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บทคัดยอ 

จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาอุทกภัยรุนแรงอยูหลายครั้ง จากสถิติเหตุการณ
อุทกภัยขนาดใหญพบวา ลุมน้ําปราจีนบุรีประสบปญหาอุทกภัยรุนแรงถึง 6 ป ไดแก ป พ.ศ.2549 
2551 2553 2554 2555 และ 2556 โดยจํานวนนี้ปท่ีรุนแรงท่ีสุด 2 ป คือ ป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2556 เกิดน้ําทวมขังจากริมฝงลําน้ํากวาง 4-20 กิโลเมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม มี
ความลาดชันของพ้ืนท่ีและความลาดชันของลําน้ําคอนขางต่ํา จึงระบายน้ําไดชา น้ําทวมขังสวนใหญ
จะเกิดบริเวณ อ.เมืองปราจีนบุรี ถึง อ.ศรีมหาโพธิ และมีลักษณะแผเปนบริเวณกวาง การจําลอง
สภาพการไหลในพ้ืนท่ีราบลุม เพ่ือหาขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําทวมและความสูงของน้ําทวม จึงเปนเรื่องสําคัญ
ท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหไดขอมูลประกอบการวางแผนในการวางมาตรการบรรเทาอุทกภัย ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดใชโปรแกรม MIKE FLOOD วิเคราะหสภาพการไหลในขณะเกิดน้ําทวม พ้ืนท่ีศึกษา
ครอบคลุมพ้ืนท่ีราบลุมน้ําทวมถึงบริเวณริมแมน้ําปราจีนบุรีชวง อ.กบินทรบุรีถึง อ.บานสราง บริเวณ
ริมแมน้ําปราจีนบุรีตั้งแตสถานีวัดน้ําทา KGT.3 ในเขต อ.กบินทรบุรี ไปจนถึงสถานีวัดน้ําทา KGT.22 
บริเวณ อ.บานสราง แมน้ําปราจีนบุรีมีความลาดชันทองน้ําอยูระหวาง 1: 16,000 ถึง 1:35,000 มี
ความกวางลําน้ําวัดจากตลิ่งอยูในชวง 62 ม. ถึง 138 ม. และไดรับอิทธิพลของระดับน้ําทะเล สงผลให
ระดับน้ําในแมน้ําบางปะกง เออทนเขามาในแมน้ําปราจีนบุรีจนถึง อ.เมืองปราจีนบุรีบางชวงเวลา ใน
การศึกษาครั้งนี้พบวาพ้ืนท่ีบริเวณ ต.บางเตย และ ต.บางแตน อ.บานสราง จัดเปนพ้ืนท่ีน้ําทวม
ซํ้าซาก เกิดน้ําทวมเปนประจําตั้งแตรอบปการเกิดซํ้า 2 ป ข้ึนไป พ้ืนท่ีบริเวณริมแมน้ําปราจีนบุรีสวน
บริเวณอ่ืน ๆ ชวง อ.บานสราง อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อ.ศรีมโหสถ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.
กบินทรบุรี จะเกิดน้ําทวมตั้งแตรอบปการเกิดซํ้า 5 ป ข้ึนไป   

