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บทคัดยอ 

 ในชวงตนป พ.ศ. 2560 ไดเกิดเหตุการณน้ําทวมฉับพลันท่ีกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงมาก
ในหลายจังหวัดภาคใต มีผลอันเนื่องมาจากหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงไดพาดผานเขามาปก
คลุมบริเวณภาคใตตอนลาง แบบจําลองทางคณิตศาสตร iRIC ไดถูกนํามาประยุกตใชเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมทางชลศาสตรของน้ําทวมฉับพลันอันเนื่องมาจากการหลากลนทางระบายน้ําฉุกเฉินจากอาง
เก็บน้ําคลองลอยเขาทวมพ้ืนท่ี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ไดแสดงผลการคํานวณเทียบกับ
ขอมูลเก็บสํารวจภาคสนามเพ่ือแสดงความสามารถในการประยุกตใชของแบบจําลองคณิตศาสตร 
iRIC พบวาไดผลการคํานวณท่ีดีท้ังพฤติกรรมทางชลศาสตรการไหลของน้ําทวมฉับพลัน แสดงวา
แบบจําลองนี้สามารถนําไปใชลอกเลียนแบบพฤติกรรมการไหลของน้ําทวมฉับพลันท่ีเคยเกิดข้ึนใน
อดีตและสามารถนําไปใชคาดการณสถานการณน้ําทวมแบบฉับพลันอันอาจจะเกิดในอนาคตไดเปน
อยางดีในงานวิจัยนี้ 
 
คําสําคัญ: อางเก็บน้ําคลองลอย, บางสะพาน, น้ําหลากฉับพลัน, ซอฟตแวร iRIC 

บทนํา 

 ชวงวันท่ี 1-10 มกราคม พ.ศ. 2560 มรสุมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต
มีกําลังคอนขางแรง จากสถานการณดังกลาวสงผลทําใหเกิดฝนตกหนักเปนบริเวณกวางในหลายพ้ืนท่ี
ของภาคใต  พบวามี  3 จังหวัดท่ีตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได เ กิน 1,000 มม . คือ จ.พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และนราธิวาส โดยตรวจวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดไดมากถึง 1,273 มม. ท่ีบริเวณ
องคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม ต.ปาพะยอม กับท่ีตกหนักรองลงมาคือ ต.บานพราว อ.ปา
พะยอม จ.พัทลุง ท้ังนี้ปริมาณฝนสะสมของภาคใตตลอดท้ังเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 สูงถึง 559 มม. 
ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ย 30 ป ถึง 10 เทา (รูปท่ี 1) ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 RADARSAT-1 และ 
RADARSAT-2 ไดบันทึกภาพบริเวณภาคใต ซ่ึงจากการวิเคราะหภาพจากดาวเทียมพบพ้ืนท่ีถูกน้ําทวม
ท้ังสิ้น 10 จังหวัดซ่ึงประกอบดวย จ.ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ นราธิวาส ปตตานี 
พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราฏรธานี  รวมพ้ืนท่ี ถูกน้ําทวมประมาณ 1.21 ลานไร  โดย จ.
นครศรีธรรมราชมีพ้ืนท่ีถูกน้ําทวมมากท่ีสุด 597,740 ไร คิดเปน 49% ของพ้ืนท่ีน้ําทวมท้ังหมด  
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จากสถานการณน้ําทวมภาคใตท่ีเกิดข้ึนมาต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ตอเนื่องมาจนถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดรายงานสถานการณ
อุทกภัย วาตภัย และน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ีภาคใตรวมถึง จ.ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมีจังหวัดท่ีไดรับ
ผลกระทบ จํานวน 12 จังหวัด ประกอบดวย นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี นราธิวาส ยะลา พัทลุง 
สงขลา ปตตานี ตรัง กระบี่ ระนอง ชุมพรและประจวบคีรีขันธ ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบรวมท้ังสิ้น
1,815,618 คน มีผูเสียชีวิต 95 ราย เกิดความเสียหายดานสิ่งสาธารณประโยชน ประกอบดวย ถนน 
4,314 จุด คอสะพาน 348 แหง ฝาย 126 แหง อางเก็บน้ํา 2 แหง ประตูระบายนํ้า 1 แหง และอ่ืนๆ 
เรียงตามลําดับความรุนแรง ไดแก จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การกระจายตัวของฝนและฝนสะสมของเดือนมกราคม 

(ท่ีมา: 
http://www.thaiwater.net/current/2017/floodsouthjan2017/floodsouth_jan2017.html) 
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 รูปท่ี 2 อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือชวงวันท่ี 1 - 6 มกราคมจากภาพถายดาวเทียม 
Himawari-8 

.  

