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บทคัดยอ 
ในป พ.ศ.2549 นับตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนคอนขางมากกวาปกติ 

ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในพื้นที่ลุมน้ําทางภาคเหนือ ไดแก ลุมน้ําปง วัง ยม และนาน สราง

ความเสียหายใหแกพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรที่อยูตลอดสองฝงลําน้ําเปนจํานวนมาก ในการศึกษานี้มี

วัตถุประสงคในการหาแนวทางการบริหารจัดการน้ําหลากในลุมน้ําปงตั้งแตทายเขื่อนภูมิพล และลุมน้ําวังตั้งแตทาย

เขื่อนกิ่วลม จนถึงสถานี P.17 จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนบริเวณกอนบรรจบกับแมน้ํานาน โดยทําการจําลองแมน้ํา

ปงและแมน้ําวังดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรอินโฟเวิรค อาร เอส (InfoWorks RS) และนําแบบจําลองดังกลาว

มาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก โดยการใชมาตรการไมใชส่ิงกอสรางและการใชมาตรการ

ใชส่ิงกอสราง ซึ่งไดกําหนดการบริหารจัดการน้ํา 6 แนวทางคือ 1) การบริหารจัดการน้ําที่ใชเฉพาะอางเก็บน้ําขนาด

ใหญที่มีในปจจุบัน  2) การบริหารจัดการน้ําที่ใชเฉพาะอางเก็บน้ําขนาดใหญที่มีในปจจุบัน  และการกอสรางเขื่อน

กิ่วคอหมาเพิ่มในแมน้ําวัง 3) การกักเก็บน้ําหลากในพื้นที่เกษตรกรรมในทุงกําแพงเพชร 4) การขุดลอกแมน้ําวังและ

แมน้ําปงในบางชวงเพื่อเพิ่มความจุของลําน้ํา 5) การบริหารจัดการอางเก็บน้ําขนาดใหญ การกอสรางเขื่อนขนาด

ใหญเพิ่มและกักเก็บน้ําหลากในพื้นที่เกษตรกรรม และ 6) การบริหารจัดการอางเก็บน้ําขนาดใหญ การกอสราง

เขื่อนขนาดใหญเพิ่ม กักเก็บน้ําหลากในพื้นที่เกษตรกรรมและการขุดลอกตะกอนแมน้ํา 

ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองคณิตศาสตรอินโฟเวิรค อาร เอส (InfoWorks RS) สามารถจําลองสภาพน้ํา

หลากของลุมน้ําวังและลุมน้ําปงระหวางวันที่ 20 กันยายน  ถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549 ไดดี โดยคา

สัมประสิทธิ์แมนนิ่ง (Manning’s n) มีคาระหวาง 0.025 ถึง 0.033  สวนผลการจําลองแนวทางการบริหารจัดการน้ํา

หลากพบวา แนวทางที่ 6 จะมีประสิทธิผลในการบรรเทาอุทกภัยป พ.ศ.2549 ไดดีที่สุด โดยจะสามารถลดจํานวน

วันที่เกิดเหตุการณระดับน้ําลนตลิ่งที่ตําแหนงตางๆ จาก 13 วันลดลงเหลือ 2 วัน และลดระดับน้ําสูงสุดที่สถานีวัด

น้ําทา P.17 จังหวัดนครสวรรคได 1.22 เมตร หรือลดลง 3.19 % และลดอัตราการไหลสูงสุดลงได 688 ลูกบาศก

เมตร/วินาที หรือคิดเปน 31.69 % ดังนั้นการบริหารจัดการน้ําหลากจึงจําเปนตองใชหลายๆ มาตรการผสมผสานกัน 

แตอยางไรก็ตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังมีความจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 
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ABSTRACT 
From May to October 2006, there were heavy rainfalls in the northern part of Thailand. They 

caused floods and flash floods in Ping, Wang, Yom and Nan River Basins. Therefore, economical and 
agricultural areas along the rivers have been damaged. The objective of this study is to find the 
guideline of flood management for the Lower Ping River Basin from downstream of the Bhumibol Dam 
and The Lower Wang River Basin from downstream of the Kuiwlom Dam to station P.17 in Nakhon 
Sawan Province. At the first stage, the Lower Ping and the Lower Wang river system was modeled by 
the InfoWorks RS mathematical model. Then, flood management scenarios were applied with structural 
and non-structural measures in 6 cases: 1) To use only large exiting dams, 2) To use existing dams and 
the Kuiw-Kho-Ma Dam, the proposed dam in the Wang River, 3) To use the Kamphangphet irrigation 
area as a water retarding area, 4) To increase the river capacity by the river training 5) To use existing 
dams, the Kuiw-Kho-Ma Dam and an agricultural area, and 6) To use existing dams, the Kuiw-Kho-Ma 
Dam, an agricultural area and the river training. 