คําสําคัญ : ลุมน้ําปราจีนบุรี, พ้ืนท่ีราบลุม, MIKE FLOOD 

 
Abstract 

Prachinburi province is an area that suffered severe flooding on several occasions. 
The records showed that large floods occurred in Prachin Buri river basin up to six 
years, including the year (B.D.) 2549 2551 2553 2554 2555 and 2556. The most severe 
2 years in B.D.2554 and B.D.2556 caused flooding of over banks width 4-20 
kilometers, because the slope of the river and the area is relatively low thus the 
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drainage was slow. Flooding occurred mostly in Amphoe Muang Prachin Buri to 
Amphoe Si Maha Phot and are spread over a wide area. Simulation of flow condition 
in floodplain areas to find boundaries of flooding area and height of the flood is 
important to proceed. The study was used MIKE FLOOD to analysis flooding and 
obtain information for planning of flood mitigation measures. The study area covers 
floodplain area along the Prachin Buri River from Amphoe Kabin Buri to Amphoe Ban 
Sang. The Prachin Buri River from KGT.3 at Amphoe Kabin Buri to KGT.22 at Amphoe 
Ban Sang has a slope of between 1: 16,000 to 1: 35,000. The river's width is in the 
range of 62 m to 138 m and is influenced by the tidal level. As a result, the water 
level in the Bang Pakong River is inundated in the Prachin Buri River to the Amphoe 
Mueang Prachin Buri. In this study, it was found that the area of Tambon Bang Thaey 
and Tambon Bang Tan is flood area. The flood occurs regularly from return period 2 
years. Other areas in Amphoe Ban Sang, Amphoe Mueang Prachin Buri, Amphoe 
Prachantakham, Amphoe Sri Mahosot, Amphoe Si Maha Pho and Amphoe Kabin Buri 
the flood occurs from return period 5 years up. 
 
Keywords: Prachinburi Basin, Floodplain, MIKE FLOOD 

1. บทนํา 
ลุมน้ําปราจีนบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย พ้ืนท่ีสวนใหญครอบคลุมจังหวัด

ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ดังแสดงในรูปท่ี 1 มีพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ 9,651.38 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 6,032,113 ไร ลักษณะลุมน้ําวางตัวอยูในแนวทิศตะวันออก–ตะวันตก ลุมน้ําปราจีนบุรีมีลําน้ํา
สายหลัก คือ แมน้ําปราจีนบุรี และลําน้ําสาขาคลองพระสะทึง ลําน้ําสาขาคลองพระปรง และลําน้ํา
สาขาแมน้ําหนุมาน ลําน้ําสายหลัก แมน้ําปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ําพระปรงกับ
แมน้ําหนุมาน ท่ีบานตลาดใหม อําเภอกบินทรบุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอําเภอกบินทรบุรี 
ผานอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี เปนพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาอุทกภัยรุนแรงอยูหลายครั้ง พ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมเปนประจําไดแก 
บริเวณอําเภอกบินทรบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณดังกลาวเปนท่ีราบลุม มีความลาดชันของพ้ืนท่ีและความ
ลาดชันของลําน้ําคอนขางต่ํา จึงระบายน้ําไดชา ประกอบกับเกิดน้ําเออหนุนจากแมน้ําบางปะกง ทํา
ใหไมสามารถระบายน้ําลงไดอยางมีประสิทธิภาพ การจําลองสภาพการไหลในพ้ืนท่ีราบลุม เพ่ือหา
ขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําทวมและความสูงของน้ําทวม จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหไดขอมูล
ประกอบการวางแผนในการวางมาตรการบรรเทาอุทกภัย 
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รูปท่ี 1 ขอบเขตลุมน้ําปราจีนบุรี และขอบเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาสภาพนํ้าทวมบริเวณริมแมน้ําปราจีนบุรี ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
2. เพ่ือสรางแผนท่ีน้ําทวม (Flood Map) บริเวณริมแมน้ําปราจีนบุรี ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

 
3. พ้ืนท่ีศึกษา 

พ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง (Floodplain) บริเวณริมแมน้ําปราจีนบุรีชวง อ.บาน
สราง อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อ.ศรีมโหสถ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.กบินทรบุรี ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี  มีขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

 
4. แบบจําลอง MIKE FLOOD  

ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชโปรแกรม “MIKE FLOOD” ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีถูกพัฒนาข้ึนสําหรับการ
จําลองสภาพการเกิดน้ําทวมท่ีเชื่อมโยงการคํานวนแบบ 1 มิติ 2 มิติ เขาดวยกัน ซ่ึงทําใหสามารถ
จําลองลักษณะการเกิดน้ําทวมไดอยางเสมือนจริง ท้ังกรณีการไหลในลําน้ํา ทุงน้ําทวม น้ําทวมขังบน
ถนน โครงขายการระบายน้ํา และบริเวณชายฝง รวมท้ังสภาพการพังทลายของเข่ือน หรือคันก้ันน้ํา 
แบบจําลอง MIKE FLOOD แบงการทํางานออกเปน 2 สวน ไดแก 1D Engines และ 2D Engines 
โดยการเชื่อม กริด 2 มิติ กับลําน้ํา 1 มิติ ใน MIKE FLOOD สามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 