 

 

 

 

 

 

. 

รูปท่ี 3 แผนท่ีอากาศชวงวันท่ี 1 - 6 มกราคมจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

(ท่ีมา: 
http://www.thaiwater.net/current/2017/floodsouthjan2017/floodsouth_jan2017.html) 

 ในรูปท่ี 2 และ 3 ไดแสดงอิทธิพลจากหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงรวมท้ังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือชวงวันท่ี 1 - 6 เดือนมกราคมจากภาพถายดาวเทียม Himawari-8 และแผนท่ี
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงมีกําลังแรงท่ีสงผลทําใหเกิดฝนตกหนักและน้ําทวมในหลายพ้ืนท่ีของ
ภาคใต ยังสงผลทําใหน้ําไหลลงเข่ือนขนาดใหญในพ้ืนท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน โดยเข่ือนปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ มีปริมาณน้ํากักเก็บเพ่ิมจาก 38% ในชวงปลายเดือนธันวาคม เปน 51% ในชวงสิ้น
เดือนมกราคม เพ่ิมระดับจากสถานการณเข่ือนท่ีอยูในเกณฑน้ํานอยเปนเกณฑน้ําปาน สวนเข่ือนแกง
กระจานและเข่ือนรัชชประภามีปริมาณน้ํากักเก็บในเข่ือนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น สถานการณ
เข่ือนอยูในเกณฑน้ําปานกลางและน้ํามาก ตามลําดับ 

. 

 

 

 



  

10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 

 

63 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 สภาพอุทกภัยในพ้ืนท่ีตางๆ เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

 สําหรับอําเภอบางสะพานท่ีเพ่ิงประสบอุทกภัยไปเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีผานมา 
ตองมาเจอกับน้ําทวมหนักอีกรอบหลังฝนตกหนักติดตอกันในชวงตนเดือนมกราคม มวลน้ําหลาก
ทะลักจากภูเขาตะนาวศรีเขาสูตัวอําเภอ และไหลเขาทวมเทศบาลซ่ึงเปนยานธุรกิจการคา โรงเรียน 
โรงพยาบาล รวมท้ังบานเรือนของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางสะพานในหลายหมูบาน มีถนน
และคอสะพานหลายแหงขาดและพังเสียหายบนถนนสายเพชรเกษม-บางสะพาน จากการสํารวจ
ภาคสนามพบวาบางจุดมีน้ําทวมสูงมากกวา 50 ซม. และในบริเวณโรงพยาบาลบางสะพานมีระดับน้ํา
ทวมสูงสุดมากถึง 1.45 ม. (รูปท่ี 4) 

 ซ่ึงจากเหตุการณขางตนทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญของเหตุการณน้ํา
ทวมโดยเฉพาะอุทกภัยฉับพลัน โดยไดต้ังวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัยถึงสาเหตุและพฤติกรรมทางชล
ศาสตรและการไหลในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพานจึงไดนําแบบจําลอง iRIC ซ่ึงเปนโปรแกรมแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรไดถูกนํามาใชในการจําลองและศึกษาวิเคราะหอุทกภัยฉับพลันในครั้งนี้ เพ่ือให
สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษา ออกแบบ และปองกันการเกิดซํ้าอีกในอนาคตได 

