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การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มนํา้ มูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ด้ วยแบบจําลอง Mike 11
The Study of Flood Relief Measures of Upper Mun River Basin in Nakhon Ratchasima
by Mike 11 Model
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บทคัดย่ อ
การศึกษาสภาพนํ า้ ท่วมรวมถึงแนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื น้ ที่ ลุ่มนํ า้ มูลตอนบนในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ด้ วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ MIKE11 เพื่อจําลองสภาพการเกิดนํ ้าท่วมในลํานํ ้าและทุ่ง
นํ ้าท่วม โดยกําหนดขอบเขตเงื่อนไขด้ านเหนือนํ ้าที่เขื่อนลําตะคองและเขื่อนลําพระเพลิงและขอบเขตด้ านท้ ายนํ ้า
ที่สถานี M.104 บ้ านวังปรั ด ลํานํา้ มูลส่วนที่ 2 จ.บุรีรัมย์ ผลการสอบเทียบแบบจําลองจะได้ ค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทาน Manning’s n ในลํานํ ้ามีค่า 0.035 ในการศึกษาสภาพการเกิดนํ ้าท่วมและบรรเทาอุทกภัยได้
เลือกใช้ เหตุการณ์นํ ้าท่วมสูงสุดในจังหวัดนครราชสีมาซึง่ เกิดขึ ้นในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน
พ.ศ.2553 สําหรับมาตรการในการบรรเทาอุทกภัยที่ได้ เสนอแนะมีทงมาตรการใช้
ั้
สิ่งก่อสร้ างและไม่ใช้ สิ่งก่อสร้ าง
โดยมาตรการใช้ สิ่งก่อสร้ างประกอบด้ วย 3 มาตรการ ได้ แก่ 1) การใช้ ระบบผันนํ ้าจากเขื่อนระบายนํ ้าโคกแฝกไป
ลงบึงพุดซา โดยใช้ อาคารแบ่งนํ ้าละลมหม้ อ ต.โป่ งแดง อ.ขามทะเลสอ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ ้า
ในลําตะคองและลําบริ บูรณ์ โดยการปรับปรุ งก่อสร้ าง รื อ้ ฝายเดิม สิ่งกีดขวางทางนํา้ และขุดลอกลํานํ ้า 3) รวม
กรณีที่ 1 และ 2 เข้ าด้ วยกัน จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ ว่า สําหรับกรณีที่ 3 สามารถลดระดับนํ ้าที่จะเข้ า
เมืองได้ ดีที่สุด และสามารถช่วยในการระบายนํา้ ได้ เร็ วขึ ้น สําหรับมาตรการไม่ใช้ สิ่งก่อสร้ าง ประกอบด้ วยการ
เฝ้าระวังเตือนภัยจากปริ มาณนํ ้าในเขื่อน สถานีวดั นํ ้าฝนและนํ ้าท่า
คําสําคัญ : มาตรการบรรเทาอุทกภัย แบบจําลอง ระบบผันนํ ้า อาคารชลศาสตร์

ABSTRACT
This research aims to study the flood phenomena, includes the protection and flood relief
measures of upper Mun river basin in Nakhon Ratchasima by using MIKE 11 mathematical model.
MIKE 11 is a hydrodynamic model which is able to simulate the flood situation in the chanel and the
flood plain; by fix condition upstream boundary that Lamtakong dam and Lamprapleng dam and
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downstream boundary that the station, M.104, Banwangblud, 2 Mun river measurement stations at
Buriram province. The results showed that the Manning’s of main channel was 0.035. For the
occurrence flood education and flood relief measures choose to use the most flooding events in
Nakhon Ratchasima province which, happen between 1st Septembers to 30th November, 2011. To
serve as a guideline for flood relief measures were using the construction and non construction. Three
way constructions included (1) construction of diversion channel from Khok Fag dam direct to Pudsa
marsh by using the hydraulic structure Lalommo Pongdang administrative Khamtaleasor district (2)
Increase drainage efficiency in Lamtakong and Lamboribun by the dredging canals and restructures
in streams. (3) combination of cases 1 and 2. The study found that when using case 3 of which the
decreasing of flood level was at most and the best drainage. And be aware of water quantity in dam,
rainfall gauging station and runoff gauging station for non construction.
Key Words: Flood Relief Measures, hydrodynamic model , diversion channel , hydraulics structure
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คํานํา

