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บทคัดย่อ 

จงัหวดัอุบลราชธานี ตัง้อยู่สดุชายแดนตะวนัออกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ลกัษณะ

สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสงู ลาดเอียงไปทางตะวนัออก และมีแม่นํา้สายใหญ่ 2 สาย คือ แม่นํา้มูล 

และแม่นํา้ชี ไหลมาบรรจบกันท่ีอําเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี ซึ่งจากสภาพภูมิประเทดงักล่าวมานัน้ ทําให้

จงัหวดัอบุลราชธานีประสบปัญหาอทุกภยัซํา้ซาก 1โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2545 และปีพ.ศ.2553 ปัญหาอทุกภยัได้ 1

สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึน้ จึงมีความจําเป็นในการพฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 11 

ในการจําลองและวิเคราะห์จําลองพฤติกรรมการไหลในลํานํา้ และสภาพการไหลบนพืน้ท่ีราบนํา้ท่วมถึงด้วย

ข้อมลูเส้นชนัความสงู (Digital Elevation Model, DEM) เพ่ือการกําหนดแนวทางปฏิบติัในการเฝ้าระวงัและเตือน

ภยันํา้ท่วม และวางมาตราการในการบรรเทาปัญหานํา้ท่วมอย่างเป็นระบบและทนัสถานการณ์  

 

คาํสาํคัญ : ป้องกนันํา้ทว่ม, จงัหวดัอบุลราชธานี, ลุม่นํา้มลูตอนลา่ง 

 

ABSTRACT 

Ubon Ratchathani province located on the eastern of the country's northeastern region. The 

terrain is generally is a plateau and slope to the east. Ubon Ratchathani province have second line 

main river is mun and Chi river and second flows meet at the Ubon Ratchathani district. From a 

country where demersal such that Causing Ubon Ratchathani Province problem remains repeat 

flooding in many years, especially in the year 2545 and the year 2553. Damage of flood problem to 

public property, infrastructure, economy, society and the environment is very seriously and tend to be 

more severe. This paper presents aims to find ways to alleviate the flooding problems in  
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Ubon Ratchathani Provinces as much as possible. MIKE 11 is a modeling tool with one-dimensional 

flow used for simulating and analyzing river flow characteristic and flooding combined with digital 

elevation model. (Digital Elevation Model, DEM) Practical guidelines of flood watching and warning 

are recommended. Also, systematic and appropriate measures of flood prevention are suggested. 

Key Words : Ubon Ratchathani Provinces, MIKE 11, Flood  
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คาํนํา 
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของจงัหวดัอบุลราชธานี มีลกัษณะเป็นท่ีราบสงู ลาดเอียงไปทางตะวนัออก 

ประกอบกับมีแม่นํา้ใหญ่ 2 สาย คือ แม่นํา้มูล และแม่นํา้ชี มาบรรจบกันในพืน้ท่ีของอําเภอเมืองจังหวัด

อบุลราชธานี ซึง่จากสภาพภมิูประเทศดงักลา่ว เม่ือทําให้เกิดปัญหาอทุกภยับ่อยครัง้ เกิดเป็นพืน้ท่ีนํา้ท่วมซํา้ซาก 

จากปัญหาดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้มี

การศึกษาแนวทางการในการบรรเทา และป้องกันเหตุการณ์นํา้ท่วมท่ีจะเกิดขึน้ต่อไป ในการศึกษานีไ้ด้ใช้

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการจําลองสภาพการไหลในพืน้ท่ีศกึษา และการหาแนวทางในการบรรเทา 

และป้องกนันํา้ท่วม โดยเลือกใช้แบบจําลอง MIKE 11 ซึง่ในการศกึษาครัง้นี ้จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

วางแผนเพ่ือกําหนดมาตรการในการบรรเทาอทุกภยัได้อย่างเหมาะสม  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจําลอง และวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ของแบบจําลองปริมาณนํา้ฝน-นํา้ท่าของแม่นํา้มลู แม่นํา้ชีและ

