้ืนที่สูงต่ า ระดับน้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร (3) จัดหากระสอบเพ่ือบรรจุทราย 
(4) รถล าเลียงกระสอบ และ (5) ก าลังคน 

ระยะด าเนินการ จุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันในชุมชนในการน ากระสอบบรรจุทราย
ไปวางในจุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

ระยะสุดท้าย จัดเวรยามเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ และส ารวจพ้ืนที่เสียหายรายงานให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป กรณีท่ีรุนแรง 

4) กิจกรรมของครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย จ าแนกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 
4.1) ระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ  ได้แก่ 1)ติดตามการพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
และสถานการณ์น้ าท่วมทางสื่อต่างๆ 2) ทบทวนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการคาดหมายการเกิดและ
สภาพการเกิดอุทกภัย รวมถึงความรุนแรงในฤดูกาลต่อไป 3) การเตรียมการป้องกันแก้ไขในกรณีอุทกภัย 
ประกอบด้วย การเตรียมการในด้าน  (3.1) พาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางระหว่างเกิดอุทกภัย  
(3.2) เสริมคันดินที่กั้นน้ าให้สูงขึ้น (3.3) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในช่วงเกิดอุทกภัย 
เช่น เครื่องมือช่างไม้ เชือก (3.4) อาหารกระป๋อง หรืออาหารแห้งที่สามารถส ารองไว้ใช้ในยามเกิดอุทกภัย 
(3.5) การจัดเก็บน้ าดื่มที่สะอาด (3.6) การเตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น ยาลดไข้ แก้ปวด ยาแก้พิษ
กัดต่อย (3.7) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประสานงาน และความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
เพ่ือรองรับเมื่อเกิดอุทกภัย (3.8) การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์เพ่ือรองรับการเพาะปลูกภายหลังการเกิด
อุทกภัย (3.9) การเตรียมสถานที่รองรับในการเคลื่อนย้าย คน สัตว์เลี้ยง พาหนะ และ (3.10) รับฟัง
ข่าวสาร ที่ใช้กับถ่ายไฟฉายเพ่ือรับฟังข่าวสาร การรายงานลักษณะอากาศจากกรมอตุนิยมวิทยา  

4.2) ระยะระหว่างประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) เฝ้าสังเกต พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น 
สังเกตลมฟ้าอากาศ และติดตามค าเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 2) ดูแลป้องกัน
รักษาทรัพย์สินต่างๆ ของครัวเรือน ตั้งกลุ่มคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินของส่วนรวมไม่ให้เกิดการช ารุด
เสียหาย หรือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด อยู่ในที่สูงพ้นระดับน้ าที่เคยท่วม 3) ตัดสะพานไฟภายในบ้าน 
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4) จับสัตว์น้ าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายในส่วนที่เหลือจากการบริโภค 5) ดูแลสัตว์เลี้ยง 
น าไปเลี้ยงบนที่ดอนซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะและน้ าไม่ท่วมถึง 6) ดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเด็กเล็ก  
และผู้ที่อยู่ในวัยชรา 7) แปรรูปเพ่ือเก็บถนอมปลาที่จับได้ เช่น การท าปลาร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาส้ม 
เป็นต้น ติดตามรับฟังข่าวสารสภาพความรุนแรงของอุทกภัยเพ่ือเตรียมการป้องกัน  ติดตามค าเตือนที่
เกี่ยวกับลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 8) เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อ
สถานการณ์จวนตัว 9) ขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องนุ่งห่ม และอาหารแก่ผู้ประสบภัย และ 10) มีระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูล/ขยะ ระหว่าง
เกิดอุทกภัยและหลังอุทกภัย  

4.3) ระยะภายหลังประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส ารวจและประเมินความเสียหาย 2) มีการช่วยเหลือกัน
ในการล าเลียง ขนส่งคน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง อพยพกลับยังภูมิล าเนาเดิม รับความช่วยเหลือในการจัดหาที่
พักอาศัยและการด ารงชีพชั่วระยะหนึ่ง 3) เมื่อระดับน้ าลดลงจนเป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ 
เริ่มต้นทันที ประกอบด้วย (3.1) กวาดเก็บขนสิ่งปรักหักพังและท าความสะอาดบ้านเรือน (3.2) ท าความ
สะอาด การซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม ถนน หนทางที่เต็มไปด้วยโคลนตม และสิ่งช ารุดเสียหายกลับ
สู่สภาพปกติโดยเร็ว (3.3) จัดซ่อมท าเครื่องสาธารณูปโภคในชุมชน ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (3.4) ช่วยกันส ารวจสาธารณูปโภคของ
ชุมชนที่ได้รับความเสียหายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
และ 4) ประสานงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือ 

 5. กิจกรรมของครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย จ าแนกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 
5.1) ระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ  ได้แก่ 1)ติดตามการพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
และสถานการณ์น้ าท่วม ทางสื่อต่างๆ 2) ทบทวนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการคาดหมายการเกิด
และสภาพการเกิดอุทกภัย รวมถึงความรุนแรงในฤดูกาลต่อไป 3) การเตรียมการป้องกันแก้ไขในกรณี
อุทกภัย ประกอบด้วย การเตรียมการในด้าน (3.1) พาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางระหว่างเกิดอุทกภัย  
(3.2) เสริมคันดินที่กั้นน้ าให้สูงขึ้น (3.3) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในช่วงเกิดอุทกภัย 
เช่น เครื่องมือช่างไม้ เชือก (3.4) อาหารกระป๋อง หรืออาหารแห้งที่สามารถส ารองไว้ใช้ในยามเกิดอุทกภัย 
(3.5) การจัดเก็บน้ าดื่มที่สะอาด (3.6) การเตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น ยาลดไข้ แก้ปวด ยาแก้พิษ
กัดต่อย (3.7) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประสานงาน และความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
เพ่ือรองรับเมื่อเกิดอุทกภัย (3.8) การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์เพ่ือรองรับการเพาะปลูกภายหลังการเกิด
อุทกภัย (3.9) การเตรียมสถานที่รองรับในการเคลื่อนย้าย คน สัตว์เลี้ยง พาหนะ และ (3.10) รับฟัง
ข่าวสาร ที่ใช้กับถ่ายไฟฉายเพ่ือรับฟังข่าวสาร การรายงานลักษณะอากาศจากกรมอตุนิยมวิทยา  

