สรุปรายการเอกสาร และใจความสําคัญ
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เรือ่ ง
ความเป็ นมา

ใจความสําคัญ
จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นทีร่ บั นํ้าจากลุ่มนํ้าชี-มูล ลํานํ้าตอนผ่านจังหวัดอุบลราชธานีบางช่วงแคบ บางช่วงมีเกาะแก่งธรรมชาติขวางการไหล
(แต่ฤดูแล้งก็เป็ นเสมือนเขื่อนขวางให้น้ํ าไหลช้าลง) ช่วงอําเภอเมืองฯ และวารินชําราบ ตลิง่ เป็ นที่ราบนํ้ าท่วม จึงประสบปญั หาเนือง ๆ
เนื่องจากอุทกภัยอุบลราชธานีปี ๒๕๔๕ กรมชลประทาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ศกึ ษาร่วมวิจยั ฯ
กรมชลประทาน ศึก ษาภาพรวม คือ การไหลของนํ้ า ตัง้ แต่ ต้น นํ้ า ผลศึก ษามีข้อ เสนอแนะน่ า สนใจว่า ควรขุด ลอกแม่น้ํ า มูล เพื่อ ขยาย
ประสิทธิภาพการระบายนํ้ า โดยขุดลอกแบบธรรมชาติแบบค่อยเป็ นค่อยไป สักไม่เกินหนึ่งเมตร ไม่เปลีย่ นแปลงท้องนํ้ า หรือระเบิดเกาะ
แก่ง หรือทําลายสภาพธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาสามโครงการ
๑. แบบจําลองสภาพนํ้าท่วมพืน้ ทีร่ มิ ตลิง่ แม่น้ํามูล
๒. ผลกระทบจากสภาวะนํ้าท่วมด้านเศรษฐศาสตร์ และสิง่ แวดล้อมฯ และ
๓.ความเป็ นไปได้ของการขุดคลองลัดแม่น้ํามูล (รวมกับสองโครงการเดิม กลายเป็ นสามโครงการ)
รายงานผลศึกษา ๑. ไม่มวี ธิ กี ารใด ๆ ทีจ่ ะป้องกันอุทกภัยได้เบ็ดเสร็จ มีเพียงบางวิธที จ่ี ะช่วยทุเลาปญั หาบ้าง เช่น ระดับนํ้าตํ่าลง หรือลดระยะเวลาท่วมขัง
ฉบับบทสรุป และบางวิธี หน่วยงานรับผิดชอบได้ดาํ เนินการแล้ว คือยกระดับทางเลีย่ งเมืองให้สงู ขึน้ เพือ่ สามารถสัญจรได้
สําหรับผูบ้ ริหาร ๒. ได้เสนอวิธกี ารทางสังคม ทีจ่ ะช่วยเหลือหรือจัดการผูอ้ ยูอ่ าศัยในทีร่ ายนํ้าท่วม
๓. ได้เสนอแนะการวางแผนก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้าง (ทัง้ ของเอกชน และรัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐาน) ในทีร่ าบนํ้าท่วม
๔. การสร้างพนังกัน้ นํ้าทีต่ ลิง่ บริเวณอําเภอเมือง และการขุดคลองลัดระบายนํ้า ผลได้ไม่คมุ้ โดยสิน้ เชิง
๕. ได้เสนอปญั หาเนื่องจากอุทกภัย อาทิ คุณภาพนํ้าทีป่ นเปื้อน ขยะมูลฝอย และความเข้าใจเรือ่ งนํ้าท่วม
๖.. มาตรการทางสังคม ระยะยาว คือ กระตุน้ ให้ผเู้ กีย่ วข้องตระหนัก ร่วมป้องกันแก้ไขปญั หาระยะยาว
สรุปผลศึกษา ๑. ได้ปรับปรุงเอกสารนําเสนอสรุปผลศึกษา โดยผนวกบางมาตรการทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว (ยกระดับทางเลีย่ งเมือง – หน้า ๑๘ ถึง ๒๐)
(เอกสารนําเสนอ ๒. ได้วเิ คราะห์สรุปสถานการณ์ปจั จุบนั โดยอาศัยข้อมูลจากกรมชลประทาน (หน้า ๒๑ – ดูขอ้ ถัดไป)
– PowerPoint)
ข้อมูล จากกรมชลประทานได้ท่ี http://www.rid.go.th/flood
สรุปสถานการนํ้ า (Download
และ
http://water.rid.go.th/wmsc หรือ e-mail:
กรมชลประทานฯ wmsc.1460@gmail.com ข้อมูลครบถ้วนดีมาก
( ๒ ๘ ตุ ล า ค ม อนึ่ง อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งทีด่ มี ากคือเวบไซท์ของ GISDA ที่ http://flood.gisda.or.th
๒๕๕๓)
บทวิเคราะห์จากข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะหน้า ๔ และ ๕ (เป็ นความเห็นส่วนตัว)
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ความจุลาํ นํ้า อัตราการไหล
ลู ก บ า ศ ก์ ลู ก บาศก์ เ มตร
เ ม ต ร ต่ อ ต่อวินาที
วินาที
E.23 บ้านค่าย ชัยภูม ิ
228
501
E.20A มหาชนะชัย ยโสธร
900
1,000

