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บทคัดย่อ 

 เน่ืองจากลุ่มนํา้ชีตอนบนมกัจะประสบกับปัญหาอทุกภยัเกือบทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2553 ซึ่ง

ผลกระทบตอ่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นอย่างมาก ผู้ วิจยัจงึเลง็เห็นความจําเป็นในการศกึษาสภาพ

นํา้ท่วมในลุม่นํา้ชีตอนบนและมาตรการในการบรรเทาอทุกภยัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี โดยในการศกึษา ผู้ วิจยั

ได้เลือกประยกุต์ใช้แบบจําลอง MIKE11ซึง่เป็นแบบจําลองทางอทุกพลศาสตร์ในการจําลองสภาพทางกายภาพ

ของพืน้ท่ีท่ีเกิดนํา้ท่วม โดยทําการสอบเทียบแบบจําลองกับข้อมูลค่าระดับนํา้ของปี 2552 ท่ีได้จากการสถานี

ตรวจวดัในบริเวณพืน้ท่ีลุ่มนํา้ และทําการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลค่าระดบันํา้ของปี 2553 โดยข้อมูล

ระดบันํา้ดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีอยู่ในช่วงท่ีเกิดนํา้ท่วมสงูสดุซึง่ผลการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องมีความ

ใกล้เคียงกบัข้อมลูจริง ดงันัน้พารามิเตอร์ท่ีได้จึงมีความน่าเช่ือถือและสามารถนํามาประยุกค์ใช้กบัแบบจําลอง

สําหรับกรณีศึกษาในการป้องกันนํา้ท่วมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดงันี ้คือ คือ 1)การขุดลอกแม่นํา้ชีและลํานํา้

สาขา 2)การก่อสร้างคันกัน้นํา้ป้องกันนํา้ท่วม และ 3) รวมกรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 เข้าด้วยกัน จากผลการ

วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าผลจากกรณีท่ี 1 สามารถลดระดบันํา้ท่วมบริเวณตวัเมืองชยัภูมิอยู่ในช่วง 0.10-0.20 

เมตร ซึ่งทัง้นีใ้นกรณีท่ีจะนํามาตรการดังกล่าวไปใช้จะต้องวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดตลิ่งจากการขุดลอก

ปรับปรุงลํานํา้เพ่ิมเติม ผลจากกรณีท่ี 2 ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าในพืน้ท่ีจําเป็นต่อก่อสร้างคนัป้องกนันํา้

ท่วมบริเวณลําปะทาว ในบริเวณตวัเมืองเน่ืองจากในช่วงฤดนํูา้หลาก และจากกรณีท่ี 3 สามารถสรุปได้ว่า หาก

ผสมผสานระหวา่งกรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 ทําให้สามารถลดความสงูของคนักัน้นํา้ท่ีจะก่อสร้างได้ เป็นแนวทางใน

การป้องกนันํา้ท่วมท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

ABSTRACT 

 The Upper Chi river basin has been faced flooding problem in almost years ,especially in 

2010.  The impact of flooding will be critical for the people living in this area. Therefore, the objective 

in this study are to simulating flooding area and the morphology of the Upper Chi river basin and to 

analyzing appropriate alternative scenarios deal with flooding problem and providing an appropriate 
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recommendation. The hydrodynamic MIKE11 model was used for simulating the flood inundated 

mechanism.  The model was calibrated by using observed water level from nearby gauging stations 

in 2009 ,and validated by using observed water level in 2010. These periods contain the severed 

flood historical record. The calibration and validation are generally good enough. Therefore, the 

obtained parameters are considered to be acceptable and applicable to the simulation study of the 

established scenarios. Three scenarios were considered for the flood protection plan including  (1) 

river dredging operation, (2) dykes construction and (3) the combination of first and second 

scenarios.  The results of the simulation study revealed that the first scenario ,river dredging operation 

water level in Muang Chumphon district decreased about 0.10 to 0.20 m. However, the dredging 

operation has to consider the slope stability of the river before. The results of the second scenario 

found that the dykes have to be constructed along the Lampatao river to provide flood protection to 

the urban area. The third scenario, If the river dredging operation and dyke construction are 

combination, the height of the dykes will be decreased. In conclusion , the third scenario is suitable 

for flood protection of the project area. 
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คาํนํา 