5.2) ระยะระหว่างประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) เฝ้าสังเกต พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น 
สังเกตลมฟ้าอากาศ และติดตามค าเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 2) ดูแลป้องกัน
รักษาทรัพย์สินต่างๆ ของครัวเรือน ตั้งกลุ่มคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินของส่วนรวมไม่ให้เกิดการช ารุด
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เสียหาย หรือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด อยู่ในที่สูงพ้นระดับน้ าที่เคยท่วม 3) ตัดสะพานไฟภายในบ้าน 
4) จับสัตว์น้ าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายในส่วนที่เหลือจากการบริโภค 5) ดูแลสัตว์เลี้ยง 
น าไปเลี้ยงบนที่ดอนซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะและน้ าไม่ท่วมถึง 6) ดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเด็กเล็ก  
และผู้ที่อยู่ในวัยชรา 7) แปรรูปเพ่ือเก็บถนอมปลาที่จับได้ เช่น การท าปลาร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาส้ม 
เป็นต้น ติดตามรับฟังข่าวสารสภาพความรุนแรงของอุทกภัยเพ่ือเตรียมการป้องกัน  ติดตามค าเตือนที่
เกี่ยวกับลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 8) เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อ
สถานการณ์จวนตัว 9) ขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องนุ่งห่ม และอาหารแก่ผู้ประสบภัย และ 10) มีระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูล/ขยะ ระหว่าง
เกิดอุทกภัยและหลังอุทกภัย  

5.3) ระยะภายหลังประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส ารวจและประเมินความเสียหาย 2) มีการช่วยเหลือกัน
ในการล าเลียง ขนส่งคน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง อพยพกลับยังภูมิล าเนาเดิม รับความช่วยเหลือในการจัดหาที่
พักอาศัยและการด ารงชีพชั่วระยะหนึ่ง 3) เมื่อระดับน้ าลดลงจนเป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ 
เริ่มต้นทันที ประกอบด้วย (3.1) กวาดเก็บขนสิ่งปรักหักพังและท าความสะอาดบ้านเรือน (3.2) ท าความ
สะอาด การซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม ถนน หนทางที่เต็มไปด้วยโคลนตม และสิ่งช ารุดเสียหายกลับ
สู่สภาพปกติโดยเร็ว (3.3) จัดซ่อมท าเครื่องสาธารณูปโภคในชุมชน ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ (3.4) ช่วยกันส ารวจสาธารณูปโภคของ
ชุมชนที่ได้รับความเสียหายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
และ 4) ประสานงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือ 

6) ศึกษาวิเคราะห์/บทบาทขององค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการ
จัดการอุทกภัยภายในชุมชนบ้านธาตุน้อย 

องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการจัดการ อุทกภัยภายในชุมชน 
ประกอบด้วย แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน ครูในชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานสาธารณภัย และกลุ่ม อปพร.  
ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชนทั้งในระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง 
ความช่วยเหลือขณะประสบภัยและให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัยสามารถน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของ
บุคคลและองค์กรในแต่ละกิจกรรมไปวาดแผนที่ใยแมงมุม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมใน 
แต่ละกิจกรรมการจัดการ โดยแยกเป็นระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือขณะ
และภายหลังประสบอุทกภัย ดังแสดงในตารางผนวกท่ี ฌ-6 ดังนี้ 
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ตารางผนวกท่ี ฌ-6 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
บ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุทกภัย 

ระดับการมีส่วนร่วม / กิจกรรม 

การ
เตรียมพร้อม 

การเฝ้า
ระวัง 

ความช่วยเหลือ
ขณะประสบภัย

อุทกภัย 

ความช่วยเหลือ
หลังประสบภัย

อุทกภัย 
แกนน าชุมชน 4.09 4.24 4.27 4.24 
กรมทรัพยากรน้ า  2.8 2.48 2.33 2.33 
กรมชลประทาน 2.61 2.64 2.70 2.76 
ครูในชุมชน 2.79 2.79 2.79 2.91 
องค์การบริหารส่วนต าบล 3.42 3.2 3.42 3.52 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.67 2.76 2.73 2.64 
หน่วยงานสาธารณภัย 2.76 2.76 2.85 2.94 
กลุ่ม อปพร.  3.67 3.67 3.67 3.70 

คะแนนเฉลี่ย 3.07 3.09 3.09 3.12 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีความเข้มแข็งมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีความเข้มแข็งมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีความเข้มแข็งปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.60 =มีความเข้มแข็งน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = ไม่มีความเข้มแข็ง 

7) ระยะ การเตือนภัยของชุมชนบ้านธาตุน้อย 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยและ
ภัยแล้งของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน)   
กลุ่ม อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชน หน่วยงานสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.1) ระยะ การเฝ้าระวัง  

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยและ
ภัยแล้งของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน)   
กลุ่ม อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานสาธารณภัย 
กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.2) ระยะ การให้ความช่วยเหลือในระหว่างการเกิด 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยและ
ภัยแล้งของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน)  
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กลุ่ม อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานสาธารณภัย ครูในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.3) ระยะ ภายหลังการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยและ
ภัยแล้งของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน)   
กลุ่ม อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยงานสาธารณภัย  ครูในชุมชน  กรมชลประทาน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