- Standard Links ใชสําหรับเชื่อมตอกริด 2D กับปลายลําน้ํา 1D เพ่ือใหน้ําไหลเขา/ออกระหวาง
ลําน้ํา และกริด 

- Lateral Links ใชสําหรับเชื่อมตอกริด 2D ดานขาง ตามแนวชวงลําน้ํา เพ่ือใหน้ําไหลลนเขา/
ออก ระหวางลําน้ําและกริด 

ลักษณะการเชื่อมตอการทํางานของ 1D Engines และ 2D Engines ท้ังสองแบบแสดงใน รูปท่ี 3 
และ 4 และสรุปรายละเอียดการทํางานของ 1D Engines และ 2D Engines ไดดังนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 3 การเชื่อมตอแบบ Standard Links 

 
 

รูปท่ี 4 การเชื่อมตอแบบ Lateral Links 
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1) การทํางานสวน 1D Engines 
การทํางานสวน 1D Engines ของแบบจําลอง MIKE FLOOD ไดใชแบบจําลอง MIKE11  ซ่ึงเปน

แบบจําลองทางชลศาสตรสําหรับการคํานวณการไหลของน้ํา คุณภาพน้ํา และการเคลื่อนท่ีของ
ตะกอนบริเวณปากแมน้ํา แมน้ํา คลองชลประทาน และน้ําผิวดินอ่ืนๆ โดยมีความสามารถในการ
ทํางานท่ีครอบคลุมขอบขายพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด แบบจําลอง MIKE11 ท่ีใชในการจําลองดานน้ําทวม
ประกอบดวย 2 แบบจําลองยอย ไดแก Rainfall-runoff module (RR) และ Hydrodynamic 
module  (HD) ดังแสดงลักษณะการใชงานและผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลองยอยตางๆ ในตารางท่ี 1 
ซ่ึงพอจะสรุปหลักการและทฤษฎีของแตละแบบจําลองยอยไดดังตารางท่ี 1  

2) การทํางานสวน 2D Engines 
การทํางานสวน 2D Engines ของแบบจําลอง MIKE FLOOD ใชแบบจําลอง MIKE 21 ซ่ึงเปน

แบบจําลองลักษณะ 2 มิติ แบบจําลองยอยของ MIKE 21 ท่ีใชในการศึกษานี้ คือ MIKE 21 FM-HD 
หรือ Hydrodynamic ท่ีใชสําหรับการคํานวณคาระดับ และอัตราการไหลของน้ํา ซ่ึงมีขอมูลนําเขา
หลัก คือ คาระดับ คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ํา และแรงกระทําอ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดการไหล 
ท้ังนี้แบบจําลองสามารถคํานวณโดยครอบคลุมสิ่งตางๆ เหลานี้ 

- ความเสียดทานทองน้ํา 
- แรงกระทําเนื่องจากลม 
- แรงกระทําเนื่องจากความกดอากาศ 
- แรงกระทําจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 
- บังคับการเพ่ิม หรือลด ปริมาณน้ํา ณ ตําแหนงท่ีกําหนด 
- การระเหยของน้ํา 
- การเปลี่ยนสภาพระหวางเซลแหงและเซลเปยก 
- แรงกระทําจากคลื่น 

การจําลองลักษณะการไหลแบบสองมิติดวยแบบจําลอง MIKE 21 แสดงในรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5 ลักษณะการจําลองพ้ืนท่ีน้ําทวมในของกริดในแบบจําลอง MIKE21 
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ตารางท่ี 1 การใชงานแบบจําลองยอยของ MIKE11 ในการจําลองดานน้ําทวม 
แบบจําลองยอย การใชงาน ผลลัพธท่ีได 

MIKE 11 RR (Rainfall-
Runoff Module) 