The study shown that the InfoWorks RS can be applied very well for a 20th September to 20th 
October flood event in Ping and Wang River Basins. The Manning’s n was between 0.025 and 0.033. 
For flood management scenarios cases, the case 6 was the best way for the 2006 flood. The flood 
period decreased from 13 days to 2 days. The highest flood level at P.17 decreased at 1.22 meters or 
3.19%. The maximum flood discharge decreased at 688 cms or 31.69%. Therefore, as the result, the 
effective flood management always integrated with many measures including structural and non-
structural measures. However, it must to be taken into consideration their effects.  
 
Keywords : Flood Management, Water Management, Ping River Basin, Wang River Basin, Mathematical Model, InfoWorks RS 
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คํานํา 
ในป พ.ศ. 2549 ไดมีเหตุการณน้ําทวมในประเทศไทยหลายครั้ง โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม เกิดลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายไปทั่วใน

พื้นที่ภาคเหนือ เปนผลทําใหเกิดน้ําไหลหลากเขาทวมในหลายพื้นที่ ไดแก จังหวัดลําปาง ตาก นาน อุตรดิตถ แพร  

และสุโขทัย ตอมายังไดรับอิทธิพลของพายุจรพาดผานอีกจํานวน 3 คร้ัง ไดแก พายุโซนรอน “เจอลาวัต” ในชวงวันที่ 

26-29 มิถุนายน พายุไตฝุน “พระพิรุณ” ในชวงตนเดือนสิงหาคม และพายุไตฝุน “ชางสาร” ในชวงวันที่ 26 

กันยายน-3 ตุลาคม ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน 

ลําพูน ลําปาง แพร สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร พิจิตร และในบางพื้นที่ของภาคกลาง เปนผลใหเกิด

ปริมาณน้ําหลากสะสมและเออลนตลิ่งในหลายพื้นที่  

แมน้ําปงและแมน้ําวังนั้น ไดรับอิทธิพลจากรองความกดอากาศและพายุพาดผานเชนกัน สําหรับแมน้ําปง

นั้น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ไดรองรับปริมาณน้ําหลากจากจังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูนไว แตยังคงเกิดน้ําลน

ตลิ่งตั้งแตทายเขื่อนภูมิพลลงมาเนื่องจากปริมาณน้ําจากแมน้ําสาขา คือในเขตจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด

นครสวรรค สวนแมน้ําวังนั้นเขื่อนกิ่วลมสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากจากแมน้ําวังไวไดเพียงบางสวน ดังนั้นใน
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พื้นที่ดานทายของเขื่อนกิ่วลมอาจประสบปญหาอุทกภัยจากปริมาณน้ําที่ระบายลงพื้นที่ทายเขื่อนกิ่วลม โดยเฉพาะ

เมื่อไปสมทบกับปริมาณน้ําจากลุมน้ําสาขาที่อยูดานทายเขื่อน จึงเปนผลใหเกิดน้ําลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่หลายอําเภอ

ในจังหวัดลําปาง และจังหวัดตาก  

 ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการหาแนวทางการบริหารจัดการน้ําหลากในลุมน้ําปงตั้งแตทายเขื่อนภูมิพล และ

ลุมน้ําวังตั้งแตทายเขื่อนกิ่วลม  โดยใชมาตรการใชส่ิงกอสราง ไดแก เขื่อนที่มีอยูในปจจุบันและที่มีแผนจะกอสราง 

และมาตรการไมใชส่ิงกอสราง เชน การเก็บน้ําในพื้นที่แกมลิง มาประกอบกัน โดยเนนการบริหารจัดการน้ําดวยสิ่งที่

มีอยูในปจจุบัน เพื่อศึกษาวาจะสามารถลดระยะเวลาความเสียหายจากระดับน้ําและปริมาณน้ําที่ลนตลิ่งในแมน้ํา