4. กรณีศึกษาบ้านทัน ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจบางประการของประชากร จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพสังคม และเศรษฐกิจจากประชากรในชุมชน ดังรายละเอียดแสดงใน ตารางผนวกท่ี ฌ-7 พบว่า  

1) ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนบ้านทัน 

1.1) เพศ พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.9 เป็นเพศชาย และส่วนที่เหลือร้อย
ละ 16.1 เป็นเพศหญิง 

1.2) อายุ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนหรือร้อยละ 51.6 มีอายุ มากกว่า 51 ปี รองลงมาร้อยละ 
25.8 อายุ 41-50 ปี และส่วนที่เหลือมีอายุ 31- 40 ปี และน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 3.2 
ตามล าดับ โดยประชากรมีอายุสูงสุด 73 ปี ต่ าสุด 30 ปี และเฉลี่ย 50 ปี 

1.3) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ประชากรในชุมชนร้อยละ 38.7 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-
6 คน รองลงมาร้อยละ 32.3 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และส่วนที่เหลือมีสมาชิกมากกว่า 6 คน และ
ไม่เกิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ 3.2 ตามล าดับ โดยประชากรมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 
10 คน ต่ าสุด 2 คน และเฉลี่ย 5คน 

1.4) ระดับการศึกษาสูงสุด ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 19.4 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และส่วนที่เหลือส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.5  
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ตารางผนวกท่ี ฌ-7 ลักษณะของประชากรในชุมชนบ้ าน ทัน  ต าบลธาตุน้ อย  อ าเภอเขื่ องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 26 83.9 
หญิง 5 16.1 
รวม 31 100 

อาย ุ   
ไม่เกิน 30 ปี 1 3.2 
31 – 40 ปี 6 19.4 
41 – 50 ปี 8 25.8 

มากกว่า 51 ปี 16 51.6 
สูงสุด 73 ปี ต่ าสุด 30 ปี เฉลี่ย 50 ปี   

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   
ไม่เกิน 2 คน 1 3.2 

3-4 คน 10 32.3 
5-6 คน 12 38.7 

มากกว่า 6 คน 8 25.8 
สูงสุด 10 คน ต่ าสุด 2 คน เฉลี่ย 5 คน   

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน - - 

ชั้นประถมศึกษา 23 74.1 
ชั้นมัธยมศึกษา 6 19.4 

ปริญญาตรีและสูงกว่า 2 6.5 
 

2) การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทัน 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ า/ภัยแล้งและน้ าท่วม สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม 

ขั้นเตรียมการ 

การวางแผนงาน/โครงการ 

 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาความจ าเป็นและสาเหตุ 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น 

 ก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-145 
 

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 การร่วมด าเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 การสนับสนุนเงินงบประมาณ 

 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 

 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 การให้ค าปรึกษาแนะน าการท างานเพ่ิมเติม 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

3) การรวบรวมข้อมูล 

เมื่อหมู่บ้านเกิดน้ าท่วม มีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นเตรียมการ ท าได้โดย (1) ประชุมผู้น าชุมชนและประชาชนเตรียมการรับมือกับสภาพน้ าท่วม 
(2) ส ารวจพ้ืนที่สูงต่ า ระดับน้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร (3) จัดหากระสอบเพ่ือบรรจุทราย (4) รถล าเลียง
กระสอบ และ (5) ก าลังคน 

ระยะด าเนินการ จุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันในชุมชนในการน ากระสอบบรรจุทราย
ไปวางในจุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

ระยะสุดท้าย จัดเวรยามเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ และส ารวจพ้ืนที่เสียหายรายงานให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป กรณีรุนแรง 

4. กิจกรรมของครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย จ าแนกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ติดตามการพยากรณ์อากาศ ปริมาณน้ าฝนและการ
คาดการณ์ภัยพิบัติของรายกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์น้ าท่าของ กรมชลประทาน และการ
คาดหมายสภาพภูมิอากาศ ที่เก่ียวข้องการเกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 2) ทบทวนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ใช้ในการคาดหมายการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา 3) การเตรียมการป้องกันแก้ไขในกรณีอุทกภัย ประกอบด้วย 
(3.1) พาหนะที่ต้องใช้เดินทางระหว่างเกิดอุทกภัย (3.2) เรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ เพ่ือใช้เป็นพาหนะ
ในขณะน้ าท่วม (3.3) มีการเก็บส ารองอาหารกระป๋องไว้ เพราะอาหารจะขาดแคลนและไม่มีที่หุงต้ม  
(3.4) เก็บน้ าดื่มไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท (3.5) เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ เช่น ยาลดไข้ แก้ปวด ยาแก้พิษกัด
ต่อย (3.6) จัดหาแหล่งอพยพที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง ท าเลเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการเตรียมอาหารสัตว์ไว้
ส ารอง เช่น หญ้า (3.7) จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพืชอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้  เพ่ือการเพาะปลูกทดแทน
ภายหลังน้ าลดแล้ว หากประสบอุทกภัยและผลผลิตเสียหายหมด  (3.10) การเตรียมความพร้อม 
ด้านเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ท าการเกษตรและ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ ใช้ในการจับสัตว์น้ า  
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(3.11) เคลื่อนย้ายคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ โค กระบือ และสิ่งของไปเลี้ยงไว้บนที่ดอนซึ่งเป็นที่
สาธารณประโยชน์อยู่  ซึ่งเป็นที่พ้นระดับน้ าที่เคยท่วมมาก่อน และ (3.12) เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น 
รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปอยู่ท่ีสูง ติดตามฟังรายงานข่าวลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  