 ลุ่ม นํ า้ ชี ตอ น บ น  เ ป็ น ลุ่ ม นํ า้ ย่ อ ยข อ ง ลุ่ ม นํ า้ ชี ซึ่ ง เ ป็ น เ ป็น ลุ่ ม นํ า้ ท่ี สํ า คัญแ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพืน้ท่ีรับนํา้ฝนประมาณ 13,549 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ท่ี 3 

จงัหวดัคือ จงัหวดัชยัภมิู ขอนแก่น และจงัหวดันครราชสีมา มีแม่นํา้ชีเป็นลํานํา้สายหลกัของพืน้ท่ีซึง่แม่นํา้ชีมีต้น

กําเนิดมาจากเขายอดชี ในเทือกเขาเพชรบรูณ์ แล้วไหลไปบรรจบกบัแมนํ่า้มลูท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี 

 ปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีศกึษา โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2553 ก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมาก ส่งผลให้

ลุ่มนํา้ถูกนํา้ท่วมเสียหายเกือบทุกอําเภอ ทําให้บริเวณจังหวดัต่างๆ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี ้

พืน้ท่ีลุ่มนํา้ชีตอนบนยังประสบปัญหาอทุกภัยในหลายรูปแบบได้แก่ นํา้ท่วมขัง นํา้ป่าไหลหลาก และดิน/โคลน

ถลม่ โดยพืน้ท่ีท่ีประสบอทุกภยัประเภทนํา้ท่วมขงั ได้แก่ จงัหวดัชยัภมิูตอนลา่ง และจงัหวดัขอนแก่น 

 จากสภาพเหตกุารณ์ท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้ วิจยัจงึเลง็เห็นความจําเป็นในการศกึษาสภาพนํา้ท่วมในลุ่มนํา้

ชีตอนบนและมาตรการในการบรรเทาอุทกภัย โดยในการศึกษา ผู้ วิจัยได้เลือกประยุกต์ใช้แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ MIKE11 เพ่ือศกึษาสภาพนํา้ท่วมและคณุลกัษณะทางกายภาพของลุ่มนํา้ชีตอนบน ในเขตจงัหวดั

ชัยภูมิ และจําลองสภาพการไหลของนํา้หลากและสภาพนํา้ท่วมในพืน้ท่ี และทําการกําหนดแนวทางในการ

ป้องกนัและเตือนภยัจากนํา้ท่วม ของพืน้ท่ีลุ่มนํา้ชีตอนบนในเขตจงัหวดัชยัภูมิท่ีมีประสิทธิภาพสงู และสามารถ

นําไปประยกุต์ใช้กบัระบบป้องกนัท่ีมีอยู่เดิมของพืน้ท่ี 

 

วิธีการศึกษา 

 ในการศกึษาและวิจยั(กฤษฎา, 2547) จะดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 1. เก็บรวบรวมข้อมลูและทบทวนผลการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมลูด้านอทุกวิทยา อตุนิุยมวิทยา  ชล

ศาสตร์การไหลของนํา้ในแมนํ่า้และพืน้ท่ีราบลุม่ ระดบันํา้ท่วม  ข้อมลูสภาพภมิูประเทศ  รูปตดัขวาง ข้อมลูอาคาร

ชลศาสตร์ รวมถงึข้อมลูระบบการป้องกนันํา้ท่วมของพืน้ท่ีศกึษา  

2. วิเคราะห์ข้อมลูทางด้านอทุกวิทยา และสาเหตขุองนํา้ท่วมท่ีเกิดในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์ขอบเขต

เง่ือนไขท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการพฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

 3. พฒันาแบบจําลองนํา้ฝน-นํา้ท่า โดยทําการวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณนํา้ฝนและปริมาณนํา้ท่าจากสถานี

