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บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาพนํา้ท่วมรวมถึงแนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพืน้ท่ีลุ่มนํา้มูลตอนบนในเขต

จงัหวดันครราชสีมา  ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ MIKE11 เพ่ือจําลองสภาพการเกิดนํา้ท่วมในลํานํา้และทุ่ง

นํา้ท่วม โดยกําหนดขอบเขตเง่ือนไขด้านเหนือนํา้ท่ีเข่ือนลําตะคองและเข่ือนลําพระเพลิงและขอบเขตด้านท้ายนํา้

ท่ีสถานี M.104  บ้านวงัปรัด  ลํานํา้มลูส่วนท่ี 2  จ.บุรีรัมย์   ผลการสอบเทียบแบบจําลองจะได้ค่าสมัประสิทธ์ิ

ความเสียดทาน Manning’s  n ในลํานํา้มีค่า 0.035 ในการศกึษาสภาพการเกิดนํา้ท่วมและบรรเทาอทุกภยัได้

เลือกใช้เหตกุารณ์นํา้ท่วมสงูสดุในจงัหวดันครราชสีมาซึง่เกิดขึน้ในระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน  ถึง 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2553 สําหรับมาตรการในการบรรเทาอทุกภยัท่ีได้เสนอแนะมีทัง้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

โดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่  1) การใช้ระบบผนันํา้จากเข่ือนระบายนํา้โคกแฝกไป

ลงบงึพดุซา โดยใช้อาคารแบ่งนํา้ละลมหม้อ ต.โป่งแดง  อ.ขามทะเลสอ  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํา้

ในลําตะคองและลําบริบูรณ์โดยการปรับปรุงก่อสร้าง รือ้ฝายเดิม สิ่งกีดขวางทางนํา้ และขุดลอกลํานํา้ 3) รวม

กรณีท่ี 1 และ 2 เข้าด้วยกนั  จากผลการศกึษาสามารถสรุปได้ว่า  สําหรับกรณีท่ี 3  สามารถลดระดบันํา้ท่ีจะเข้า

เมืองได้ดีท่ีสุด และสามารถช่วยในการระบายนํา้ได้เร็วขึน้  สําหรับมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยการ

เฝ้าระวงัเตือนภยัจากปริมาณนํา้ในเข่ือน สถานีวดันํา้ฝนและนํา้ท่า 

         

คาํสาํคัญ :  มาตรการบรรเทาอทุกภยั  แบบจําลอง  ระบบผนันํา้ 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. 
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คาํนํา 

 ลุ่มนํา้มลูเป็นลุ่มนํา้หนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีประสบปัญหาอทุกภยัซํา้ซาก โดยเฉพาะในเขต

จงัหวดันครราชสีมา  ในอดีตท่ีผ่านมาพบว่าเหตกุารณ์นํา้ท่วมรุนแรงมากเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2521 2539 2545  

2550 และ พ.ศ.2553 ซึ่งการเกิดอทุกภัยในปี พ.ศ.2553 ท่ีผ่านมามีสาเหตุเน่ืองมาจากปริมาณฝนท่ีตกลงมา

มากกวา่ 100 มิลลิเมตรตอ่วนั และนํา้ป่าไหลหลากจากต้นนํา้ลงมาจนลํานํา้สายหลกัไม่สามารถระบายนํา้ได้ทนั 

และปริมาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้หลายแห่งมีปริมาณนํา้เกินกว่าระดบักกัเก็บ โดยเฉพาะเข่ือนลําพระเพลิง 3 เข่ือนลํา

ตะคอง3 จนต้องเร่งระบายนํา้ออกสูพื่น้ท่ีท้ายเข่ือน  นอกจากนัน้แมนํ่า้สายหลกัก็มีสภาพตืน้เขินและยงัพบวา่มีการ

รุกลํา้ลํานํา้ลําตะคองและลําพระเพลิง ซึง่เป็นลํานํา้สาขาท่ีสําคญั ท่ีไหลผ่านชุมชนขนาดใหญ่และมีความสําคญั

ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อําเภอปากช่อง อําเภอสีคิว้ อําเภอสงูเนิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอปักธงชยั อําเภอ

โชคชยั และอําเภอเมืองนครราชสีมา  ซึง่อทุกภยัในปี 2553 นี ้สร้าง1ความเสียหายทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม

เป็นจํานวนมาก 1 กรมชลประทานจึงมีแผนงานยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาภยันํา้ท่วมในพืน้ท่ีจงัหวดั

นครราชสีมาโดยใช้มาตรการก่อสร้างระบบผนันํา้ออกนอกพืน้ท่ีเศรษฐกิจเมือง แนวทางการแก้ปัญหาดงักล่าว  

จึงจําเป็นต้องมีการศกึษาสภาพนํา้หลากและอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจสภาพท่ีแท้จริงของปัญหา

นํา้ท่วมและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมได้  โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  MIKE 11 เข้ามาช่วย