จําลองสภาพการเกิดน้ําทาจาก
น้ําฝน 

- กราฟปริมาณการไหลของน้ําผิว
ดินของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยตามเวลา 

- คาการไหลของน้ําใตดินตางๆ 
ตามเวลา 

MIKE 11 HD  
(Hydrodynamic and 
Flood Mapping 
Module) 

จําลองสภาพการไหลของน้ําในลํา
น้ํา ท่ีราบลุม ริมตลิ่ง และพ้ืนท่ีน้ํา
ทวม เชื่อมโยงการไหลระหวาง
ปริมาณน้ําไหลนองในบริเวณท่ี
ราบลุมท่ีมีการเกิดน้ําทวมรวมกับ
การไหลของน้ําในลําน้ํา 

- ระดับน้ํา และอัตราการไหลท่ีจุด
ตางๆ ตามลําน้ํา 

- แผนท่ีความลึกน้ําทวม 
- อัตราการระบายน้ําผานอาคาร
บังคับน้ํา 

- แนวทางการควบคุมอาคารบังคับ
น้ํา 

 
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 การจัดทําแบบจําลอง MIKE11HD ใชขอมูลรูปตัดขวางแมน้ําปราจีนบุรี จากบริเวณจุดบรรจบ
แมน้ําหนุมาน-น้ําพระปรง ถึงบริเวณ อ.บานสราง สํารวจโดยกรมชลประทาน ป พ.ศ.2548 ระยะทาง
ประมาณ 89 กม. รวม 850 รูปตัด รวมกับขอมูล DEM มาตราสวน 1:4,000 ของกรมพัฒนาท่ีดิน ทํา
การสรางโครงขายลําน้ําสายหลักของลุมน้ําปราจีนบุรีดังแสดงในรูปท่ี 6 ทําการรวบรวมขอมูลอุทก
วิทยาจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของครอบคลุมชวงป พ.ศ. 2528 – 2557 จากนั้นทําการตรวจสอบ
และคัดเลือกขอมูลสถานีเพ่ือใชในการศึกษา ประกอบดวย ปริมาณฝนรายวันจากสถานีวัดน้ําฝนของ
กรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา รวม 14 สถานี ระดับน้ําและปริมาณน้ําทารายวัน ใชขอมูล
จากสถานีวัดน้ําทาของกรมชลประทาน จํานวน 4 สถานี ปริมาณน้ําระเหยรายวันใชขอมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ท่ีสถานีตรวจอากาศกบินทรบุรี และสถานีตรวจอากาศปราจีนบุรี การปรับเทียบ
แบบจําลองคณิตศาสตร ไดทําการคัดเลือกเหตุการณอุทกภัยในอดีตตามรอบปการเกิดซํ้า ซ่ึงวิเคราะห
ไวจากขอมูลฝนสูงสุด 1 วัน ของลุมน้ําปราจีนบุรี จํานวน 6 เหตุการณ ดังนี้ 

 

ฝนลุมน้ํา 
รอบปการเกิดซํ้า (ป) 

2 5 10 25 50 100 
ฝน (มม.) 54.0 67.6 76.6 88.0 96.4 104.8 

เทียบกับ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2533 
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สําหรับการวิเคราะหแบบจําลอง Hydrodynamic กําหนด Lower Boundary เปนคาระดับน้ําท่ี
สถานีวัดน้ําทา KGT.22 (อําเภอบานสราง) สวน Upper Boundary กําหนดเปนคาอัตราการไหลท่ีลํา
น้ําสาขาตาง ๆของแมน้ําปราจีนบุรี ปรับคาพารามิเตอรในแบบจําลอง และเปรียบเทียบผลวิเคราะห
คาระดับน้ําท่ีสถานีวัดน้ําทา KGT.1 KGT.3 และ KGT.6 กับขอมูลท่ีวัดไดในชวงเวลาดังกลาว 

 

รูปท่ี 6 การสรางโครงขายลําน้ําสายหลักของลุมน้ําปราจีนบุรี 
  

0+000 KGT.3 

38+405 KGT.6 

64+900 KGT.1 

89+028 KGT.1 
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รูปท่ี 7 แสดงท่ีตั้งสถานีวัดน้ําฝน และสถานีน้ําทา ท่ีรวบรวมขอมูล 