ตรวจวดัท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีศกึษาและบริเวณใกล้เคียง เพ่ือนํามาทําการจําลองสภาพการเกิดนํา้ท่าจากนํา้ฝนของ

พืน้ท่ีลุม่นํา้ชีตอนบน ในเขตจงัหวดัชยัภมิู  เพ่ือหาพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของของลุม่นํา้ชีตอนบน 

 4. พฒันาแบบจําลองการไหลของนํา้ โดยทําการกําหนดรูปแบบของแบบจําลองท่ีเหมาะสมและพฒันา

แบบจําลองท่ีสามารถเป็นตวัแทนการไหลของนํา้  ทําการสอบเทียบและตรวจพิสจูน์แบบจําลองกบัเหตกุารณ์นํา้

ท่วมท่ีเกิดขึน้ในอดีต 

 5. กําหนดกรณีศึกษาต่างๆ ของลํานํา้ชีโดยปรับรูปแบบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของลํานํา้ 

เปรียบเทียบกบัสภาพปัจจบุนั 
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ภาพที่ 1  ผงัข้อมลูท่ีใช้ในการจําลองสภาพทางชลศาสตร์ด้วยแบบจําลอง  MIKE 11 HD 

 

จาํลองสภาพนํา้ท่วมลุ่มนํา้ชีตอนบน

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

ด้วยแบบจาํลอง MIKE11 

จําลองสภาพการเกิดนํา้ทว่มในภาพรวมของ

ลุ่มนํา้ชีตอนบนในเขตจังหวัดชัยภูมิตาม

เง่ือนไขความรุนแรงของอทุกภยัระดบัต่างๆ 

และจําลองการบริหารจัดการและควบคุม

อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ 

จาํลองระบบชลศาสตร์ในพืน้ที่ 

ลุ่มนํา้ชีตอนบนในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

ด้วยแบบจาํลอง MIKE11 

จําลองสภาพการไหลของนํา้ในพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ตามเง่ือนไขความรุนแรงของอทุกภยัระดบั

ตา่งๆ และจําลองการบริหารจดัการและ

ควบคมุอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ 

เง่ือนไขและ

คา่เร่ิมต้น 

จัดทาํแนวทางบริหารจัดการนํา้ท่วม 

 

- แนวทางการบริหารจดัการนํา้ท่ีเกิดประสทิธิภาพสงูสดุเพ่ือบรรเทาอทุกภยักรณีตา่งๆ 

 

ผลการ

จําลอง

ระบบ 
ผลลพัธ์ 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจาํลองระบบ 

-   อุตุ- อุทกวิทยา  

-   สภาพภูมิประเทศ  เช่น ข้อมูลโครงข่าย ลํานํา้และรูปตัดขวาง  

    ข้อมลูโครงขา่ยและระดบัถนนและคนักัน้นํา้ 

-   อาคารชลศาสตร์และการควบคุมนํา้ เช่น ประตรูะบายนํา้  

 

ปรับผลตามการบริหาร

จดัการในพืน้ที่เป้าหมาย 
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สภาพและสาเหตุการเกิดปัญหานํา้ท่วม 

 เหตุการณ์นํา้ท่วมในอดีต 

 เหตกุารณ์นํา้ท่วมในอดีตของพืน้ท่ีลุ่มนํา้ชีบนท่ีเคยได้มีการรวบรวมข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมจาก

สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ(GISTDA) มีรายละเอียดดงันี ้

 ปี พ.ศ.2550 เกิดนํา้ท่วมแผ่เป็นพืน้ท่ีกว้างบริเวณพืน้ท่ีทางตอนล่างของพืน้ท่ีศกึษา คือ บริเวณ

อําเภอคอนสวรรค์ อําเภอบ้านเขว้า อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอจตัรัุส และอําเภอบําเหน็จณรงค์ 

 ปี พ.ศ.2551 จากการวิเคราะห์พืน้ท่ีนํา้ท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมสามารถแสดงได้ว่ามีพืน้ท่ีนํา้