ลุ่มนํ ้ามูลเป็ นลุ่มนํ ้าหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปั ญหาอุทกภัยซํ ้าซาก โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ในอดีตที่ผ่านมาพบว่าเหตุการณ์ นํ ้าท่วมรุ นแรงมากเกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2521 2539 2545
2550 และ พ.ศ.2553 ซึ่งการเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมามีสาเหตุเนื่องมาจากปริ มาณฝนที่ตกลงมา
มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน และนํ ้าป่ าไหลหลากจากต้ นนํ ้าลงมาจนลํานํ ้าสายหลักไม่สามารถระบายนํ ้าได้ ทนั
และปริ มาณนํ ้าในอ่างเก็บนํ ้าหลายแห่งมีปริ มาณนํ ้าเกินกว่าระดับกักเก็บ โดยเฉพาะเขื่อนลําพระเพลิง เขื่อนลํา
ตะคอง จนต้ องเร่ งระบายนํ ้าออกสูพ่ ื ้นที่ท้ายเขื่อน นอกจากนันแม่
้ นํ ้าสายหลักก็มีสภาพตื ้นเขินและยังพบว่ามีการ
รุ กลํ ้าลํานํ ้าลําตะคองและลําพระเพลิง ซึง่ เป็ นลํานํ ้าสาขาที่สําคัญ ที่ไหลผ่านชุมชนขนาดใหญ่และมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ อําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอปั กธงชัย อําเภอ
้
านเศรษฐกิจและสังคม
โชคชัย และอําเภอเมืองนครราชสีมา ซึง่ อุทกภัยในปี 2553 นี ้ สร้ างความเสียหายทังทางด้
เป็ นจํานวนมาก กรมชลประทานจึงมีแผนงานยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาเพื่อบรรเทาภัยนํ ้าท่วมในพื ้นที่จงั หวัด
นครราชสีมาโดยใช้ มาตรการก่อสร้ างระบบผันนํ ้าออกนอกพืน้ ที่เศรษฐกิจเมือง แนวทางการแก้ ปัญหาดังกล่าว
จึงจําเป็ นต้ องมีการศึกษาสภาพนํ ้าหลากและอุทกภัยที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ทราบและเข้ าใจสภาพที่แท้ จริ งของปั ญหา
นํ ้าท่วมและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมได้ โดยประยุกต์ใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 11 เข้ ามาช่วย
ในการวิเคราะห์
3

3

1

1

อุปกรณ์ และวิธีการ

อุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์ 1 ชุด
- Program Computer MIKE11, Program Arc GIS
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- แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และ แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation
Model : DEM) มาตราส่วน 1:4,000
- รู ปตัดตามยาว ตามขวาง ของลํานํ ้าที่อยู่ในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้ามูล
- ข้ อมูลอุตนุ ิยมวิทยา-อุทกวิทยา และข้ อมูลทางชลศาสตร์ ของแม่นํ ้าสาขาต่างๆในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้ามูล
วิธีการ
แบบจําลองที่เลือกใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ แบบจําลอง MIKE11 ซึง่ พัฒนาขึ ้นโดยสถาบันชลศาสตร์ แห่ง
ประเทศเดนมาร์ ค (Danish Hydraulic Institute) ซึ่ง เป็ นแบบจํ าลองคณิ ตศาสตร์ แ บบหนึ่งมิ ติ ( 1D –
Hydrodynamic Model ) ที่สามารถจําลองการไหลแบบไม่คงตัว ( Unsteady Flow ) และจําลองลักษณะทาง
กายภาพของแม่นํ ้าในลุม่ นํ ้ามูล ซึง่ มีอาคารชลศาสตร์ ควบคุมอยู่หลายจุด
1. ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา
พื ้นที่ศกึ ษาครอบคลุมพืน้ ที่ล่มุ นํา้ มูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตังแต่
้ ท้ายเขื่อนลําตะคองและ
เขื่อนลําพระเพลิงไปจนถึงพื ้นที่แม่นํ ้ามูลที่บ้านวังปรัด จ.บุรีรัมย์ ขอบเขตเงื่อนไขด้ านบน (Upstream Boundary)
ของแบบจําลองที่พฒ
ั นาขึ ้น ประกอบด้ วยการระบายนํ ้าของเขื่อนลําตะคอง และการระบายนํ ้าของเขื่อนลําพระ
เพลิง ส่วนขอบเขตเงื่อนไขด้ านล่าง (Downstream Boundary) ของแบบจําลองใช้ ข้อมูลที่สถานี M.104 บ้ านวัง
ปรัด ลํานํ ้ามูลส่วนที่ 2 จ.บุรีรัมย์