 
5.2 การจัดทําแบบจําลอง MIKE21FM-HD ใชขอมูล DEM มาตราสวน 1:4,000 ของกรมพัฒนา

ท่ีดิน ทําการสราง Bathymetry File บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ใช Bathymetry แบบ 
Single Grid มีขนาด 100x100 เมตร คาการเกิดน้ําทวม (Flood and Dry) กําหนดเปน 0.02 และ 
0.03 ตามลําดับ คาระดับน้ําเริ่มตนใชเปนคาระดับน้ําเฉลี่ยในชวงเวลาท่ีวิเคราะห 

5.3 การจัดทําแบบจําลอง MIKE FLOOD ทําการเชื่อมโยง แบบจําลอง MIKE11HD และ
แบบบจําลอง MIKE21FM-HD เขาดวยกัน สรางการเชื่อมตอโดยเลือก Lateral link แบบ Left และ 
Right Bank ชวงเวลาท่ีทําการวิเคราะหแบบจําลอง พิจารณาใหครอบคลุมฐานเวลาของ Flood 
Hydrograph ของลุมน้ํา (เฉลี่ยประมาณ 25 วัน) 
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6. ผลการศึกษา  

ผลการสอบเทียบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (NAM) ท่ีสถานีวัดน้ําทา  KGT.3 ปพ.ศ. 2537 (ค.ศ. 
1994) ไดคาพารามิเตอรลุมน้ําแสดงในตารางท่ี 2 มีคาดัชนีทางสถิติ R2 เทากับ 0.78 ผลการ
ตรวจสอบแบบจําลองท่ีสถานี  KGT.3 ในปพ.ศ. 2538 มีคาดัชนีทางสถิติ R2 เทากับ 0.90  

 
ตารางท่ี 2 คาพารามิเตอรลุมน้ําในแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (NAM) ท่ีสถานีวัดน้ําทา  KGT.3 

สถาน ี
พ้ืนท่ีรับน้ํา 
(ตร.กม.) 

Umax Lmax CQOF CKIF CK1,2 TOF TIF TG CKBF 

KGT.3 7,425 40 500 0.28 200 48 0.40 0.60 0.60 2000 
 

 

 
รูปท่ี  8  ผลการสอบเทียบแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (NAM) ท่ีสถานีวัดน้ําทา  KGT.3  

ปพ.ศ. 2537 
 
 
 

Observed Runoff 

Simulated Runoff 

Rainfall Data 

Observed Runoff 

Simulated Runoff 
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รูปท่ี  9  ผลการตรวจพิสูจนแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา (NAM) ท่ีสถานีวัดน้ําทา  KGT.3  

ปพ.ศ. 2538 
 
ผลการสอบเทียบแบบจําลองการไหลใน ปพ.ศ. 2537 พบวา คา Manning’s n ท่ีทําใหผลการ

คํานวณมีความใกลเคียงกับคาท่ีตรวจวัดท่ีสถานีวัดระดับน้ําในแมน้ําปราจีนบุรีเปนดังนี้ 
 

กม. 0+000 38+405 64+900 89+028 

Manning’s n 0.035 0.050 0.045 0.045 
 

 

Observed Runoff 

Simulated Runoff 

Observed Runoff 

Simulated Runoff 

Rainfall Data 
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รูปท่ี  10  ผลการสอบเทียบแบบจําลองการไหลใน ปพ.ศ. 2537 

 
ผลการวิเคราะหระดับน้ําทวมสูงสุดท่ีรอบปการเกิดซํ้าตางๆแสดงในตารางท่ี 3 และรูปท่ี 11 

สําหรับผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรีท่ีรอบปการเกิดซํ้าตางๆ แสดงในตารางท่ี 
4 และรูปท่ี 12 ถึง รูปท่ี 17 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาระดับน้ําทวมสูงสุดท่ีรอบปการเกิดซํ้าตางๆ 

กม. ตําแหนง ระดับตลิ่ง ระดับน้ําสูงสุดท่ีรอบปการเกิดซํ้า (ม.รทก.) 