ท่วมน้อยกว่าปี พ.ศ.2550 โดยมีพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหานํา้ท่วมคือ อําเภอคอนสวรรค์ อําเภอจัตุรัส อําเภอบ้าน

เหลื่อม 

 ปี พ.ศ.2552 เกิดนํา้ท่วมแผ่เป็นพืน้ท่ีกว้างคลุมตัง้แต่พืน้ท่ีบริเวณตอนกลางของพืน้ท่ีศึกษาไป

จนถึงพืน้ท่ีทางตอนล่าง มีพืน้ท่ีประสบปัญหานํา้ท่วมคือบริเวณ อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอบ้านเขว้า อําเภอ

จตัรัุส อําเภอบ้านเหลื่อม และอําเภอคอนสวรรค์  

 ปี พ.ศ.2553 ประสบปัญหานํา้ท่วมซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมาก เน่ืองจากอิทธิพลของ

ร่องความกดอากาศต่ํา และพายุโซนร้อน ส่งผลให้ลุ่มนํา้ถูกนํา้ท่วมเสียหายเกือบทุกอําเภอ ทําให้บริเวณจงัหวดั

ตา่งๆ ได้รับความเสียหายอย่างหนกั  

 

 สาเหตุการเกดิปัญหานํา้ท่วม 

 พืน้ท่ีลุ่มนํา้ชีตอนบนบริเวณจังหวัดชัยภูมิประสบปัญหานํา้ท่วมเป็นประจํา โดยพืน้ท่ีบริเวณท่ี

ประสบปัญหานํา้ท่วมจะมีลกัษณะเป็นท่ีราบทางลา่งของพืน้ท่ีศกึษา คือ บริเวณ อําเภอคอนสวรรค์ อําเภอชนบท 

อําเภอมญัจาครี อําเภอแวงใหญ่ และอําเภอแวงน้อย เน่ืองจากมีสภาพเป็นท่ีราบและมีความคดเคีย้วของแม่นํา้

คอ่นข้างมากจงึสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการไหลของแมนํ่า้ชี  ดงัแสดงแผนท่ีพืน้ท่ีเสี่ยงภยันํา้ท่วมบริเวณพืน้ท่ีลุ่ม

นํา้ชีตอนบนในเขตจังหวดัชัยภูมิในภาพท่ี 2 นอกจากนีพื้น้ท่ีลุ่มนํา้ชีตอนบนยังประสบปัญหาอุทกภัยในหลาย

รูปแบบได้แก่ นํา้ท่วมขงั นํา้ป่าไหลหลาก และดิน/โคลนถล่ม โดยพืน้ท่ีท่ีประสบอทุกภยัประเภทนํา้ท่วมขงั ได้แก่ 

จงัหวดัชัยภูมิตอนล่าง และจังหวดัขอนแก่น ประเภทนํา้ป่าไหลหลาก ได้แก่ จังหวดัชัยภูมิตอนบน ส่วนพืน้ท่ีท่ี

ประสบภยัดิน/โคลนถลม่ ได้แก่ จงัหวดัชยัภมิูตอนบนใกล้แนวภเูขา ดงัแสดงภาพความเสียหายจากเหตกุารณ์นํา้

ท่วมปี พ.ศ.2553 ในภาพท่ี 3 
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          ท่ีมา : http://hs3cfs.multiply.com/photos/album/83/83#photo=27 

 

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายความเสียหายจากสถานการณ์นํา้ท่วมปี พ.ศ.2553 

 

http://hs3cfs.multiply.com/photos/album/83/83#photo=27
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การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจาํลอง 

ในการศกึษาได้ทําการจําลองพฤติกรรมการเกิดนํา้ท่าของลุ่มนํา้ย่อยต่างๆในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ชีตอนบน ใน

เขตจงัหวดัชยัภูมิ ด้วยแบบจําลอง NAM Model โดยทําการคดัเลือกสถานีวดันํา้ท่าเพ่ือใช้ในการปรับเทียบหา

ค่าพารามิเตอร์จํานวน 5 สถานี คือ สถานี E.5 , E.32A , E.35A และ E.73 โดยมีข้อมลูท่ีใช้ในแบบจําลอง