ปง กอนที่จะไหลไปรวมกับแมน้ํานานลงไดมากนอยเพียงไร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดความเสียหายกับพื้นที่

การเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศใหมากที่สุด เพื่อไมใหเกิดเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ.2549 ที่ผานมา  
 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาครั้งนี้เปนการจําลองแมน้ําปงและแมน้ําวังตอนลางเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย โดยใชแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร อินโฟเวิรค อาร เอส (InfoWorks RS) ซึ่งสามารถจําลองสภาพการไหลทางชลศาสตรของระบบ

แมน้ําไดอยางรวดเร็ว และใกลเคียงสภาพความเปนจริง โดยสามารถคํานวณไดทั้งกรณีการไหลในทางน้ําเปด 

(Open Channel Flow) และพื้นที่น้ําทวม (Flood  Plain) ของโครงขาย (Network) โดยมีพื้นที่ในการศึกษาตั้งแต

ทายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และทายเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลําปาง จนถึงจุดบรรจบแมน้ํานานที่จังหวัดนครสวรรค   

ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในการศึกษา ไดแก 1) ขอมูลทางกายภาพ เชน ขอมูลรูป

ตัดขวาง (Cross Section) ทุก 1 กิโลเมตร ของ

แมน้ํ าวั งตอนลางและแมน้ํ าป งตอนลาง  รวม

ระยะทาง 546 กิโลเมตร 2) ขอมูลอุทกวิทยา ไดแก 

ขอมูลปริมาณฝนรายวันของป พ.ศ.2549 ที่ไดจาก

สถานีตรวจวัดน้ําฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ   

กรมชลประทาน โดยครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก 

เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร ตาก กําแพงเพชร 

นครสวรรค และพิจิตร เพื่อนํามาคํานวณหาปริมาณ

น้ําทาในลุมน้ําสาขาของแมน้ําปงตอนลางและแมน้ํา

วังตอนลาง 3) ขอมูลการบริหารจัดการอางเก็บน้ํา

เขื่ อนภูมิพลและอาง เก็บ นํ้า เขื่ อนกิ่ วลม  และ           

4) ขอมูลเหตุการณน้ําทวมป พ.ศ.2549 เพื่อใช

สําหรับตรวจสอบสภาพน้ําทวมที่เกิดขึ้นจริงกับการ

วิเคราะหสภาพการเกิดน้ําทวมที่ไดจากแบบจําลอง 

เมื่อสามารถจําลองเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ.2549 

ไดแลวจึงเสนอทางเลือกเพื่อบริหารจัดการน้ํา ซึ่ง

การศึกษานี้ไดแบงทางเลือกออกเปน 6 กรณี ไดแก 

1) การบริหารจัดการน้ําที่ใชเฉพาะอางเก็บน้ําขนาด

ใหญที่มีในปจจุบัน  ไดแก อางเก็บน้ําเขื่อนกิ่วลมและอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล โดยทําการบริหารจัดการใหเปนไปตาม 

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษาและสถานีวัดน้ําทาที่ใชในการศึกษา 
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Rule Curve ของอางเก็บน้ําทั้งสองแหง 2) การบริหารจัดการน้ําที่ใชเฉพาะอางเก็บน้ําขนาดใหญที่มีในปจจุบัน  

และการกอสรางเขื่อนขนาดใหญเพิ่มในแมน้ําวังเหนือเขื่อนกิ่วลม ไดแก เขื่อนกิ่วคอหมา และทําการบริหารจัดการ

ใหเปนไปตาม Rule Curve 3) การบริหารจัดการน้ําจากอางเก็บน้ําเขื่อนกิ่วลมและอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลดังเชน

เหตุการณในป พ.ศ.2549 และทําการกักเก็บน้ําหลากในพื้นที่เกษตรกรรมในทุงกําแพงเพชร ซึ่งมีพื้นที่ชลประทาน

รวมประมาณ 570,560 ไร สามารถผันน้ําผานอาคารชลประทานไดสูงสุด 155 ลบ.ม/วินาที 4) การบริหารจัดการน้ํา

จากอางเก็บน้ําเขื่อนกิ่วลมและอางเก็บน้ําเขื่อน     ภูมิพล ดังเชนเหตุการณในป พ.ศ.2549 และทําการขุดลอก

ตะกอนแมน้ําวังและแมน้ําปงบางชวง เชน บริเวณดานเหนือสถานีวัดน้ําทา P.17 จังหวัดนครสวรรคไปถึงสถานีวัด