ตลิง่
เมตร

ระดับนํ้าสูง
กว่าตลิง่
เมตร

สภาพ

8.50
10.00

+ 0.60
- 0.13

ท่วม (ลดลง)
มากแต่ไม่ทว่ ม
(ลดลง)
ท่วม (เพิม่ ขึน้ )
ท่วม (เพิม่ ขึน้ )
ท่วม (ลดลง)

มูล M.6A สะตึก บุรรี มั ย์
464
893
5.40
+ 2.51
M.9 เมือง ศรีสะเกษ
205
188
9.00
+ 0.63
M.7
สะพานเสรี
2,411
2,620
7.00
+ 0.24
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
อุบลราชธานี
จากข้อมูลข้างต้น จึงไม่น่าจะเกิดอุทกภัยทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ดังเช่นปี ๒๕๔๕ หรือ ๒๕๒๑ แต่อย่างใด สอดคล้องกับสถิตริ ะดับ
นํ้า กล่าวคือ
ั่
ขณะนี้ ต้นเดือนพฤศจิกายนระดับนํ้ าตลังฝ
่ งขวาสู
งกว่า +112 หากเทียบกับสถิตอิ ุทกภัยจะเห็นได้ว่าห้วงเวลาที่ระดับนํ้ าสูงสุดคือ
ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ดังนัน้ หากระดับจะสูงขึน้ อีก ก็ไม่น่าจะสูงเท่ากับที่เคยเป็ นมา (โดยเฉพาะปี ๒๕๒๑ หรือ ๒๕๔๕ (ดูรูป
ถัดไป)
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ผ ล ง า น วิ จั ย
สื บ เ นื่ อ ง ข อ ง
คณาจารย์
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สรุป

เอกสารวิ จ ัย ที่ ถู ก ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ อ้ า งอิ ง ระดับ นานาชาติ (ดู ไ ด้ จ ากเวบไซท์ ท่ี พิ ม พ์ แ นบมา หรื อ download
ได้ ท่ี
http://www.sdhabhon.com/Research.html) จึงเชื่อได้วา่ ผลศึกษา และข้อเสนอน่าจะเป็ นเหตุเป็ นผล และมีคุณค่าอยูบ่ า้ ง
๔.๑ ข้อพิจารณาในการขุดคลองลัดในพืน้ ทีน่ ้ําท่วม กรณีศกึ ษา อุบลราชธานี
๔.๒ นโยบาย และมาตรการเคหะชุมชนในการช่วย และย้ายผูอ้ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีน่ ้ําท่วมอุบลราชธานี
๔.๓ และ ๔.๔ แนวทางวางแผนออกแบบถนน สะพาน และโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ทีน่ ้ําหลาก
๔.๕ ถึง ๔.๗ การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ (GIS) และแบบจําลองชลศาสตร์ ในการศึกษา คาดคะเนอุทกภัย
เห็นว่า ปี น้ี สถานการณ์ น้ํ าในจังหวัดอุบลราชธานี ก็คงจะไม่แตกต่างกับปกติ คือ ระดับนํ้ าอาจเอ่อบริเวณตลิง่ ซึ่งเป็ นที่ราบ แต่คงมิใช่
สถานการณ์รุนแรงดังเช่นปี ๒๕๒๑ หรือ ๒๕๔๕ ภายหลังอุทกภัยปี ๒๕๔๕ บางมาตรการได้ดาํ เนินการแล้วโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แม้
บางมาตรการทีเ่ สนอโดยผลศึกษา จะมิได้ดําเนินการ แต่กถ็ อื ว่า ยังมีคุณค่าทีจ่ ะหยิบยกพิจารณาอีกครัง้ ประเด็นสําคัญหนึ่งคือ ภายหลัง
อุทกภัยครัง้ นัน้ ได้ทาํ ให้เกิดความร่วมมือ และเปลีย่ นประสานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ํา โดยเฉพาะหน่วยงานทีด่ แู ลจัดการนํ้า ถือได้ว่า
มีการกักเก็บ และระบายนํ้าได้มปี ระสิทธิภาพดี อย่างไรก็ตาม การทีม่ ผี กู้ งั วลว่าจะเกิดสถานการณ์เลวร้ายนัน้ ก็ถอื เป็ นเรื่องดี ทีจ่ ะต้องระวัง
ป้องกัน เพราะเหตุธรรมชาติทไ่ี ม่แน่ นอน เหนือความคาดหมาย อาจเกิดได้อย่างปจั จุบนั ทันด่วน ดังเช่นกรณี ทีห่ าดใหญ่ สงขลา หรือแปด
จังหวัดในภาคใต้ขณะนี้ - ด้วยจิตคารวะ ของคุณครับ
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