ประกอบด้วยปริมาณฝนรายวนั และปริมาณการระเหย โดยสําหรับข้อมลูปริมาณฝนรายวนัของลุ่มนํา้ได้ทําการ

เฉลี่ยจากสถานีวดันํา้ฝนท่ีกระจายอยู่ในพืน้ท่ีด้วยวิธี Thiessen Polygon และสําหรับค่าอตัราการระเหยเฉลี่ย

รายวนัได้ทําการปรับลดคา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัปริมาณการระเหยท่ีเกิดขึน้จริง โดยในการกําหนดค่าพารามิเตอร์

ของแบบจําลอง ได้ทําการเปรียบเทียบผลการคํานวณปริมาณนํา้ท่าสะสม เวลาและขนาดของการเกิดนํา้ท่า

สงูสดุ และรูปร่างของกราฟนํา้ท่า ท่ีได้จากแบบจําลองนํา้ฝน-นํา้ท่าให้สอดคล้องกบัค่าท่ีได้จากการตรวจวดั ทัง้นี ้

ผลจากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองนํา้ฝน-นํา้ท่าสามารถสรุปคา่พารามิเตอร์ได้ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คา่พารามิเตอร์ท่ีได้จากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองนํา้ฝน-นํา้ท่า 

 
 

ผลจากการทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง โดยปรับค่าพารามิเตอร์แบบจําลองในลุ่ม

นํา้ย่อย สามารถสรุปค่าความสมัพนัธ์ทางสถิติ Correlation Coefficient, r2 เปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีคํานวณได้

กบัข้อมลูตรวจวดัจริง ดงัแสดงในตารางที่ 1 มีค่าอยู่ในช่วง 0.61-0.79 โดยจากผลการเปรียบเทียบความถูกต้อง

เชิงสถิติในการปรับเทียบแบบจําลองนํา้ฝน-นํา้ท่าข้างต้น สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลุม่นํา้ชีตอนบน เป็นพืน้ท่ีทางด้านต้นนํา้ของลํานํา้ชี แตไ่มมี่ข้อมลูรูปตดัลํานํา้บริเวณพืน้ท่ี จึงต้องจดัทํา

แบบจําลองนํา้ฝน-นํา้ท่าเพ่ือเป็นตวัแทนของปริมาณนํา้ท่าท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ดงันัน้จึงต้องทําการปรับเทียบและ

ตรวจสอบแบบจําลองเพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของลุ่มนํา้ โดยจากการปรับเทียบ ได้ค่า

ความสมัพนัธ์ทางสถิติ Correlation Coefficient, r2 เปรียบเทียบกราฟนํา้ท่าท่ีคํานวณได้กบัข้อมลูท่ีตรวจวดัจริง

อยู่ในช่วงประมาณ 0.61-0.79 โดยมีในสว่นของสถานีวดันํา้ท่า E.72 ซึง่เป็นพืน้ท่ีขนาดเล็กและมีการกระจายตวั

ของสถานีวดันํา้ฝนไม่ดีนกั โดยมีสถานีวดันํา้ฝนอยู่ทางตอนปลายของลุ่มนํา้ จึงส่งผลให้ค่า r 2 ท่ีคํานวณได้มีค่า

ไมดี่นกั 

ลุ่มนํา้ลํากระจวน เป็นพืน้ท่ีบริเวณตอนกลางของลํานํา้ชี โดยจากการปรับเทียบและตรวจสอบ

แบบจําลองเพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของลุ่มนํา้ได้ค่าความสัมพันธ์ทางสถิติ Correlation 

Coefficient, r2 เปรียบเทียบกราฟนํา้ท่าท่ีคํานวณได้กบัข้อมลูท่ีตรวจวดัจริงอยู่ในช่วง 0.71 ถงึ 0.75 

 