น้ําทา P.7A จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนการเพิ่มความจุของลําน้ํา 5) การบริหารจัดการอางเก็บน้ําขนาดใหญที่มีใน

ปจจุบันและที่มีการกอสรางเพิ่มเติมใหเปนไปตาม Rule Curve และการกักเก็บน้ําหลากในพื้นที่เกษตรกรรม และ 

6) การบริหารจัดการอางเก็บน้ําขนาดใหญที่มีในปจจุบันและที่มีการกอสรางเพิ่มเติมใหเปนไปตาม Rule Curve 

การกักเก็บน้ําหลากในพื้นที่เกษตรกรรม และการขุดลอกตะกอนแมน้ํา โดยในทุกกรณีศึกษาจะทําการเปรียบเทียบ

ระดับน้ําและปริมาณน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สถานี P.17 จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนสถานีวัดน้ําทาทายสุดของ

แมน้ําปงกอนจะไหลไปรวมกับแมน้ํานานที่จังหวัดนครสวรรค 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การจําลองเหตุการณไดเลือกชวงวันที่ 20 กันยายน ถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549 เนื่องจากชวงดังกลาว

เปนชวงที่เกิดอุทกภัยมากที่สุด มาปรับเทียบดวยแบบจําลอง อินโฟเวิรค อาร เอส (InfoWorks RS) ซึ่งผลของการ

ปรับเทียบแบบจําลองไดคาที่ใกลเคียงกับคาจากการตรวจวัด ดังแสดงในภาพที่ 2  

ระดับน้ําของสถานวัีดน้ําทา  W.3A จ.ลําปาง
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แบบจําลอง ตรวจวัด  
ภาพที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคาระดับน้ําและอัตราการไหลจากการปรับเทียบแบบจําลองกับคาจากการตรวจวัดจริง 

 

 ผลจากจําลองสภาพการเกิดน้ําหลากของลุมน้ําวังและลุมน้ําปงดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

อินโฟเวิรค อาร เอส (InfoWorks RS) แสดงใหเห็นวาแบบจําลองที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สามารถใชเปนตัวแทนไดดี 

เมื่อกําหนดคาดรรชนีแสดงสภาพการปกคลุมพื้นที่ (CN) เทากับ 26 และมีคาสัมประสิทธิ์แมนนิ่ง (Manning’s n) 

อยูระหวาง 0.025 ถึง 0.033  
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เมื่อนําแบบจําลองนี้ไปใชในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําทวมในป พ.ศ.2549 โดยทําการศึกษา

เปน 6 กรณี และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและปริมาณน้ําที่สถานีวัดน้ํา P.17 จังหวัดนครสวรรค     

ผลการศึกษาสรุปไดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีที่ 1 สามารถชวยลดจํานวนวันที่เกิดเหตุการณน้ําลนตลิ่งจาก 13 วัน ลดลงเหลือ 8 วัน เปนการ

บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในชวงที่เกิดเหตุการณน้ําหลากสูงสุดไดในระดับหนึ่งเทานั้น คือ ระดับน้ําและ

อัตราการไหลในชวงที่เกิดน้ําหลากสูงสุด ยังเกิดการไหลลนตลิ่งของลําน้ําอยู ดังนั้นการใชเพียงอางเก็บน้ําขนาด

ใหญที่มีอยูจะยังไมเพียงพอ จึงควรมีมาตรการดําเนินการดานอื่นๆ รวมดวย ดังแสดงไวในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

กรณีที่ 2 สามารถชวยลดจํานวนวันที่เกิดเหตุการณน้ําลนตลิ่งจาก 13 วัน ลดลงเหลือ 8 วัน จะเห็นไดวา

การบริหารจัดการน้ําเมื่อมีการกอสรางเขื่อนกิ่วคอหมาก็ยังไมเพียงพอในการลดระดับน้ําที่สถานีวัดน้ําทา P.17 ได

มากเพียงพอ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการดําเนินการดานอื่นๆ รวมดวยเชนกัน ดังแสดงไวในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

กรณีที่ 3 สามารถชวยลดจํานวนวันที่เกิดเหตุการณน้ําลนตลิ่งจาก 13 วัน ลดลงเหลือ 11 วัน จะเห็นไดวา