ในการวิเคราะห์ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

- คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์ 1 ชดุ 

- Program Computer MIKE11, Program Arc GIS  
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- แผนท่ีมาตราสว่น 1: 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร และ แบบจําลองระดบัสงูเชิงเลข (Digital Elevation 

Model : DEM) มาตราสว่น 1:4,000 

- รูปตดัตามยาว ตามขวาง ของลํานํา้ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีลุม่นํา้มลู 

- ข้อมลูอตุนิุยมวิทยา-อทุกวิทยา และข้อมลูทางชลศาสตร์ของแมนํ่า้สาขาตา่งๆในพืน้ท่ีลุม่นํา้มลู  

 

วิธีการ 

 แบบจําลองท่ีเลือกใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ แบบจําลอง MIKE11 ซึง่พฒันาขึน้โดยสถาบนัชลศาสตร์แห่ง

ประเทศเดนมาร์ค (Danish Hydraulic Institute) ซึ่งเป็นแบบจําลองคณิตศาสตร์แบบหนึ่งมิติ ( 1D – 

Hydrodynamic  Model )   ท่ีสามารถจําลองการไหลแบบไมค่งตวั ( Unsteady  Flow )  และจําลองลกัษณะทาง

กายภาพของแมนํ่า้ในลุม่นํา้มลู ซึง่มีอาคารชลศาสตร์ควบคมุอยู่หลายจดุ  

 

 1.  ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 

 พืน้ท่ีศกึษาครอบคลมุพืน้ท่ีลุ่มนํา้มลูตอนบนในเขตจังหวดันครราชสีมา ตัง้แต่ท้ายเข่ือนลําตะคองและ

เข่ือนลําพระเพลิงไปจนถงึพืน้ท่ีแมนํ่า้มลูท่ีบ้านวงัปรัด จ.บรีุรัมย์ ขอบเขตเง่ือนไขด้านบน (Upstream Boundary) 

ของแบบจําลองท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วยการระบายนํา้ของเข่ือนลําตะคอง และการระบายนํา้ของเข่ือนลําพระ

เพลิง สว่นขอบเขตเง่ือนไขด้านล่าง (Downstream Boundary) ของแบบจําลองใช้ข้อมลูท่ีสถานี M.104  บ้านวงั

ปรัด  ลํานํา้มลูสว่นท่ี 2 จ.บรีุรัมย์  

 

 
 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพืน้ท่ีจดัทําแบบจําลอง   
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 2. ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัทําแบบจําลอง 

 ข้อมลูท่ีจะใช้ในการจดัทําแบบจําลอง ประกอบด้วย ปริมาณการระเหย ปริมาณฝน ปริมาณนํา้ท่า ระดบั

นํา้ท่า และข้อมลูของอาคารชลศาสตร์ตา่งๆ ตามรายละเอียดข้อมลูดงันี ้

- ข้อมลูปริมาณฝนรายวนั จะใช้ข้อมลูจากสถานีวดันํา้ฝนของกรมชลประทานและกรมอตุนิุยมวิทยา 

รวม 37 สถานี 

- ข้อมูลปริมาณนํา้ท่าและระดับนํา้รายวัน จะใช้ข้อมูลจากสถานีวัดนํา้ท่าของกรมชลประทาน 

จํานวน  10 สถานี 

- ข้อมลูอาคารชลศาสตร์ จะใช้ข้อมูลขนาดอาคารชลศาสตร์ สถิติข้อมูลการเปิด-ปิดบาน ระดบันํา้

ด้านใน-ด้านนอก และอตัราการระบายของเข่ือน  

- ข้อมูลรูปตดัขวางลํานํา้ ประกอบด้วย ลํานํา้มลู  ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลําบริบูรณ์ ลําเชียงไกร  

และลําปลายมาศ 

 3.  การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง 

 การสอบเทียบแบบจําลองใช้ข้อมลูปี พ.ศ.2548 ถงึ พ.ศ. 2551 และทําการตรวจสอบแบบจําลอง โดยใช้

ข้อมลูในช่วง เดือนกนัยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน  ในปี พ.ศ.2553 นําผลจากแบบจําลองมาเทียบกบัข้อมลูจาก

สถานีวดัระดบันํา้ท่ีอยู่ ในลํานํา้ลําตะคอง ลําพระเพลิง และลํานํา้มลู  จํานวน 5 สถานี  โดยใช้ค่าพารามิเตอร์

ต่างๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในขัน้ตอนการสอบเทียบ เพ่ือตรวจสอบว่าผลการคํานวณท่ีได้มีความสอดคล้องกบัค่า

ตรวจวดัเป็นอย่างดีหรือไม ่เพ่ือยืนยนัวา่แบบจําลอง MIKE11 ท่ีได้จดัทํามีความถูกต้องในระดบัท่ีนําไปใช้จําลอง

สภาพการไหลได้สําหรับทกุเหตกุารณ์ 

 

 
 