ลุม่นํา้สาขาตา่งๆ   

2. เพ่ือจําลอง และวิเคราะห์การไหลของนํา้ในแม่นํา้มูล และแม่นํา้ชีภายในจังหวัดอุบลราชธานี และ

ครอบคลมุถงึพืน้ท่ีจงัหวดัใกล้เคียงบางสว่น 

3. ศึกษาสภาพปัญหาอุทกภัย และแนวทางการป้องกันและการแก้ไขอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยเฉพาะอทุกภยัในปี พ.ศ.2553  
 

วิธีการ 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 

ในการศกึษานีไ้ด้ทําการเลือกใช้แบบจําลอง MIKE11 เป็นแบบจําลองท่ีพฒันาโดย Danish Hydraulic 

Instityte (DHI) ซึง่ส่วนท่ีสําคญัท่ีสดุในระบบการทํางานของแบบจําลอง MIKE11 คือ Hydrodynamic module 

(HD-module) ซึง่ทําหน้าท่ีในการจําลองการไหลแบบไม่คงท่ี (unsteady flow) ในโครงข่ายของทางนํา้เปิด ผลท่ี

ได้จาก HD simulation ประกอบด้วยระดบันํา้ และปริมาณการไหลท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดย HD-module 
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สามารถใช้งานร่วมกบั Rainfall-Ruunoff module (ในการศกึษาครัง้นีเ้ลือกใช้ NAM Model) ซึง่ทําหน้าท่ีในการ

สร้างปริมาณนํา้ไหลเข้า (inflows) สําหรับใช้ใน HD-module 

 1.1 แบบจําลอง NAM (NAM Model)  

เป็นแบบจําลองนํา้ฝน-นํา้ท่า (rainfall-runoff model) ซึง่พฒันาขึน้โดย The Hydrological Section of 

the Institute of Hydrodynamics and Hydraulic Engineering at the Technical University of Denmark 

ตอ่มา Danish Hydraulic Institute (DHI) ได้รวมแบบจําลอง NAM ไว้ในซอฟต์แวร์ MIKE 11 ซึง่ในการใช้งาน

แบบจําลอง NAM นัน้จะต้องทําการแบ่งพืน้ท่ีลุม่นํา้ออกเป็นลุม่นํา้ย่อย โดยมีพารามิเตอร์และตวัแปรสําหรับแต่

ละลุม่นํา้ย่อย เพ่ือจําลองสภาพนํา้ฝน-นํา้ท่าในแตลุ่ม่นํา้ย่อยนัน้ๆ ซึง่ปริมาณนํา้จะถกูแบ่งไปเก็บกกัไว้ในสว่นของ

การเก็บกกั 4 สว่นดงันี ้(DHI,1992) 

  - การเก็บกกัของหิมะ (snow storage) จะขึน้อยู่กบัอตัราการละลายตวัของหิมะ โดยในประเทศ

ไทย และการศกึษาครัง้นีไ้มไ่ด้ใช้ 

  - การเก็บกกับนผิวดิน (surface storage) คือ ปริมาณนํา้ท่ีค้างอยู่บนพืช และเก็บกกัอยู่ในแอ่ง

บนพืน้ดิน 

  - การเก็บกกัของชัน้ดินสว่นลา่ง (lower zone storage) คือ ปริมาณความชืน้ของชัน้ดินท่ีอยู่ลกึ

ลงไปจากผิวดิน 

  - การเก็บกักของชัน้นํา้ใต้ดิน (groundwater storage) คือ ปริมาณนํา้ท่ีซึมผ่านการเก็บกัก

บริเวณชัน้ดินสว่นลา่ง (lower zone storage) มาเก็บกกัท่ีชัน้นี ้

 1.2 Hydrodynamic module (HD-module)  

 เป็นแบบจําลองประเภท implicit finite difference module ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ลกัษณะการไหลแบบไม่