แบบจําลอง iRIC 

 แบบจําลอง iRIC เปนโปรแกรม Freeware ซ่ึงพัฒนาโปรแกรมข้ึนโดย The Foundation of 
Hokkaido River Disaster Prevention Research Center (RIC) ประเทศญ่ีปุนกับ The United 
States Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยชั้นนําตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึง
สามารถดาวนโหลดโปรแกรมพรอมท้ังคูมือในการใชงานไดจากเว็บไซต สําหรับแบบจําลอง iRIC ไดถูก
นําไปใชอยางแพรหลายในงานศึกษาวิจัยท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทยดวย [1], [3], [4], [6], [7] , 
[8] , [9] ซ่ึงสามารถจําลองพฤติกรรมทางชลศาสตรของการไหลและการเปลี่ยนแปลงรูปสัณฐานทอง
น้ํากับการพังทลายของตลิ่งไดอยางมีประสิทธิภาพและความแมนยําสูง สามารถคํานวณไดท้ังแบบ
หนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ เปนซอฟตแวรท่ีใชงานงายโดยแบงการทํางานออกเปนสวนการจัดเตรียม
ขอมูลและประมวลผลกลาง ตลอดจนสวนการนําเสนอผลการคํานวณนั้น สามารถดึงขอมูลผลเฉลยท่ี
บันทึกเก็บไวในไฟลมาแสดงเปนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวรวมกับ รูปภาพ แผนท่ีหรือภาพถาย 
สามารถนําเขาภาพพ้ืนหลังเพ่ือนําเสนอและแสดงผลการคํานวณตางๆ บนนั้นได นอกจากนี้สามารถ
นําไฟลรูปภาพ ขางตนไปสรางเปนไฟล *.kml เพ่ือใชแสดงบน Google Earth ได ทําใหสามารถ

1.45 ม. 
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มองเห็นเปนภาพท่ีเสมือนจริงเขาใจไดงาย สําหรับในในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกใชโมดูล iRIC 
Nays2DFlood version2.3 (64bit)  

สมการพ้ืนฐาน 

 สมการพ้ืนฐานสามารถแยกไดเปนสองสวนคือสมการการไหลของน้ํากับสมการการเคลื่อนท่ี
ของตะกอนซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้คือ สมการพ้ืนฐานการไหลของน้ําท่ีถูกนํามาประยุกตใชในโปรแกรม
แบบจําลอง iRIC จะประกอบดวยสมการการไหลตอเนื่องและสมการโมเมนตัมซ่ึงในระบบพิกัดแบบ
ฉากเขียนไดเปน [1] 

( ) ( )
0

hu hvh
t x y

∂ ∂∂
+ + =

∂ ∂ ∂
  (1) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
x

huhu huv hu huHgh
t x y x x x y y

∂∂ ∂ ∂ ∂   τ∂ ∂ ∂
+ + = − − + ν + ν   ∂ ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ ∂   

  (2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
yhvhv huv hv hvHgh

t x y y x x y y

∂ τ∂ ∂ ∂ ∂   ∂ ∂ ∂
+ + = − − + ν + ν   ∂ ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ ∂   

  (3) 

 เม่ือ h คือ ความลึก , u, v คือ ความเร็วเฉลี่ยในแนวราบดิ่งตามทิศทางแกนพิกัด,  คือ 
ความเคนเฉือน, คือ ความหนาแนนของน้ํา, H คือ คาเสาระดับ (H = zb + h), zb คือ ระดับของ
ทองน้ํา, คือ ความหนืดจลน, t คือ เวลา และ x, y คือ แนวแกนของระบบพิกัดแบบฉากตามทิศ
ทางการไหลกับทิศทางต้ังฉากตามลําดับ พจนของความเคนเฉือนกับความหนืดจลนสามารถคํานวณ
ไดจาก 

2 2
x dC u u vτ = ρ +  (4) 

2 2
y dC v u vτ = ρ +  (5) 

6 *u hκ
ν =    (6) 

 เม่ือ Cd คือ คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน,  คือ คาคงท่ีของ Karman (มีคาเทากับ 0.4) 
และ u* คือ ความเร็วเฉือน ซ่ึงสามารถหาไดจากความสัมพันธของ 

2 2
* du C u v= +   (7) 

 ในการคํานวณจริงไดแปลงระบบกริดจากพิกัดฉากเปนระบบพิกัดแบบท่ัวไปท่ีสามารถปรับ
ขนาดของกริดได 
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สวนพ้ืนฐานการเคลื่อนท่ีของตะกอนท่ีถูกนํามาใชคือ  

1 0
1

x y
bz q q
t x y

 ∂ ∂ ∂
+ + = ∂ − λ ∂ ∂ 

 (8) 

 เม่ือ qx, qy คือ ปริมาณขนสงของตะกอนทองน้ําและ/หรือตะกอนแขวนลอยในแนวแกน x 
กับ y ตามลําดับ และ  คือ สัดสวนชองวางของเม็ดตะกอน 