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื ้นที่จดั ทําแบบจําลอง
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2. ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทําแบบจําลอง
ข้ อมูลที่จะใช้ ในการจัดทําแบบจําลอง ประกอบด้ วย ปริ มาณการระเหย ปริ มาณฝน ปริ มาณนํ ้าท่า ระดับ
นํ ้าท่า และข้ อมูลของอาคารชลศาสตร์ ตา่ งๆ ตามรายละเอียดข้ อมูลดังนี ้
- ข้ อมูลปริ มาณฝนรายวัน จะใช้ ข้อมูลจากสถานีวดั นํ ้าฝนของกรมชลประทานและกรมอุตนุ ิยมวิทยา
รวม 37 สถานี
- ข้ อ มูล ปริ ม าณนํ า้ ท่ าและระดับ นํ า้ รายวัน จะใช้ ข้ อมูล จากสถานี วัด นํ า้ ท่ าของกรมชลประทาน
จํานวน 10 สถานี
- ข้ อมูลอาคารชลศาสตร์ จะใช้ ข้อมูลขนาดอาคารชลศาสตร์ สถิติข้อมูลการเปิ ด-ปิ ดบาน ระดับนํา้
ด้ านใน-ด้ านนอก และอัตราการระบายของเขื่อน
- ข้ อมูลรู ปตัดขวางลํานํา้ ประกอบด้ วย ลํานํา้ มูล ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลําบริ บูรณ์ ลําเชียงไกร
และลําปลายมาศ
3. การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง
การสอบเทียบแบบจําลองใช้ ข้อมูลปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ. 2551 และทําการตรวจสอบแบบจําลอง โดยใช้
ข้ อมูลในช่วง เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ.2553 นําผลจากแบบจําลองมาเทียบกับข้ อมูลจาก
สถานีวดั ระดับนํ ้าที่อยู่ ในลํานํา้ ลําตะคอง ลําพระเพลิง และลํานํ ้ามูล จํานวน 5 สถานี โดยใช้ ค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในขันตอนการสอบเที
้
ยบ เพื่อตรวจสอบว่าผลการคํานวณที่ได้ มีความสอดคล้ องกับค่า
ตรวจวัดเป็ นอย่างดีหรื อไม่ เพื่อยืนยันว่าแบบจําลอง MIKE11 ที่ได้ จดั ทํามีความถูกต้ องในระดับที่นําไปใช้ จําลอง
สภาพการไหลได้ สําหรับทุกเหตุการณ์

ภาพที่ 2 แสดงผังลํานํ ้าลุม่ นํ ้ามูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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4. กรณีศกึ ษา
หลังจากทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองแล้ ว ได้ พิจารณากรณีศกึ ษาต่างๆ ในการบรรเทา
อุทกภัยได้ กําหนดกรณีศกึ ษาในการศึกษานี ้เพื่อประยุกต์เป็ นแนวทางในการบรรเทาอุทกภัย ทังในด้
้ านพฤติกรรม
การไหล ระดับนํ ้าในแต่ละพื ้นที่ และพื ้นที่นํ ้าท่วมต่างๆ จํานวน 3 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 การใช้ ระบบผันนํ ้าจากเขื่อนระบายนํ ้าโคกแฝกไปลงบึงพุดซา โดยใช้ อาคารแบ่งนํ ้าละลมหม้ อ
กรณี ที่ 2 การเพิ่ มประสิทธิ ภาพการระบายนํา้ ในลําตะคองและลําบริ บูรณ์ โดยการ รื อ้ ฝายเดิม สิ่งกี ด
ขวางทางนํ ้า ในลําตะคองและลําบริ บรู ณ์และขุดลอกลํานํ ้า
กรณีที่ 3 การใช้ ระบบผันนํ ้ารวมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ ้าในลําตะคองและลําบริ บรู ณ์