คงท่ี (unsteady flow) ในแม่นํา้ตลอดจนการไหลจากปากแม่นํา้ลงสู่ทะเล และสามารถวิเคราะห์การไหลได้ทัง้

แบบใต้วิกฤต (Subcritical flow) และแบบเหนือวิกฤต (Supercritical flow) นํามาใช้แก้ปัญหาการไหลข้าม

อาคารทางชลศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนโครงข่าย (looped network) และการจําลองการไหลแบบ Quasi two 

dimension ในบริเวณทุ่งนํา้ท่วม (flood plains) 

 สมการท่ีใช้ในการคํานวณทางด้านชลศาสตร์ของการไหล 1 มิติ มี 2 สมการคือ สมการต่อเน่ืองและ

สมการโมเมนตมั  
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 โดยท่ี Q = อตัราการไหล (ม3/วินาที) 

    A = หน้าตดัขวางของการไหล (ม2) 

      q  =  ปริมาณการไหลเข้าด้านข้าง (lateral inflow) (ม3/วินาที) 

    h  = ระดบันํา้เหนือจดุอ้างอิง (ม.) 

      C  =  สมัประสทิธ์ิความเสียดทานของ Chezy  

    R = รัศมีชลศาสตร์ หรือรัศมีของความเสียดทาน (ม.) 

      α  =  สมัประสทิธ์ิการแพร่กระจายของโมเมนตนั (momentum 

distribution coefficient) 

2. ขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

พืน้ท่ีการศกึษาครอบคลมุลุม่นํา้มลูตอนลา่งในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี และพืน้ท่ีบางส่วนของจงัหวดัศรี

สะเกษ และจงัหวดัยโสธร ลํานํา้สายหลกัท่ีจะถกูจําลองในโครงข่ายแม่นํา้มีทัง้สิน้ 2 สาย ได้แก่ ลํานํา้มลู และลํา

นํา้ชี ซึง่ในแม่นํา้ทัง้ 2 แม่นํา้มีอาคารชลศาสตร์ทัง้หมด 3 แห่ง ประกอบไปด้วย ฝายธาตนุ้อย และเข่ือนปากมลู 

จงัหวดัอบุลราชธานี และฝายหวันา จงัหวดัศรีสะเกษ แสดงท่ีตัง้ดงัภาพท่ี 1 

 

3. การสร้างแบบจําลอง 

3.1 การเตรียมข้อมลูสําหรับแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ในการศกึษา 

  3.1.1 ข้อมลูนํา้ฝน และข้อมลูนํา้ท่า 

  ประกอบไปด้วยข้อมลูนํา้ฝนในพืน้ท่ีการศึกษาเพ่ือใช้ในการหา Rainfall-Runoff module ข้อมูล

อตัราการไหลท่ีใช้สําหรับการสอบเทียบแบบจําลอง และข้อมลูระดบันํา้สําหรับใช้เป็นขอบเขตแบบจําลองและใช้

สําหรับการสอบเทียบแบบจําลอง 

  3.1.2 ข้อมลูของอาคารชลศาสตร์ 

  ประกอบไปด้วย ข้อมลูระดบันํา้ด้านเหนือนํา้ และท้ายนํา้ ข้อมลูระยะยกบานประตรูะบายนํา้ และ

รวมทัง้ข้อมลูตําแหน่งท่ีตัง้ ประเภทของอาคารชลศาสตร์ จํานวนช่อง และความกว้างของประตรูะบายนํา้ เพ่ือใช้

จําลองสภาพการไหลของนํา้ 

3.1.3 ข้อมลูลกัษณะทางกายภาพของแมนํ่า้ และภมิประเทศ 

ประกอบไปด้วย ข้อมลูการสํารวจรูปหน้าตดั และข้อมลูเส้นชนัความสงู (Digital Elevation Model, 