สงผลกระทบตอระดับน้ําและปริมาณน้ําสูงสุดที่เกิดขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากปริมาณน้ําที่ทําการผันเขาสู

พื้นที่การเกษตรถูกควบคุมดวยอาคารรับน้ําปากคลอง จึงทําใหการผันน้ําทําไดไมมากนักเมื่อเทียบกับอัตราการไหล

ในลําน้ําในชวงที่เกิดเหตุการณอุทกภัย ดังแสดงไวในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

กรณีที่ 4 สามารถชวยลดจํานวนวันที่เกิดเหตุการณน้ําลนตลิ่งจาก 13 วัน ลดลงเหลือ 7 วัน แมวาระดับ

น้ําในลําน้ําจะมีคาลดลง แตกลับจะสงผลทําใหปริมาณน้ําในลําน้ํามีคาสูงขึ้น และยังไหลหลากลงไปสูพื้นที่

ตอนลางเร็วขึ้นกวาเดิม ดังแสดงไวในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

กรณีที่ 5 สามารถชวยลดจํานวนวันที่เกิดเหตุการณน้ําลนตลิ่งจาก 13 วัน ลดลงเหลือ 3 วัน จะเห็นไดวา

สามารถลดระดับน้ําและปริมาณน้ําสูงสุดลงไดอยางมากจากการบริหารจัดการน้ํารวมกันในกรณีที่ 1, 2 และ 3 ดัง

แสดงไวในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

กรณีที่ 6 สามารถชวยลดจํานวนวันที่เกิดเหตุการณน้ําลนตลิ่งจาก 13 วัน ลดลงเหลือ 2 วัน จะเห็นไดวา

สามารถลดระดับน้ําและปริมาณน้ําสูงสุดที่เกิดขึ้นไดอยางมาก แตอยางไรก็ตามความ สามารถในการลดระดับน้ํา

และปริมาณน้ําของกรณีที่ 5 และกรณีที่ 6 จะไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากการขุดลอกตะกอนในลําน้ํา ทําให

ระดับน้ําลดลงไดมากก็จริง แตก็ทําใหปริมาณน้ําจากตอนบนของลําน้ําไหลหลากลงมายังตอนลางไดเร็วขึ้นและมี

ปริมาณมากขึ้นดวย ดังแสดงไวในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

 

ตารางที่ 1  ผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําสูงสุดที่สถานีวัดน้ําทา P.17 จังหวัดนครสวรรค 

วันที่เกิดเหตุการณ ระดับน้ําสูงสุดที่เปล่ียนแปลง (ม.) 

น้ําหลากสูงสุด กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 

29 กันยายน 2549 -0.01 -0.03 -0.03 -0.16 -0.06 -0.27 

5 ตุลาคม 2549 -0.35 -0.35 -0.17 -0.36 -0.55 -0.92 

9 ตุลาคม 2549 -0.20 -0.21 -0.10 -0.26 -0.37 -0.74 

14 ตุลาคม 2549 -0.64 -0.65 -0.11 -0.24 -0.83 -1.22 

หมายเหต ุ คาลบ คือ คาระดับน้ําสูงสุดลดลง  
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ตารางที่ 2  ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลสูงสุดที่สถานีวัดน้ําทา P.17 จังหวัดนครสวรรค 

วันที่เกิดเหตุการณ อัตราการไหลสูงสุดที่เปล่ียนแปลง (ลบ.ม./วินาที) 

น้ําหลากสูงสุด กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 

29 กันยายน 2549 -11 -25 -36 170 -65 70 

5 ตุลาคม 2549 -289 -297 -147 2 -440 -410 

9 ตุลาคม 2549 -177 -185 -87 88 -327 -307 

14 ตุลาคม 2549 -548 -556 -70 133 -699 -688 

หมายเหต ุ คาลบ คือ อัตราการไหลสูงสุดลดลง และคาบวก คือ อัตราการไหลสูงสุดเพิ่มขึ้น 

 

ระดับน้ําของสถานีวัดน้ําทา  P.17  จ.นครสวรรค
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ภาพที่ 3   ผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําของกรณีที่ 1 - 6 เปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการปรับเทียบแบบจําลอง 
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ภาพที่ 4   ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของกรณีที่ 1 - 6 เปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการปรับเทียบแบบจําลอง 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
ผลการศึกษาการจําลองการบริหารจัดการน้ําดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร อินโฟเวิรค อาร เอส 