4.2 ระยะระหว่างประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) เฝ้าสังเกต บันทึกและฟังรายงานสภาพความรุนแรงของ
อุทกภัย และการด าเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไข พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้า
อากาศ และติดตามค าเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 2) ดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สิน
ต่างๆ ของครัวเรือน ตั้งกลุ่มคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินของส่วนรวมไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหาย หรือให้
เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 3) ตัดสะพานไฟภายในบ้านและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 4) จับสัตว์น้ าเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายในส่วนที่เหลือจากการบริโภค 5) ดูแลสัตว์เลี้ยง หมายรวมถึง ไก ่สุกร 
โดยเฉพาะ โค กระบือ ที่น าไปเลี้ยงบนที่ดอนซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะและน้ าไม่ท่วมถึง 6) แปรรูปเพ่ือเก็บ
ถนอมปลาที่จับได้ เช่น การท าปลาร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาส้ม เป็นต้น 7) เตรียมพร้อมที่จะอพยพไป
อาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว ขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการแจกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอาหารแก่ผู้ประสบภัย  

4.3 ระยะภายหลังประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส ารวจและประเมินความเสียหายซึ่งหมายรวมถึงอาคาร  
ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินต่างๆ 2) มีการช่วยเหลือกันในการล าเลียง ขนส่งคน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง อพยพ
กลับยังภูมิล าเนาเดิม 3) เมื่อระดับน้ าลดลงจนเป็นปกติ  การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ เริ่มต้นทันที  
งานบูรณะต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย (3.1) กวาดเก็บขนสิ่งปรักหักพังและท าความสะอาดบ้านเรือน  
(3.2) ท าความสะอาด การซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม ถนนหนทางที่เต็มไปด้วยโคลนตม และสิ่งช ารุด
เสียหายกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว (3.3) ซ่อมแซมบ้านเรือนอาคาร โรงเรือนที่พักอาศัย สะพานที่หักพัง
ช ารุดเสียหาย และที่เสียหายมากจนไม่อาจซ่อมแซมได้ (3.4) ซ่อมแซมสภาพพ้ืนที่ท ากินช ารุด (3.5) มีการ
ปลูกพืชทดแทน ภายหลังเกิดอุทกภัย 4) จัดซ่อมท าเครื่องสาธารณูปโภคในชุมชน ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
โดยเร็วที่สุด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ 5) ช่วยกันส ารวจ
สาธารณูปโภคของชุมชนที่ได้รับความเสียหายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพเดิม 6) ประสานงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ 

5. บทบาทของชุมชนบ้านทัน ในการจัดการอุทกภัยที่ผ่านมา 

5.1) ระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

กิจกรรมที่ชุมชนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) การเตรียมการในระดับหมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อมอบหมายหน้าที่กัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 2) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นให้ชาวบ้าน
เตรียมตัวรับน้ าท่วม การเตรียมเก็บข้าวของเอาไว้ในที่สูง และเตรียมเรื่องเอกสารต่างๆ เพ่ือรองรับความ
ช่วยเหลือที่จะมาหลังการเกิดน้ าท่วม เป็นต้น 3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ในการวาง
แผนการจัดการอุทกภัยในส่วนของการป้องกัน ได้แก่ การเตรียมการในเรื่องข้อมูล เรื่องการอพยพและ
การท าผนังก้ันน้ า เป็นต้น 4) การเตรียมการเชิงระบบแบบครบวงจร ได้แก่ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สภาพและสาเหตุการเกิดอุทกภัย  
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กิจกรรมที่ชุมชนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) ตั้งกองทุนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก่อนที่ความ
ช่วยเหลือจากภายนอก 2) การเตรียมการในเรื่องสัญญาณเตือนภัย ทั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ าฝนและ
ระดับน้ าท่าในล าน้ า  

5.2) ระยะระหว่างประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ชุมชนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์
น้ าท่วม 2) มีการจัดระเบียบ หาที่พักให้ถูกสุขลักษณะและหาท าเลให้พ้นจากระดับน้ าท่วม 3) มีระบบ
ป้องกันภัย การจัดการดูแลชีวิต ทรัพย์สิน 4) การให้บริการ มีระบบดูแล สุขภาพ อนามัย ในชุมชน  
5) มีระบบดูแลสัตว์เลี้ยง/ที่พักสัตว์ 6) มีระบบดูแลสุขภาพจิตผู้คนในชุมชน 7) มีระบบการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ด้านอุปโภค บริโภค 

5.3) ระยะภายหลังประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ชุมชนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ขอความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคีต่างๆ ทุกด้าน เช่น แจกจ่ายพันธุ์พืชจนทั่วถึงส าหรับการท านาหลังจากระดับน้ าท่วมได้ลดลง  
2) การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาน้ าท่วม ได้แก่ การปรับเวลาการเพาะปลูก เช่น การท านาครั้งแรก
จะต้องเก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อนถึงฤดูน้ าหลาก คือ ประมาณเดือนกันยายน และเริ่มท านารอบที่ 2 เมื่อระดับ
น้ าลดลงแล้ว คือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 3) การสู่ขวัญเสริมสร้างก าลังใจหลังน้ าท่วม 

กิจกรรมที่ชุมชนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ การจัดการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน การวางแผนการส ารวจความเสียหาย การจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับแบบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน แสดงรายชื่อชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย 

6) ศึกษาวิเคราะห์/บทบาทขององค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการ
จัดการอุทกภัยภายในชุมชนบ้านทัน 

องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชน  
ซึ่งประกอบด้วย แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน ครูในชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน่วยงานสาธารณภัย และกลุ่ม อปพร.  
ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชนทั้งในระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง 
ความช่วยเหลือขณะประสบภัยและให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัยสามารถน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของ
บุคคลและองค์กรในแต่ละกิจกรรมไปวาดแผนที่ใยแมงมุมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละ
กิจกรรมการจัดการขององค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคล โดยแยกเป็นระยะการเตรียมพร้อม  
การเฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือขณะและหลังการประสบอุทกภัย ดังแสดงใน ตารางผนวกที่ ฌ-8 
ดังนี้ 
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ตารางผนวกท่ี ฌ-8 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
บ้านทัน ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุทกภัย 