ภาพที่  2 แสดงผงัลาํนํา้ลุม่นํา้มลูตอนบนในเขตจงัหวดันครราชสมีา 
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 4.  กรณีศกึษา 

 หลงัจากทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองแล้ว   ได้พิจารณากรณีศกึษาต่างๆ ในการบรรเทา

อทุกภยัได้กําหนดกรณีศกึษาในการศกึษานีเ้พ่ือประยกุต์เป็นแนวทางในการบรรเทาอทุกภยั ทัง้ในด้านพฤติกรรม

การไหล  ระดบันํา้ในแตล่ะพืน้ท่ี   และพืน้ท่ีนํา้ทว่มตา่งๆ  จํานวน 3 กรณี   ดงันี ้

 กรณีท่ี 1 การใช้ระบบผนันํา้จากเข่ือนระบายนํา้โคกแฝกไปลงบงึพดุซา โดยใช้อาคารแบ่งนํา้ละลมหม้อ 

 กรณีท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํา้ในลําตะคองและลําบริบูรณ์โดยการ รือ้ฝายเดิม สิ่งกีด

ขวางทางนํา้ ในลําตะคองและลําบริบรูณ์และขดุลอกลํานํา้ 

 กรณีท่ี 3 การใช้ระบบผนันํา้รวมกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํา้ในลําตะคองและลําบริบรูณ์ 

 
ภาพที่ 3 โครงข่ายลํานํา้ระบบผนันํา้ออกนอกพืน้ท่ีเศรษฐกิจเมืองเพ่ือบรรเทาอทุกภยั 

 

ผลการทดลองและวิจาณ์ 

 ผลจากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้ 

 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง  ได้ค่าสมัประสิทธ์ิความขรุขระของท้องนํา้(Manning’s “n”)  เท่ากบั 0.035  

ในสว่นของทุ่งนํา้ท่วมยงัได้คา่ผลการสอบเทียบท่ีไมดี่นกั    

 ผลการตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11 โดยการใช้ค่าพารามิเตอร์จากการสอบเทียบ และทดสอบการ

คํานวณเพ่ือเปรียบเทียบกบัข้อมลูระดบันํา้ทัง้ 5 สถานี โดยพิจารณาข้อมลูเดือนกนัยายน ถึง เดือน พฤศจิกายน 

พ.ศ.2553   จงึได้นําแบบจําลองไปประยกุต์หาแนวทางการบรรเทานํา้ท่วมตอ่ไป 

 ในสว่นของผลการประยกุต์ใช้แบบจําลอง MIKE 11  ในเบือ้งต้นนี ้ ได้พิจารณา ระหว่าง เดือนกนัยายน 

ถงึ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2553  นํามาเป็นกรณีสภาพปัจจุบนั  และนํารูปแบบในการบรรเทานํา้ท่วมท่ีเกิดขึน้
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ในพืน้ท่ีลุม่นํา้  โดยการพิจารณาถงึคา่ระดบันํา้ท่ีเปลี่ยนไป  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ กรณีท่ี 3 การใช้ระบบผนันํา้

รวมกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํา้ในลําตะคองและลําบริบรูณ์ สามารถช่วยลดระดบันํา้ได้ดีท่ีสดุ   

 

สรุป 

กรณีการบรรเทานํา้ท่วมในลุ่มนํา้มลูตอนบนในเขตจงัหวดันครราชสีมาจากกรณีศกึษาทัง้ 3 กรณี คาด

ว่ากรณีท่ี 3 เป็นทางแก้ไขในรูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือ การใช้ระบบผนันํา้จากเข่ือนระบายนํา้โคกแฝกไปลงบึงพุดซา 

โดยใช้อาคารแบ่งนํา้ละลมหม้อและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํา้ของลําตะคองและลําบริบูรณ์  ซึง่จะสามารถ

ลดระดบันํา้บางส่วนลงได้ แต่ก็จะมีนํา้ท่วมในบางพืน้ท่ี  ซึง่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างดําเนินการเพ่ือการปรับแก้

และแก้ไขแบบจําลอง คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2556  

 การศึกษานีเ้ป็นเพียงแนวทางการบรรเทานํา้ท่วมในลุ่มนํา้มลูตอนบนในเขตจังหวดันคราชสีมา โดยใช้

วิธีการแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมบางอย่างเพียงด้านเดียว  ซึ่งอาจจะต้องรวมวิธีการอ่ืน ๆ ท่ียังมิได้ศึกษาให้

ครอบคลุมแบบบูรณาการ ทัง้ในด้านสังคม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ซึ่งคงต้องนําเสนอต่อ

โครงการชลประทานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหานํา้ท่วมอย่างเป็นระบบ และสามารถท่ีจะใช้

ประโยชน์จากปริมาณนํา้สว่นเกินท่ีท่วมนีเ้พ่ือการเพาะปลกูในฤดแูล้งได้   โดยมุง่เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็น

หลกัตอ่ไป 
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