พื�นที�รับนํ�า

(ตร.กม.) Umax Lmax CQOF CKIF CK1.2 TOF TIF TG CKBF ปี R
2

WBL ปี R
2

WBL

E.73 243 30 250 0.60 2,000 30 0.30 0.30 0.30 1,000 2006 0.606 6.2 2007 0.638 8

E.35A 422 40 350 0.80 600 48 0.10 0.10 0.10 1,500 1991 0.705 -27.3 1992 0.751 0.2

E.32A 2,905 45 450 0.80 400 48 0.10 0.10 0.10 1,500 2007 0.717 -12.8 2008 0.64 7.1

E.5 4,254 20 250 0.30 250 48 0.90 0.90 0.80 2,500 2007 0.793 -3.1 2008 0.759 -2.1

ช่วงตรวจสอบช่วงสอบเทียบSurface Ground Water

สถานี
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กรณีศึกษา 

 หลงัจากทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองแล้ว ได้พิจารณากรณีศึกษาต่างๆ ในการบรรเทา

อทุกภยัจากสภาพปัญหานํา้ท่วมดงักลา่วข้างต้น ได้กําหนดกรณีศกึษาในการศกึษานีเ้พ่ือประยกุต์เป็นแนวทางใน

การบรรเทาอทุกภยั ทัง้ในด้านพฤติกรรมการไหลและระดบันํา้ในแตล่ะพืน้ท่ีและพืน้ท่ีนํา้ท่วมต่างๆตลอดทัง้ลํานํา้

จํานวน 3 กรณี ดงันี ้

 กรณีที่ 1 การขดุลอกแมนํ่า้ 

 แนวทางนีพิ้จารณาถงึการเพ่ิมพืน้ท่ีการไหลของนํา้ในลํานํา้ ซึง่ลกัษณะทางกายภาพของลํานํา้ชีและลํา

นํา้สาขา มีความตืน้เขิน โดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการระบายนํา้ โดยในกรณีศึกษาจะพิจารณาขุดลอก

แม่นํา้ชีสายหลกัและลําสาขาท่ีไหลผ่านตวัเมืองชัยภูมิประกอบด้วย ห้วยปะทาว,ลําชีรอง และห้วยเสียว โดย

ปริมาณการขดุลอกจะพิจารณาถงึความมัน่คงของลาดตลิ่งในแตล่ะพืน้ท่ีด้วย  

 กรณีที่ 2 ก่อสร้างคนัป้องกนันํา้ท่วม 

 เน่ืองจากสภาพปัญหาอทุกภัยในพืน้ท่ีเกิดจากการท่ีนํา้ไหลล้นตลิ่งของลําปะทาว จึงเสนอแนวทางใน

การป้องกนัปัญหาโดยการก่อสร้างคนัป้องกนันํา้ท่วมบริเวณตวัเมืองชยัภูมิเพ่ือป้องกนัปัญหานํา้ไหลล้นตลิ่งเข้า

ท่วมพืน้ท่ีเมือง  

 กรณีที่ 3 การขดุลอกแมนํ่า้ร่วมกบัการก่อสร้างคนัป้องกนันํา้ท่วม 

 แนวทางนีเ้ป็นการพิจารณาถึงการผสมผสานมาตรการในการป้องกันปัญหาอุทกภัยต่างๆเข้าด้วยกัน

เน่ืองจากหากมีการขุดลอกแม่นํา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายนํา้แล้วจะส่งผลให้ระดบันํา้ท่วมสงูสดุท่ีจะ

เกิดขึน้มีระดบัท่ีต่ําลง จงึทําให้สามารถลดระดบัความสงูของคนัป้องกนันํา้ท่วมบริเวณตวัเมืองได้ 

 

ผลและวิจารณ์ 

 ผลจากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง สามารถสรุปรายละเอียดได้วา่ คา่

สมัประสทิธ์ิความขรุขระของท้องนํา้( Manning “n”) เท่ากบั 0.028 ถงึ 0.033 ในลํานํา้และเท่ากบั 

0.08 ในทุ่งนํา้ท่วม ผลจากการสอบเทียบได้คา่สหสมัพนัธ์(r2)เฉลี่ย มีคา่ประมาณ 0.72 ดงัแสดงการ