  
(ม.รทก.) 2 ป 5 ป 10 ป 25 ป 50 ป 100 ป 

0+000 สถานี KGT.3 / 
อ.กบินทรบุรี 

10.20 8.00 9.56 10.65 11.37 12.01 12.57 

38+405 อ.ศรีมหาโพธิ / 
สถานี KGT.6 

7.60 4.15 5.34 6.14 7.04 7.60 8.09 

64+220 อ.เมือง
ปราจีนบรุี 

6.52 2.97 3.42 3.66 4.21 4.32 4.38 

64+900 สถานี KGT.1 4.13 2.95 3.41 3.60 4.14 4.24 4.29 

89+028 อ.บานสราง / 
สถานี KGT.22 

2.90 2.75 3.18 3.37 3.75 3.80 3.82 
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รูปท่ี 11 ผลการวิเคราะหระดับน้ําในแมน้ําปราจีนบุรี  

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรีท่ีรอบปการเกิดซํ้าตางๆ 

จังหวัดปราจีนบุรี 
พ้ืนท่ีน้ําทวมท่ีรอบปการเกิดซํ้า (ตร.กม.) 

2 ป 5 ป 10 ป 25 ป 50 ป 100 ป 

อ.เมืองปราจีนบุรี 2.58  126.53  176.42  188.91  190.93  202.58  

อ.กบินทรบุรี 5.99  22.24  36.63  47.23  47.58  72.23  

อ.บานสราง 46.95  335.67  361.79  369.47  369.48  372.32  

อ.ประจันตคาม 0.42  0.42  17.62  38.59  39.36  57.62  

อ.ศรีมหาโพธิ 0.47  4.18  27.56  61.23  64.73  101.88  

อ.ศรีมโหสถ 1.24  54.51  70.23  74.62  75.16  76.33  

รวม 57.65 543.54 690.25 780.40 786.90 882.95 

 
ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรีท่ีรอบปการเกิดซํ้าตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) พ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 2 ป : มีพ้ืนท่ี 57.65 ตร.กม. โดยสวน

ใหญอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําปราจีนบุรีตอนลางบริเวณเขต อ.บานสราง 
(2) พ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 5 ป : มีพ้ืนท่ี 543.54 ตร.กม. โดย

สวนใหญอยูในลุมน้ําปราจีนบุรีตอนลางบริเวณเขต อ.บานสราง อ.เมืองปราจีนบุรี และเกิดน้ําลนตลิ่ง
ทวมพ้ืนท่ีริมน้ําบางจุดในเขต อ.กบินทรบุรี 
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(3) พ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 10 ป : พ้ืนท่ี 690.25 ตร.กม. พ้ืนท่ีน้ํา
ทวมขยายวงกวางครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขต อ.บานสราง อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อ.ศรีมโหสถ 
อ.ศรีมหาโพธิ และเกิดน้ําลนตลิ่งทวมพ้ืนท่ีริมน้ําบางจุดในเขต อ.กบินทรบุรี 

(4) พ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 25 ป : มีพ้ืนท่ี 780.40  ตร.กม. พ้ืนท่ี
น้ําทวมจะขยายวงกวางข้ึนไปทางตอนเหนือของลุมน้ําสาขาปราจีนบุรีตอนลางจาก อ.บานสราง ไป
จนถึง อ.กบินทรบุรี 

(5) พ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 50 ป : มีพ้ืนท่ี 786.90 ตร.กม. พ้ืนท่ี
น้ําทวมจะขยายวงกวางข้ึนไปทางตอนเหนือของลุมน้ําสาขาปราจีนบุรีตอนลางจาก อ.บานสราง ไป
จนถึง อ.กบินทรบุรี 

(6) พ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 100 ป : มีพ้ืนท่ี 882.95 ตร.กม. พ้ืนท่ี
น้ําทวมจะขยายวงกวางข้ึนไปทางตอนเหนือของลุมน้ําสาขาปราจีนบุรีตอนลางจาก อ.บานสราง ไป
จนถึง อ.กบินทรบุรี 