DEM) 
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพืน้ท่ี และตําแหน่งอาคารชลสาตร์ท่ีใช้การศกึษา 
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3.2 เง่ือนไขในการคํานวณ 

ในการศกึษาหาแนวทางการป้องกนันํา้ท่วมของจงัหวดัอบุลราชธานี ได้ทําการจําลองสภาพการไหลของ

นํา้ด้วยแบบจําลอง MIKE 11 โดยมีรายละเอียด และเง่ือนไขการจําลองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- เ ง่ือนไขด้านเหนือนํา้ของแม่นํา้มูล ใช้อัตราการไหลท่ีสถานีวัดนํา้ท่า M.5 อ.ราษีไศล               

จ.ศรีสะเกษ  

- เง่ือนไขด้านเหนือนํา้ของแม่นํา้ชี ใช้อัตราการไหลท่ีสถานีวัดนํา้ท่า E.20A อ.มหาชนะชัย        

จ.ยโสธร 

- เง่ือนไขด้านท้ายนํา้ ใช้ระดับนํา้ตรวจวัดท่ีสถานีวัดนํา้ท่าวัดนํา้ท่า 050127 อ.โขงเจียม           

จ.อบุลราชธานี   

3.3 การสอบเทียบแบบจําลอง 

ในการศกึษานีไ้ด้แบ่งการสอบเทียบเป็น 2 ส่วน คือ Rainfall-Runoff module (NAM Model) และ 

Hydrodynamic module (HD-module) ซึ่งจากการสอบเทียบพารามิเตอร์ต่างๆ ของทัง้ 2 แบบจําลองแล้ว 

สามารถสรุปผลการสอบเทียบได้ดงันี ้

- Rainfall-Runoff module (NAM Model) การสอบเทียบใช้ข้อมลูอตัราการไหล ณ สถานีวดั

นํา้ท่าในพืน้ท่ีลุม่นํา้ต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอตัราการไหลท่ีได้จากแบบจําลองในแต่ละลุ่ม ผลการคํานวณผล

การสอบเทียบของลุม่นํา้ย่อยตา่งๆ ยงัไมดี่มากนกั เน่ืองจากภายในลุม่นํา้ย่อยตา่งๆ มีอาคารชลศาสตร์ต่างๆ มีใช้

ควบคมุ เพ่ือการบริหารจดัการนํา้ ซึง่เป็นผลทําให้คา่ท่ีได้ไมดี่เท่าท่ีควร  

- Hydrodynamic module (HD-module) การสอบเทียบใช้ค่าอตัราการไหล และระดบันํา้ ณ 

สถานีวดันํา้ท่าในช่วงต่างๆ ของแม่นํา้มลู และแม่นํา้ชี โดยการเปรียบเทียบอตัราการไหล และระดบันํา้ท่ีได้จาก

แบบจําลองในแตล่ะช่วง ซึง่ผลการคํานวณผลการสอบเทียบออกมาไม่ดีนกั ซึง่ในส่วนนีจ้ะมีการพิจารณาเพ่ือหา

สาเหตท่ีุแท้จริงและปรับปรุงให้ดีขึน้ เพ่ือใช้ในการหาแนวทางป้องกนันํา้ท่วมในพืน้ท่ีการศกึษาตอ่ไป 

 

แนวทางศึกษา 

จากการจําลอง และวิเคราะห์สภาพการไหลของนํา้ในพ่ืนท่ีการศกึษา โดยอาศยัแบบจําลอง MIKE ตาม

เง่ือนไขข้างต้นแล้วนัน้ จึงทําการหาแนวทางการบรรเทา และป้องกันอุทกภัยในพืน้ท่ีศึกษาเพ่ือศึกษาการ

เหมาะสมในการวิเคราะห์ และในการวางแผนเพ่ือกําหนดมาตรการในการบรรเทาอทุกภยัได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