 สมการการเคลื่อนท่ีของตะกอนท่ีมีท้ังตะกอนทองน้ําและตะกอนแขวนลอย โดยสามารถ
เลือกใชสมการตะกอนไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ซ่ึงระบบสมการท้ังหมดขางตนไดถูกนํา
แปลงจากระบบพิกัดฉากเปนระบบพิกัดแบบท่ัวไปและพิกัดท่ีขนาดกริดปรับเปลี่ยนไดตามเวลา แลว
จึงถูกนําไปใชแกระบบสมการหาคาผลลัพธโดยระเบียบวิธีเชิงเลขตามแบบวิธี Finite difference 
[10] 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 พ้ืนท่ีศึกษาอําเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 

พ้ืนท่ีศึกษา 

 บางสะพานเปนอําเภอหนึ่งของ จ.ประจวบคีรีขันธตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัด มีอาณาเขต
ติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงคือ ทิศเหนือติดตอกับอําเภอทับสะแก ทิศตะวันออกจรดอาวไทย 
ทิศใตติดตอกับอําเภอบางสะพานนอย และทิศตะวันตกติดตอกับเขตตะนาวศรีประเทศเมียนมา 
ลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาตะนาวศรีดานตะวันตกพ้ืนท่ีคอนขางสูงชันแลวลาดลงมาทางดาน
ตะวันออกจนจรดชายทะเลอาวไทย มีคลองสําคัญท่ีถูกนํามาศึกษาในงานวิจัยนี้คือ คลองบางสะพาน
กับคลองลอย 

  

อ.บางสะพาน 
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รูปท่ี 6 สภาพน้ําทวมและความเสียหายบริเวณสะพานคลองวังยาว อ. บางสะพาน 

 บริเวณท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัยฉับพลันในเขตอ.บางสะพานนั้นนอกจากอัน
เนื่องมาจากฝนตกหนักอยางตอเนื่องแลวพบวาปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําคลองลอยต้ังอยูทางทิศ
ตะวันตกดานเทือกเขาตะนาวศรีน้ําไดไหลเขาอางเก็บน้ําจนปริมาณน้ําเต็มความจุอางและไหลลนขาม
ทางระบายน้ําฉุกเฉินทะลักลงมาทวมพ้ืนท่ีดานทายน้ําอยางฉับพลัน กระแสน้ําท่ีเชี่ยวกรากไดเขากัด
เซาะถนนและสะพานขาดเสียหายอยางหนักหลายจุด ในรูปท่ี 6 เปนสภาพน้ําทวมและความเสียหาย
บริเวณสะพานคลองวังยาวซ่ึงตั้งอยูบนถนนเพชรเกษม พบวากระแสน้ําไดไหลทะลักลนขามไหลพุงตัด
ตรงไปทางดานบนบริเวณพ้ืนท่ีรานอาหารสุขใจ ซ่ึงสามารถสันนิษฐานไดวานาจะเปนทางน้ําหลากเดิม 
จากการสํารวจภาคสนามพบวาระดับน้ําทวมในพ้ืนท่ีนี้มีความรุนแรงมาก มีความลึกน้ําทวมสูงมากถึง 
1.50 ม. บานเรือนและทรัพยของประชาชนไดรับความเสียหายอยางหนักเนื่องจากแรงพัดพาของน้ํา
หลาก สวนดานลางบริเวณพ้ืนท่ีใกลคลองติดกับหมวดการทางบางสะพานไดรับเสียหายไมมากนัก 
ท้ังนี้เนื่องมาจากระดับน้ําในคลองไดเออสูงข้ึนเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น สําหรับเขตในตัวเมือง
บริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน น้ําหลากไดไหลทะลักเขาไปในพ้ืนท่ีปดลอมของโรงพยาบาลจนตอง
อพยพผูปวย และอุปกรณทางการแพทยไดรับความเสียหายจํานวนมาก จากการสํารวจภาคสนาม
พบวามีระดับน้ําทวมสูงสุดมากถึง 1.45 ม. (รูปท่ี 4) บริเวณดานนอกของอาคารโรงพยาบาลหลังจาก
น้ําลดแลวพบวามีดินโคลนถูกพัดพามาทับถมในพ้ืนท่ีนี้หนาถึงประมาณ 5-15 ซม. 