(InfoWorks RS) ทั้ง 6 กรณี สรุปไดดังนี้ 

กรณีที่ 1 จะชวยบรรเทาความเสียหายของพื้นที่ชุมชนที่อยูไมไกลจากอางเก็บน้ําแตละแหงลงไดบางสวน

เทานั้น สวนพื้นที่ชุมชนที่อยูหางไกลจากอางเก็บน้ํานั้นระดับน้ําลดลงเพียงเล็กนอย เนื่องจากยังมีพื้นที่ลุมน้ําสาขาที่

อาจมีผลตอการเกิดน้ําหลากอยูทางตอนลาง และยังไมมีการควบคุมการระบายน้ําจากพื้นที่ระบายน้ําดังกลาว  

กรณีที่ 2 จะสามารถควบคุมและลดปริมาณน้ําหลากที่จะไหลลงสูอางเก็บนํ้าเขื่อนกิ่วลมลงไดเพียง

บางสวน แตอยางไรก็ตามการกอสรางอางเก็บน้ําเขื่อนกิ่วคอหมาจะชวยใหการบริหารจัดการน้ําของอางเก็บน้ํา

เขื่อนกิ่วลมทําไดงายขึ้น  

กรณีที่ 3 จะสามารถลดปริมาณน้ําและระดับน้ําในลุมน้ําปงบริเวณที่มีการผันน้ําไดเพียงเล็กนอย แตจะ

ไมมีผลตอปริมาณน้ําและระดับน้ําในลุมน้ําวัง นอกจากนี้ปริมาณน้ําผานอาคารบังคับนํ้าปากคลองที่มีอยูใน

ปจจุบันของกรมชลประทานและความเสียหายตอพื้นที่การเกษตร จะเปนขอจํากัดอยางหนึ่งที่ทําใหไมสามารถผัน

น้ําในปริมาณมากได 

กรณีที่ 4 จะทําใหระยะเวลาการเดินทางของน้ําหลากลดลง เปนผลใหเกิดการทวมลนตลิ่งในพื้นที่

ตอนลางไดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทําใหระดับน้ําในแมน้ํามีระดับต่ําลง เปนผลใหปริมาณน้ําที่เคยไหลหลากเขาทุงในพื้นที่

ตอนบนไมสามารถไหลบาออกทุงได จึงไหลรวมลงสูพื้นที่ตอนลางในปริมาณที่มากกวาเดิม ดวยเหตุนี้ปริมาณน้ํา

ตอนลางจึงสูงขึ้น 

กรณีที่ 5 จะสามารถลดระดับน้ําสูงสุดและจํานวนวันที่เกิดน้ําลนตลิ่งลงไดอยางมาก ซึ่งจะทําใหความ

เสียหายจากอุทกภัยในลุมน้ําปงและลุมน้ําวังลดระดับความรุนแรงลง จึงสงผลใหปริมาณน้ําบริเวณเขื่อนเจาพระยา

ในชวงวิกฤตลดลงไปดวย 

กรณีที่ 6 จะสามารถลดระดับน้ําสูงสุด และจํานวนวันที่เกิดน้ําลนตลิ่งลงไดอยางมาก โดยเฉพาะสามารถ

ลดระดับน้ําลงไดมากกวาในกรณีที่ 5 แตอยางไรก็ตามปริมาณน้ําในลําน้ําปงมีคาลดลงไมแตกตางกับกรณีที่ 5 

มากนัก แตอยางไรก็ตามทําใหความเสียหายจากอุทกภัยในลุมน้ําปงและลุมน้ําวังลดระดับความรุนแรงลง ซึ่งจะ

สงผลใหปริมาณน้ําบริเวณเขื่อนเจาพระยาในชวงวิกฤตลดลงไปดวย 
 

ผลจากการศกึษามีขอเสนอแนะดังนี ้
1. กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และหนวยงานที่มีหนาที่ในการเก็บขอมูลน้ําฝน ควรทําการบันทึก

ขอมูลน้ําฝนดวยเครื่องบันทึกน้ําฝนแบบอัตโนมัติ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมากขึ้น และควรเพิ่มสถานีวัดน้ําฝนให

ครอบคลุมในพื้นที่ลุมน้ําสาขาใหมากขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนในพื้นที่อาจตกไมสม่ําเสมอ ดังนั้นขอมูลฝนที่ละเอียด