 

  
 

รูปท่ี 12 ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 2 ป 
 

  
 

รูปท่ี 13 ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 5 ป 
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รูปท่ี 14 ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 10 ป 
 

  
 

รูปท่ี 15 ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 25 ป 
 

  
 

รูปท่ี 16  ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 50 ป 
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รูปท่ี 17 ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ําทวมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีรอบปการเกิดซํ้า 100 ป 
 

7. บทสรุป  
ลักษณะของน้ําทวม บริเวณริมแมน้ําปราจีนบุรีตั้งแตจุดบรรจบแมน้ําพระปรงและแมน้ําหนุมาน 

ในเขต อ.กบินทรบุรี ลงไปจนถึง อ.บานสราง เปนผลมาจาก แมน้ําปราจีนบุรีมีความลาดชันทองน้ํา
นอย และมีลักษณะหนาตัดลําน้ําบีบตัวเปนชวงๆ ตั้งแตสถานีวัดน้ําทา KGT.3 ถึงจุดบรรจบกับคลอง
หาดยางบริเวณ ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ มีความกวางลําน้ําวัดจากตลิ่งอยูในชวง 69 ม. ถึง 
138 ม. มีความลาดชันประมาณ 1:16,000 ถัดจากนั้นไปจนถึงสถานีวัดน้ําทา KGT.22 บริเวณอําเภอ
บานสราง มีความกวางลําน้ําวัดจากตลิ่งอยูในชวง 62 ม. ถึง 120 ม. ความลาดชันประมาณ 1:35,000 
ประกอบกับ พ้ืนท่ีทายน้ําของลุมน้ําปราจีนบุรี คือ ลุมน้ําบางปะกง ซ่ึงเปนท่ีแบนราบน้ําทวมเสมอ
และไดรับอิทธิพลของการข้ึนลงของระดับน้ําทะเล สงผลใหระดับน้ําในแมน้ําบางปะกงเออทนเขามา
ในแมน้ําปราจีนบุรีจนถึงตัวอําเภอเมืองปราจีนบุรีบางชวงเวลา ทําใหการไหลในแมน้ําปราจีนบุรีชา
มาก จึงเกิดน้ําลนตลิ่งตั้งแตบริเวณตอนเหนืออําเภอกบินทรบุรีลงมาตลอดสาย ในการศึกษาครั้งนี้
พบวา พ้ืนท่ีบริเวณ ต.บางเตย และ ต.บางแตน อ.บานสราง จัดเปนพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก เกิดน้ําทวม
เปนประจําต้ังแตรอบปการเกิดซํ้า 2 ป ข้ึนไป พ้ืนท่ีบริเวณริมแมน้ําปราจีนบุรีสวนบริเวณอ่ืน ๆ ชวง 
อ.บานสราง อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อ.ศรีมโหสถ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.กบินทรบุรี จะเกิด
น้ําทวมตั้งแตรอบปการเกิดซํ้า 5 ป ข้ึนไป   

 
8. ขอเสนอแนะ  

เนื่องจากผลการคํานวณขอบเขตน้ําทวมท่ีไดนั้น จะข้ึนอยูกับความละเอียดและถูกตองของแผนท่ี
ฐานภูมิประเทศเชิงตัวเลขเปนหลัก ดังนั้น  ผลการศึกษาครั้งนี้ จึงเปนเพียงขอมูลเพ่ือใหทราบแนวโนม
ของเหตุการณเทานั้น โดยในสภาพความเปนจริง ลักษณะและขอบเขตการทวม อาจจะมีความ
คลาดเคลื่อนได  การนําแบบจําลอง MIKE FLOOD ไปใชงานจริง จึงตองมีการปรับปรุงขอมูลแผนท่ี
ฐานภูมิประเทศเชิงตัวเลข (DEM) ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือความแมนยําของผลการวิเคราะห 
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9. กิตติกรรมประกาศ 
ผูเขียนขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรม

ชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีเอ้ือเฟอขอมูล ตลอดจนใหการสนับสนุนและคําปรึกษา
ตลอดการศึกษาในครั้งนี้ 
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