ระดับการมีส่วนร่วม / กิจกรรม 

การ
เตรียมพร้อม 

การเฝ้า
ระวัง 

ความช่วยเหลือ
ขณะประสบภัย

อุทกภัย 

ความช่วยเหลือ
หลังประสบภัย

อุทกภัย 
แกนน าชุมชน 4.32 4.39 4.42 4.35 
กรมทรัพยากรน้ า  2.16 1.97 1.94 2.03 
กรมชลประทาน 2.81 2.81 2.68 2.55 
ครูในชุมชน 3.87 3.77 3.68 3.68 
องค์การบริหารส่วนต าบล 3.94 3.87 3.74 3.68 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.74 2.84 2.45 2.68 
หน่วยงานสาธารณภัย 2.65 2.74 2.42 2.48 
กลุ่ม อปพร.  4.06 3.94 3.87 4.00 

คะแนนเฉลี่ย 3.31 3.29 3.14 3.18 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีความเข้มแข็งมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีความเข้มแข็งมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีความเข้มแข็งปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.60 =มีความเข้มแข็งน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = ไม่มีความเข้มแข็ง 

7) ระยะการเตรียมพร้อมของชุมชนบ้านทัน 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชน กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานสาธารณภัย 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.1) ระยะการเฝ้าระวัง 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน หน่วยงานสาธารณ
ภัย และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.2) การให้ความช่วยเหลือขณะประสบภัย 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร. 
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องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชน กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานสาธารณภัย 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.3) การให้ความช่วยเหลือภายหลังประสบภัย 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร. 
ครูในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน หน่วยงานสาธารณภัย 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

5. กรณีศึกษาชุมชนบ้านดินด า ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 สภาพสังคมและเศรษฐกิจบางประการของประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจบางประการ
ของประชากร แสดงดัง ตารางผนวกท่ี ฌ-9 พบว่า 

1) ลักษณะทางสังคมของประชากรในชุมชนบ้านดินด า 

1.1) เพศ พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 51.4 เป็นเพศชาย และส่วนที่
เหลือร้อยละ 48.6 เป็นเพศหญิง 

1.2) อายุ ประชากรในชุมชนร้อยละ 40 มีอายุ 31-40 ปี  รองลงมาร้อยละ 37.1  
อายุ 41-50 ปี และส่วนที่เหลือมีอายุ มากกว่า 51 ปี และน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และ 2.9 
ตามล าดับ โดยประชากรมีอายุสูงสุด 63 ปี อายุต่ าสุด 24 ปี และอายุเฉลี่ย 43 ปี 

1.3) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ประชากรร้อยละ 40 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 
คน รองลงมาร้อยละ 37.1 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และส่วนที่เหลือมีสมาชิกมากกว่า 6 คน 
และน้อยกว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ 2.9 ตามล าดับ โดยประชากรมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
สูงสุด 14 คน ต่ าสุด 1 คน และเฉลี่ย 45 คน 

1.4) ระดับการศึกษาสูงสุด ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.8 ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 31.4 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และส่วนที่เหลือ
ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.8 
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ตารางผนวกท่ี ฌ-9 ลักษณะทางสั งคมของประชากรในชุมชนบ้ าน ดินด า ต าบลธาตุน้ อย  
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 18 51.4 
หญิง 17 48.6 
รวม 35 100 

อายุ   
ไม่เกิน 30 ปี 1 2.9 
31 – 40 ปี 14 40.0 
41 – 50 ปี 13 37.1 

มากกว่า 51 ปี 7 20.0 
สูงสุด 63 ปี ต่ าสุด 24 ปี เฉลีย่ 43 ปี   

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   
ไม่เกิน 2 คน 1 2.9 

3-4 คน 13 37.1 
5-6 คน 14 40.0 

มากกว่า 6 คน 7 20.0 
สูงสุด 14 คน ต่ าสุด 1 คน เฉลี่ย 5 คน   

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน - - 

ชั้นประถมศึกษา 22 62.8 
ชั้นมัธยมศึกษา 11 31.4 

ปริญญาตรีและสูงกว่า 2 5.8 
 
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดินด า 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ า น้ าท่วม สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ขั้นเตรียม 

การการวางแผนงาน/โครงการ 

 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือค้นหาสภาพปัญหาความจ าเป็นและสาเหตุ 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น 

 ก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 
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การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 การร่วมด าเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 

 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

 การให้ค าปรึกษาแนะน าการท างานเพ่ิมเติม 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

3) การรวบรวมข้อมูล 

เมื่อหมู่บ้านเกิดน้ าท่วม มีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นเตรียมการ ท าได้โดย (1) ประชุมผู้น าชุมชนและประชาชนเตรียมการรับมือกับสภาพน้ าท่วม 
(2) ส ารวจพ้ืนที่สูงต่ า ระดับน้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร (3) จัดหากระสอบเพ่ือบรรจุทราย (4) รถล าเลียง
กระสอบ และ (5) ก าลังคน 

ระยะด าเนินการ จุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร ร่วมกันในชุมชนในการน ากระสอบบรรจุทราย
ไปวางในจุดที่น้ าไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

ระยะสุดท้าย จัดเวรยามเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ และส ารวจพ้ืนที่เสียหายรายงานให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป กรณีรุนแรง 

4) กิจกรรมของครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย จ าแนกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 

4.1) ระยะก่อนเกิดอุทกภัย กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ  ได้แก่ 1) ขอรับการสนับสนุน 
ประสานงาน และความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน 2) การดูแลสมาชิกในครัวเรือน 
โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในวัยเด็กและวัยชรา 3) การเตรียมการด้านความปลอดภัย เตรียมจัดเก็บเสื้อผ้าไว้
ในที่สูงพ้นระดับน้ า 

กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) ติดตามการพยากรณ์อากาศ ทางสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการคาดหมายสภาพภูมิอากาศ ที่เกี่ยวข้องการเกิด
อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 2) การเตรียมการป้องกันแก้ไขในกรณีอุทกภัย ประกอบด้วย (2.1) พาหนะที่ต้องใช้
เดินทางระหว่างเกิดอุทกภัย (2.2) เรือไม้ เรือยาง เพ่ือใช้เป็นพาหนะในขณะน้ าท่วมเป็นเวลานาน  
(2.3) อาหารกระป๋อง หรืออาหารส ารองไว้บ้างเพราะอาหารจะขาดแคลน (2.4) เก็บน้ าดื่มไว้ในภาชนะที่
ปิดแน่นๆ (2.5) แหล่งอพยพที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง ท าเลเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการเตรียมอาหารสัตว์ไว้
ส ารอง เช่น หญ้า (2.6) จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพืชอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือการเพาะปลูกทดแทน
ภายหลังน้ าลดแล้ว หากประสบอุทกภัยและผลผลิตเสียหายหมด (2.7) การเตรียมความพร้อมด้าน
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ท าการเกษตรและ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์น้ า (2.8) เคลื่อนย้าย
คนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ โค กระบือ และสิ่งของไปเลี้ยงไว้บนที่ดอน ซึ่งเป็นที่พ้นระดับน้ าที่เคยท่วม
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มาก่อน และ (2.9) เตรียมวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพ่ือไว้ติดตามฟังรายงานข่าวลักษณะอากาศ
จากกรมอุตุนิยมวิทยา 3) เตรียมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2) ระยะระหว่างประสบอุทกภัย 

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของครัวเรือน 2) อยู่ในที่
สูงพ้นระดับน้ าที่เคยท่วม 3) จับสัตว์น้ าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายในส่วนที่เหลือจากการ
บริโภค 4) ดูแลสัตว์เลี้ยง หมายรวมถึง ไก่ สุกร โดยเฉพาะ โค กระบือ ที่น าไปเลี้ยงบนที่ดอนซึ่งเป็นพ้ืนที่
สาธารณะและน้ าไม่ท่วมถึง 5) แปรรูปเพ่ือเก็บถนอมปลาที่จับได้ เช่น การท าปลาร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง 
ปลาส้ม เป็นต้น 6) เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว  และ  
7) ขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) เฝ้าสังเกต บันทึกและฟังรายงานสภาพ
ความรุนแรงของอุทกภัย และการด าเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไข พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด 
เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และติดตามค าเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 2) ตัดสะพาน
ไฟภายในบ้านและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 3) มีการป้องกันโรคระบาดในขณะเกิดอุทกภัย ภายหลัง
อุทกภัย เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  จะท าให้เกิดเจ็บไข้และโรคระบาดได้  
4) มีข้อปฏิบัติหรือกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในการสัญจร/เดินเรือ/การท าความสะอาดผ่านชุมชนระหว่าง
การเกิดอุทกภัย  

4.3) ระยะภายหลังประสบอุทกภัย 

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส ารวจและประเมินความเสียหายซึ่งหมายรวมถึงอาคาร  
ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินต่างๆ 2) ได้รับความช่วยเหลือในการรื้อสิ่งปรักหักพัง 3) เมื่อระดับน้ าลดลงจน
เป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ (3.1) ซ่อมแซมสภาพพ้ืนที่ท ากินเสียหาย (3.2) มีการปลูกพืช
ทดแทน ภายหลังเกิดอุทกภัย (3.3) ช่วยกันส ารวจสาธารณูปโภคของชุมชนที่ได้รับความเสียหายและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม และ (4) ประสานงานภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ  

กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) ท าความสะอาด การซ่อมแซมถนน
เส้นทางคมนาคม ถนนหนทางที่เต็มไปด้วยโคลนตม และสิ่งช ารุดเสียหายกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
2) ซ่อมแซมบ้านเรือนอาคาร โรงเรือนที่พักอาศัย สะพานที่หักพังช ารุดเสียหายและที่เสียหายมากจนไม่
อาจซ่อมแซมได้ ก็ให้รื้อถอนเพราะจะเป็นอันตรายได้ 3) จัดซ่อมท าเครื่องสาธารณูปโภคในชุมชนให้
กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์  
4) น าสัตว์พลัดหลงไปคืนเจ้าของ  

5) บทบาทของชุมชนบ้านดินด าในการจัดการอุทกภัยที่ผ่านมา 

5.1) ระยะก่อนเกิดอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ การเตรียมการในระดับหมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพ่ือมอบหมายหน้าที่กันก าหนดให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 2) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นให้
ชาวบ้านเตรียมตัวรับน้ าท่วม การเตรียมเก็บข้าวของเอาไว้ในที่สูง 3) การประสานความร่วมมือกับ
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หน่วยงาน ในการวางแผนการจัดการอุทกภัยในส่วนของการป้องกัน 4) การเตรียมการเชิงระบบแบบครบ
วงจร ได้แก่ เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสภาพและสาเหตุการเกิดอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติ แต่ควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) เตรียมศูนย์อพยพตั้งถิ่นฐานเมื่อเกิดน้ า
ท่วม 2) ตั้งกองทุนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก่อนที่ความช่วยเหลือจากภายนอก 3) เตรียมการในการขุดลอกทาง
ระบายน้ า 4) เตรียมเรื่องเอกสารต่างๆ เพ่ือรองรับความช่วยเหลือที่จะมาหลังการเกิดน้ าท่วม  
5) การเตรียมการในระดับเครือข่ายโดยการประสานงานกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ดอน น้ าท่วมไม่ถึงเพ่ือใช้เป็น
สถานที่อพยพ และเป็นสถานที่ประกอบอาหารและเสบียงต่างๆ ส่งให้กับหมู่บ้านที่ประสบน้ าท่วม  
6) การเตรียมการในระดับจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเตรียมท าการขุดลอกแม่น้ าให้น้ า
สามารถไหลได้สะดวก เพ่ือก าจัดสิ่งกีดขวางกั้นทางไหลของน้ า ช่วยลดปัญหาน้ าล้นตลิ่งไปได้ระดับหนึ่ง  
7) การเตรียมการในเรื่องสัญญาณเตือนภัย ทั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ าฝนและระดับน้ าท่าในล าน้ า และ  
8) การเพ่ิมการเตือนภัยต่างๆ ที่เป็นระบบ หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นการน าขวดน้ าที่ตัดไปตั้งทิ้งไว้
กลางแจ้ง เพ่ือวัดระดับน้ าฝน ถ้าน้ าเพ่ิมข้ึนเร็วให้ระวังน้ าท่วม หรือมดด าหนีน้ าโดยการขนไข่ข้ึนที่สูง 