ถูกตองยอมทําใหการคํานวณเพื่อเปล่ียนน้ําฝนเปนน้ําทา หรือการปรับเทียบแบบจําลองทางอุทกวิทยา มีความ 

ถูกตองมากขึ้น 

2. กรมชลประทานควรทําการบันทึกขอมูลน้ําทา ดวยเครื่องบันทึกขอมูลน้ําทาแบบอัตโนมัติ เนื่องจาก

การวัดระดับน้ําวันละครั้งอาจไมเปนขอมูลท่ีถูกตองในชวงเวลาของการเกิดน้ําหลากสูงสุด และควรเพิ่มสถานีวัด

น้ําทาใหครอบคลุมในพื้นที่ลุมน้ําสาขาใหมากขึ้น เพื่อใหการปรับเทียบแบบจําลองอุทกวิทยามีความถูกตองมาก

ยิ่งขึ้นสําหรับการนําไปใชในแบบจําลองทางชลศาสตร 
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3. ลําน้ําวังตอนลางและลําน้ําปงตอนลางมีความยาวรวมประมาณ 546 กิโลเมตร ดังนั้นการศึกษาที่

ตองการความถูกตองมากขึ้น จึงควรมีสถานีวัดน้ําทาเพื่อเปนตัวแทนในการปรับเทียบคาที่ไดจากการตรวจวัดกับ

คาที่ไดจากแบบจําลองหลายสถานี ซึ่งการเพิ่มจํานวนสถานีวัดน้ําทาในลําน้ําวัง ลําน้ําปง จะทําใหการปรับเทียบมี

ความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

4. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในลําน้ําวังและลําน้ําปงอยูเสมอ กรมชลประทานจึงควร

ดําเนินการสํารวจหนาตัดลําน้ําใหมทุกๆ 5 ป โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ เพื่อใหผลการศึกษาเปน

ปจจุบันมากที่สุด และสามารถใชสําหรับการบริหารจัดการน้ําและเตือนภัยไดถูกตองยิ่งขึ้น  

5. การจําลองการไหลทางชลศาสตรดวยแบบจําลองอินโฟเวิรค อาร เอส (InfoWork RS) นั้น มีพื้นฐาน

การคํานวณจากสมการ Saint-Venant และการไหลทางชลศาสตรของลําน้ําวังและลําน้ําปงในชวงน้ําหลาก จะเปน

การไหลแบบไมทรงตัวมั่น (Unsteady Flow) ดังนั้นในลําน้ําที่มีความลาดชันลําน้ํามาก ควรเพิ่มจํานวนหนาตัดลํา

น้ําใหมากขึ้น เพื่อใหการจําลองการไหลมีคาใกลเคียงกับเหตุการณจริงมากที่สุด 

6. การบริหารจัดการอางเก็บน้ําขนาดใหญ ควรมีการบริหารจัดการน้ําใหเปนไปตาม Rule Curve ซึ่งจะ

ชวยบรรเทาความเสียหายของพื้นที่ชุมชนที่อยูดานทายอางเก็บนํ้าและลดระดับความรุนแรงของอุทกภัยลงได 

7. การแกไขปญหาและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย โดยการกักเก็บน้ําหลากในพื้นที่เกษตรกรรม 

(ทุงกําแพงเพชร) ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเกี่ยวกับรายละเอียดของพื้นที่ โดยเฉพาะระดับน้ําและระยะเวลาที่

เหมาะสมในการนําน้ําเขาไปเก็บกัก และควรกําหนดเปนพื้นที่ถาวรที่มีขอบเขตที่แนนอน เพื่อใหสามารถจาย

คาชดเชยผลผลิตที่เสียหายจากการผันน้ําเขาไปเก็บกักในพื้นที่ได 

8. การแกไขปญหาและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย โดยการขุดลอกแมน้ําวังและแมน้ําปงในบาง

ชวงเพื่อเพิ่มความจุลําน้ํา ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพของลําน้ํา อาจสงผลตอเสถียรภาพของตลิ่งและอาคารชล

ศาสตรในลําน้ํา ระดับน้ําใตดิน และสภาพสิ่งมีชีวิตที่ดํารงอยูในแมน้ํา 

9. การแกไขปญหาและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยใหไดผลควรดําเนินการหลายๆ วิธีรวมกัน ซึ่ง

จะทําใหสามารถลดระดับความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นได 
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