ภาพที่ 3 โครงข่ายลํานํ ้าระบบผันนํ ้าออกนอกพื ้นที่เศรษฐกิจเมืองเพื่อบรรเทาอุทกภัย

ผลการทดลองและวิจาณ์

ผลจากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง สามารถสรุ ปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ผลการสอบเทียบแบบจําลอง ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุ ขระของท้ องนํ ้า(Manning’s “n”) เท่ากับ 0.035
ในส่วนของทุ่งนํ ้าท่วมยังได้ คา่ ผลการสอบเทียบที่ไม่ดีนกั
ผลการตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11 โดยการใช้ ค่าพารามิเตอร์ จากการสอบเทียบ และทดสอบการ
คํานวณเพื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลระดับนํ ้าทัง้ 5 สถานี โดยพิจารณาข้ อมูลเดือนกันยายน ถึง เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.2553 จึงได้ นําแบบจําลองไปประยุกต์หาแนวทางการบรรเทานํ ้าท่วมต่อไป
ในส่วนของผลการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง MIKE 11 ในเบื ้องต้ นนี ้ ได้ พิจารณา ระหว่าง เดือนกันยายน
ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 นํามาเป็ นกรณีสภาพปั จจุบนั และนํารู ปแบบในการบรรเทานํ ้าท่วมที่เกิดขึ ้น
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ในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้า โดยการพิจารณาถึงค่าระดับนํ ้าที่เปลี่ยนไป ผลที่คาดว่าจะได้ รับ คือ กรณีที่ 3 การใช้ ระบบผันนํ ้า
รวมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ ้าในลําตะคองและลําบริ บรู ณ์ สามารถช่วยลดระดับนํ ้าได้ ดีที่สดุ

สรุ ป
กรณีการบรรเทานํ ้าท่วมในลุ่มนํ ้ามูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมาจากกรณีศกึ ษาทัง้ 3 กรณี คาด
ว่ากรณี ที่ 3 เป็ นทางแก้ ไขในรู ปแบบที่ดีที่สุด คือ การใช้ ระบบผันนํา้ จากเขื่อนระบายนํ ้าโคกแฝกไปลงบึงพุดซา
โดยใช้ อาคารแบ่งนํ ้าละลมหม้ อและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ ้าของลําตะคองและลําบริ บูรณ์ ซึง่ จะสามารถ
ลดระดับนํ ้าบางส่วนลงได้ แต่ก็จะมีนํา้ ท่วมในบางพืน้ ที่ ซึง่ ปั จจุบันยังอยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อการปรับแก้
และแก้ ไขแบบจําลอง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2556
การศึกษานีเ้ ป็ นเพียงแนวทางการบรรเทานํ ้าท่วมในลุ่มนํา้ มูลตอนบนในเขตจังหวัดนคราชสีมา โดยใช้
วิธีการแก้ ปัญหาในเชิ งวิศวกรรมบางอย่างเพี ยงด้ านเดียว ซึ่งอาจจะต้ องรวมวิธีการอื่น ๆ ที่ ยังมิได้ ศึกษาให้
ครอบคลุมแบบบูรณาการ ทัง้ ในด้ านสังคม ด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นต้ น ซึ่งคงต้ องนํ าเสนอต่อ
โครงการชลประทานที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ ปัญหานํ า้ ท่วมอย่างเป็ นระบบ และสามารถที่จะใช้
ประโยชน์จากปริ มาณนํ ้าส่วนเกินที่ท่วมนี ้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ งได้ โดยมุง่ เน้ นประโยชน์ของประชาชนเป็ น
หลักต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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