5.2) ระยะระหว่างประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่1) การให้บริการ ดูแล สุขภาพ อนามัย ในชุมชน 2) มีระบบ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านอุปโภค บริโภค และ 3) การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้เพ่ือนบ้าน  
ในกรณีที่ยังไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอก 

กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่ได้ปฏิบัติแต่ควรปฏิบัติ ได้แก่1) มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์
น้ าท่วม 2) มีการจัดระเบียบ หาที่พักให้ถูกสุขลักษณะและหาท าเลให้พ้นจากระดับน้ าท่วม 3) มีระบบ
ป้องกันภัย การจัดการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน  4) มีระบบดูแลสัตว์เลี้ยง/ที่พักสัตว์ และ 5) มีระบบดูแล
สุขภาพจิตผู้คนในชุมชน 

5.3) ระยะภายหลังประสบอุทกภัย 

กิจกรรมที่ครัวเรือนได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) ขอความช่วยเหลือไปยังเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคีต่างๆ ทุกด้าน เช่น แจกจ่ายพันธุ์พืชจนทั่วถึงส าหรับการท านาหลังจากระดับน้ าท่วมได้ลดลง  
2) การจัดการขอความช่วยเหลือจากภายนอก ได้แก่ การวางแผนการส ารวจความเสียหาย แสดงรายชื่อ
ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย  

กิจกรรมที่ครัวเรือนไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่ 1) การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 2) การจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับแบบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน 3) การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาน้ าท่วม 
ได้แก่ การปรับเวลาการเพาะปลูก เช่น การท านาครั้งแรกจะต้องเก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อนถึงฤดูน้ าหลาก คือ 
ประมาณเดือนกันยายน และเริ่มท านารอบที่ 2 เมื่อระดับน้ าลดลงแล้ว คือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน  
4) การจัดเตรียมอุปกรณ์การประกอบอาชีพ 

6) ศึกษาวิเคราะห์/บทบาทขององค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการ
จัดการอุทกภัยของชุมชนบ้านดินด า 

องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชน 
ประกอบด้วย แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน ครูในชุมชน  
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องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน่วยงานสาธารณภัย และกลุ่ม อปพร.  
ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมการจัดการอุทกภัยภายในชุมชนทั้งในระยะการเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง 
ความช่วยเหลือขณะประสบภัยและให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัยสามารถน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของ
บุคคลและองค์กรในแต่ละกิจกรรมไปวาดแผนผังใยแมงมุมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมในแต่
ละกิจกรรมการจัดการขององค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคล โดยแยกเป็นระยะการเตรียมพร้อม  
การเฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือขณะและหลังการประสบอุทกภัย ดังแสดงใน ตารางผนวกที่ ฌ-10 
ดังนี้ 

ตารางผนวกท่ี ฌ-10 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
บ้านดินด า ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุทกภัย 

ระดับการมีส่วนร่วม / กิจกรรม 

การ
เตรียมพร้อม 

การเฝ้า
ระวัง 

ความช่วยเหลือ
ขณะประสบภัย

อุทกภัย 

ความช่วยเหลือ
หลังประสบภัย

อุทกภัย 
แกนน าชุมชน 4.26 4.09 4.23 4.14 
กรมทรัพยากรน้ า  2.69 2.60 2.66 2.57 
กรมชลประทาน 2.86 2.74 2.77 2.77 
ครูในชุมชน 3.34 3.29 3.26 3.20 
องค์การบริหารส่วนต าบล 3.57 3.66 3.63 3.51 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.91 2.97 2.94 2.86 
หน่วยงานสาธารณภัย 2.94 3.03 3.03 3.03 
กลุ่ม อปพร.  3.89 3.86 3.83 3.83 

คะแนนเฉลี่ย 3.31 3.27 3.29 3.23 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีความเข้มแข็งมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีความเข้มแข็งมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีความเข้มแข็งปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.60 =มีความเข้มแข็งน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = ไม่มีความเข้มแข็ง 

7) ระยะการเตรียมพร้อมของชุมชนบา้นดินด า 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชน หน่วยงานสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.1) ระยะการเฝ้าระวัง 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร.  
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ครูในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.2) การให้ความช่วยเหลือขณะประสบภัย 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชนหน่วยงานสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

7.3) การให้ความช่วยเหลือหลังประสบภัย 

พบว่า บุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการอุทกภัย 
ของชุมชน สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ แกนน าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) กลุ่ม อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต าบล ครูในชุมชน หน่วยงานสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรน้ า ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-156 
 

ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

 1) บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

สัญลักษณ ์

 สาเหตุปัญหา 

 แนวทางแก้ไข 

 โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการปฏิบัติ 
 

 
 

ภาพผนวกที ่ฌ-1 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วม
จัดการอุทกภัยของบ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

5 4 
2 1 

3 

หน่วยงานสาธารณภยั 

องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ครูในชุมชน 

กรมชลประทาน 

กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม อปพร. 