โดยกําหนดกรอบแนวทางท่ีใช้ในการบรรเทา และป้องกนันํา้ท่วมดงันี ้

1) การผนันํา้เลี่ยงเมืองผ่านลํานํา้ธรรมชาติ (ห้วยพบั ห้วยยอด และห้วยข้าวสาร) ไปลงยงัลําโดมใหญ่ 

เพ่ือลดปริมาณนํา้ท่ีจะผ่านตวัเมืองจงัหวดัอบุลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ 
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2) การขดุลอกคลองลดัเพ่ือผนันํา้เลี่ยงแก่งต่างๆ โดยเร่ิมคลองลดับริเวณ ต.โพธ์ิศรี อ.พิบลมูงัสาหาร 

ไปลงยงัแมนํ่า้มลู บริเวณห้วยตงุลงุ อ.โขงเจียม  

3) ผสมผสานวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 เข้าด้วยกนั โดยผนันํา้เลี่ยงเมืองผ่านลํานํา้ธรรมชาติ และการขุดลอก

คลองลดัเพ่ือผนันํา้เลี่ยงแก่งตา่งๆ 

4) การปรับปรุงเกาะแก่งตา่งๆ  

ในการจําลองแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ จะจําลองสภาพการไหลของนํา้ในช่วงปี 2553 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาท่ีเกิดอุทกภัยท่ีทําให้เกิดความเสียหายต่างๆ สูงสุด มาใช้เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันอุทกภัยต่างๆ 

ตามกรอบแนวทางท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

 

ผลการทดลองเบือ้งต้น 

จากการจําลอง และวิเคราะห์สภาพการไหลของนํา้ในแม่นํา้มูล และแม่นํา้ชึ โดยอาศัยแบบจําลอง 

MIKE 11 ตามเง่ือนไขการในการคํานวณ และกรอบแนวทางการศึกษา ดงัข้างต้นนัน้ พบว่า การปรับปรุงเกาะ

แก่งต่างๆ สามารถลดจํานวนวนั และระดบันํา้ท่ีท่วมได้ดีท่ีสุด รองลงมา คือ ผสมผสานวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 เข้า

ด้วยกนั โดยผนันํา้เลี่ยงเมืองผ่านลํานํา้ธรรมชาติ และการขดุลอกคลองลดัเพ่ือผนันํา้เลี่ยงแก่งต่างๆ โดยมีการผนั

นํา้เลี่ยงเมืองผ่านลํานํา้ธรรมชาติ และการขดุลอกคลองลดัเพ่ือผนันํา้เลี่ยงแก่งตา่งๆ ได้ผลใกล้เคียงกนั  

 

สรุป 

จากการศกึษาในแนวทางตา่งๆ สามารถบรรเทา และป้องกนัปัญหานํา้ท่วมในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี

ได้บางสว่น ซึง่การศกึษาในครัง้นีอ้าจจะเน้นไปเฉพาะพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีเม่ือได้รับความเสียหายแล้วมีมลูค่า

เสียหายสงูสดุ เช่น ย่านการค้า ตวัเมือง เขตอตุสาหกรรม เป็นต้น เพราะมีความคุ้มทุนสงูสดุต่อค่าการลงทุน โดย

แนวทางตา่งๆ ท่ีเสนอไปนัน้ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาตามมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างเท่านัน้ จงึควรมีการวิเคราะห์หา

แนวทางในการแก้ไขปัญหานํา้ท่วมในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี โดยใช้มาตรการต่างๆ รวมกนัทัง้มาตรการท่ีใช้

สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง อีกทัง้การวิเคราะห์คํานวณต่างๆ หวังผลเพียงด้านวิศวกรรม และด้าน

เศรษฐศาสตร์เท่านัน้ จึงควรมีการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษกิจ-สงัคมต่อไป เพ่ือผลประโยชน์ท่ีจะ

เกิดขึน้สงูสดุ ปัจจบุนัยงัอยู่ในระหวา่งดําเนินการเพ่ือการปรับแก้ และแก้ไข คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2556  
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