เปรียบเทียบปริมาณนํา้ท่าท่ีสถานีวดันํา้ E.21 ในภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณนํา้ท่าตรวจวดัท่ีสถานี E.21 กบัผลจากการคํานวณในแบบจําลอง 

MIKE11 

 ผลจากการนําแบบจําลองคณิตศาสตร์ MIKE11 ท่ีใช้ในการจําลองสภาพการไหลของ

พืน้ท่ีลุม่นํา้ชีตอนบน ในเขตจงัหวดัชยัภมิู มาพิจารณาประสทิธิภาพของของกรณีศกึษาตา่งๆได้ผล

ดงันี ้

 กรณีท่ี 1 จากการขดุลอกท้องนํา้บริเวณท่ีมีลกัษณะตืน้เขิน พบวา่สามารถลดระดบันํา้

ท่วมสงูสดุบริเวณสถานีวดันํา้ E.21 ได้อยู่ในช่วงระหวา่ง 0.10 – 0.20 เมตร  

 กรณีท่ี 2 จากการก่อสร้างคนัป้องกนันํา้ท่วมบริเวณพืน้ท่ีตวัเมืองชยัภมิู พบวา่ความสงู

ของคนักัน้นํา้ต้องมีความสงูอย่างน้อย  1.50 เมตร โดยก่อสร้างบริเวณลําปะทาวตัง้แต ่กม. 39+000 

ถงึ กม. 54+000 และบริเวณ ลาํชีรองและห้วยเสียวตลอดความยาวของลํานํา้ จงึจะบรรเทาปัญหา

อทุกภยับริเวณพืน้ท่ีตวัเมืองชยัภมิูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรณีท่ี 3 จากมาตรการการขดุลอกท้องนํา้บริเวณท่ีมีลกัษณะตืน้เขิน ซึง่สง่ผลให้ระดบันํา้

ท่วมสงูสดุลดลงในช่วงระหวา่ง 0.10 – 0.20 สง่ผลให้ระดบัความสงูของคนัป้องกนันํา้ท่วมท่ีเสนอให้มี

การก่อสร้างมีความสงูท่ีลดลงเหลือประมาณ 1.30 เมตร 

บทสรุป 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปบริหารจดัการนํา้และเป็นแนวทางวางแผนป้องกนัปัญหานํา้ท่วมในลุ่มนํา้ชี

ท่ีประสบปัญหา ได้อย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นการลดการสญูเสียจากอทุกภยัท่ีอาจจะ

เกิดขึน้อีกในอนาคต ซึ่งสามารถนําไปใช้ในหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินงานท่ี

เก่ียวข้องตอ่ไป 

 จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าผลจากกรณีท่ี 1 สามารถลดระดบันํา้ท่วมบริเวณตวัเมืองชยัภูมิ

อยู่ในช่วง 0.10-0.20 เมตร ซึง่ทัง้นีใ้นกรณีท่ีจะนํามาตรการดงักลา่วไปใช้จะต้องวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดตลิ่ง

จากการขดุลอกปรับปรุงลํานํา้เพ่ิมเติม ผลจากกรณีท่ี 2 ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าในพืน้ท่ีจําเป็นต่อก่อสร้าง

คนัป้องกนันํา้ท่วมบริเวณลําปะทาว ในบริเวณตวัเมืองเน่ืองจากในช่วงฤดนํูา้หลาก และจากกรณีท่ี 3 สามารถ

สรุปได้วา่ หากผสมผสานระหว่างกรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 ทําให้สามารถลดความสงูของคนักัน้นํา้ท่ีจะก่อสร้างได้ 

เป็นแนวทางในการป้องกนันํา้ท่วมท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิและสํานักอุทก
วิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมชลประทานท่ีไดใหความอนุเคราะห
ขอมูลสําหรับการจัดทํางานวิจัย 
 ขอขอบพระคณุ ดร.จิระวฒัน์ กณะสตุ ท่ีได้ให้คําแนะนําและคําปรึกษาตลอดการทํางานวิจยันี ้
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