แกนน าชุมชน 

 การเตรียมพร้อม 

 การเฝ้าระวัง 

 ความช่วยเหลือขณะประสบอุทกภัย 

 ความช่วยเหลือหลังประสบอุทกภัย 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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2) บ้านวังยาง ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
สัญลักษณ ์

 สาเหตุปัญหา 

 แนวทางแก้ไข 

 โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการปฏิบัติ 

 

ภาพผนวกที ่ฌ-2 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วม
จัดการอุทกภัยของชุมชนบ้านวังยาง ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

5 
4 

2
1 

3 

หน่วยงานสาธารณภยั 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ครูในชุมชน 

กรมชลประทาน 

กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม อปพร. 

แกนน าชุมชน 

 การเตรียมพร้อม 

 การเฝ้าระวัง 

 ความช่วยเหลือขณะประสบอุทกภัย 

 ความช่วยเหลือหลังประสบอุทกภัย 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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3) บ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

สัญลักษณ ์

 สาเหตุปัญหา 

 แนวทางแก้ไข 

 โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการปฏิบัติ 

 
ภาพผนวกที ่ฌ-3 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วม

จัดการอุทกภัยของชุมชนบ้านธาตุน้อย ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

5 
4 

2
1 

3 

หน่วยงานสาธารณภยั 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ครูในชุมชน 

กรมชลประทาน 

กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม อปพร. 

แกนน าชุมชน 

 การเตรียมพร้อม 

 การเฝ้า
ระวัง  ความช่วยเหลือขณะประสบอุทกภัย 

 ความช่วยเหลือหลังประสบอุทกภัย 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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4) บ้านทัน ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

สัญลักษณ ์

 สาเหตุปัญหา 

 แนวทางแก้ไข 

 โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการปฏิบัติ 

 

ภาพผนวกที ่ฌ-4 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วม
จัดการอุทกภัยของชุมชนบ้านทัน ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

5 
4 

2
1 

3 

หน่วยงานสาธารณภยั 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

ครูในชุมชน 

กรมชลประทาน 

กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม อปพร. 

แกนน าชุมชน 

 การเตรียมพร้อม 

 การเฝ้าระวัง 

 ความช่วยเหลือขณะประสบอุทกภัย 

 ความช่วยเหลือหลังประสบอุทกภัย 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-160 
 

5) บ้านดินด า ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

สัญลักษณ ์

 สาเหตุปัญหา 

 แนวทางแก้ไข 

 โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการปฏิบัติ 

 

ภาพผนวกที ่ฌ-5 แผนผังใยแมงมุมแสดงบทบาทองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันและบุคคลในการเข้าร่วม
จัดการอุทกภัยของชุมชนบ้านดินด า ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

5 
4 

2
1 

3 

หน่วยงานสาธารณภัย 

องค์การบริหารสว่นจังหวัด 

องค์การบริหารสว่นต าบล 

ครูในชุมชน 

กรมชลประทาน 

กรมทรพัยากรน้ า กลุ่ม อปพร. 

แกนน าชุมชน 

 การเตรียมพร้อม 

 การเฝ้าระวัง 

 ความช่วยเหลือขณะประสบอุทกภัย 

 ความช่วยเหลือหลังประสบอุทกภัย 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพผนวกที ่ฌ-6 บรรยากาศการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บแบบสอบถาม 

  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ญ 
รายละเอียดและก าหนดการประชุมเชิงสัมมนา  

เพ่ือน าเสนอผลงานสู่ชุมชน 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-163 
 

การประชุมเชิงสัมมนาเพื่อน าเสนอผลงานสู่ชุมชน 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัด อุบลราชธานี 
ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 

ความเป็นมา 

เนื่องจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่
ปรึกษาและปฏิบัติโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์และ
วางแผนจัดการพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือศึกษาสาเหตุ
และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ศักยภาพ
เชิงพ้ืนที่ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย พร้อมจัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้นทั้งทางตรงและอ้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
อีกทั้งยังเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนที่ ซึ่งขณะนี้
โครงการได้ด าเนินงานจนได้ผลการศึกษาแล้ว ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอจัดประชุมเชิง
สัมมนาเพ่ือน าเสนอผลงานสู่ชุมชน ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์หลัก  

 -  เพ่ื อน า เสนอผลการศึ กษาให้ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ โครงการ ได้ แก่  กรมป้ องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นท่ี 

 - เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในพื้นท่ีต่อผลการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ  25 คน 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 เจ้าหน้าที่โครงการ  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  

 ประชาชนและผู้สนใจ 

 

 
 

 



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ผ-164 
 

 

ก าหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

09.00 – 09.15 น.  กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิด โดย นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

09.15 – 09.35 น. น าเสนอกิจกรรมของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

09.35 – 10.00 น. น าเสนอลักษณ ะทางกายภาพของพ้ืนที่ และประวัติ การเกิด อุทกภั ย  
จ.อุบลราชธานี รวมถึงรายละเอียด ที่มา วัตถุประสงค์ ที่มาของโครงการ และ
การลงส ารวจพื้นทีน่้ าท่วม 

10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.30 น. น าเสนอผลการศึกษาโครงการ  
 -  ผลการศึกษาโครงการ 
 -  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทกภัย 

11.30 – 12.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

12.00 – 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.30 น. เวทีเสวนา “การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” ด าเนินรายการโดย
ผศ.ดร.อนุชา  เพียรชนะ และผู้รับเชิญ ได้แก่  

1. อาจารย์ทศพร สาธรวิศิษฐ์ คณะเกษตรศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. คุณค าพอง เทพาค า ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
 เทศบาลเมืองวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

3 คุณทวีศักดิ์ สุเพ็ญ ผู้ประสบภัยน้ าท่วม บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพล 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

4. คุณศราวุธ เผ่าภูรี ประธานเครือข่ายโครงการภัยพิบัติ  
 เทศบาลเมืองวารินช าราบ 

14.30 – 14.45 น. ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

14.45 – 15.00 น. กล่าวปิดประชุม 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนา  

เพ่ือน าเสนอผลงานสู่ชุมชน 
  



ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
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