การประยุกตใชแบบจําลอง 
 การประยุกตใชแบบจําลอง iRIC เพ่ือการคาดการณน้ําทวมฉับพลันในพ้ืนท่ีอําเภอบาง
สะพานในป พ.ศ. 2560 เม่ือเปรียบเทียบระดับคราบน้ําทวมท่ีไดจากการสํารวจกับผลการคํานวณจาก
แบบจําลอง โดยในการคํานวณใชกริดขนาด x = y = 100 ม. ไดทําการเตรียมจากขอมูล
สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี (DEM) ขนาด 30 ม. สําหรับการคํานวณใชขนาดชวงเวลา t = 0.5 วินาที การ
คํานวณใชวิธี CIP method กําหนดขอบเขตดานเหนือน้ําเริ่มจากบริเวณทายอางเก็บน้ําคลองลอย 
และไดใสขอมูลฝนตกลงมาในพ้ืนท่ี ทําการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งใหได
ใกลเคียงความเปนจริงโดยตรวจสอบจากระดับคราบน้ําในพ้ืนท่ี พบวาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
แมนนิ่ง n = 0.035 มีความถูกตองและใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด รูปท่ี 7 แสดงผลการคํานวณ
โดยแบบจําลอง iRIC ไดแสดงพฤติกรรมการไหลชลศาสตรของน้ําหลากพบวาน้ําหลากฉับพลันจาก
ทายอางเก็บน้ําคลองลอยไดไหลทะลักเขาทวมในบริเวณพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลอง
ลอยภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นภายใน 5-6 ชั่วโมงมวลน้ําไดไหลหลากลนขามถนนเพชรเกษมไป

>0.50 ม. 

>1.50 ม. 
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ดานทายน้ําจนเขาทวมบริเวณพ้ืนท่ีใกลคียงกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองตาจา และ
มวลน้ําไดทะลักลงมาดานทายน้ําเขาทวมบริเวณพ้ืนท่ีโรงพยาบาลบางสะพานภายในเวลา 14-15 
ชั่วโมง จากผลการคํานวณพบวามีน้ําหลากบางสวนไดไหลแผขยายลงมาดานลางผานคลองขนานซ่ึง
เปนท่ีตั้งของสะพานคลองวังยาวท่ีถูกน้ําหลากพัดขาดในชวงเหตุการณน้ําทวม เม่ือสังเกตุจากมีขอบ
น้ําทวมไดแผมาถึงบริเวณถนนหมายเลข 1035 ซ่ึงจากผลการคํานวณพบวาในพ้ืนท่ีลุมต่ํามีความลึก
ของน้ําทวมตั้งแต 0.40 ม. จนถึงเกือบประมาณ 2.0 ม. แตก็พบวายังมีหลายพ้ืนท่ีตั้งอยูในท่ีสูงน้ําทวม
ไมถึง และเม่ือเปรียบเทียบความลึกน้ําทวมพบวาผลการคํานวณไดคาใกลเคียงกับระดับคราบน้ําทวม
ท่ีไดจาการลงพ้ืนท่ีสํารวจภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ผลการคํานวณของเหตุการณน้ําทวมฉับพลันในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพานโดยแบบจําลอง iRIC 

สรุปผล 
 จากการศึกษาและจําลองพฤติกรรมการไหลของน้ําหลากฉับพลันผลการคํานวณของ
เหตุการณน้ําทวมฉับพลันในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพานในชวงตนป พ.ศ. 2560  โดยการใชแบบจําลอง 
iRIC จากพบวาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง n = 0.035 มีความถูกตองและสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ีจริงท่ีสุด สําหรับพฤติกรรมการไหลของน้ําหลากฉับพลันพบวามวลน้ําเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วเขา
ทวมพ้ืนท่ีทายน้ําจะทะลักมาถึงและขามถนนเพชรเกษมภายใน 3-4 ชั่วโมง แลวเขาทวมถึงในเขต
ชุมชนกับบริเวณพ้ืนท่ีโรงพยาบาลบางสะพานภายในเวลา 14-15 ชั่วโมง พบวามีน้ําหลากบางสวนได

T = 3 hrs T = 6 hrs 

T = 12 hrs T = 15 hrs 

T = 18 hrs สภาพภมูิประเทศ 
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ไหลแผขยายลงมาดานลางผานคลองขนาน จนถึงบริเวณถนนหมายเลข 1035 ในพ้ืนท่ีลุมตํ่ามีความ
ลึกของน้ําทวมต้ังแต 0.40 ม. จนถึงเกือบประมาณ 2.0 ม. พบวาไดผลการคํานวณท่ีดีท้ังพฤติกรรม
ทางชลศาสตรการไหลของน้ําทวมฉับพลัน แสดงวาแบบจําลอง iRIC สามารถนําไปใชลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมการไหลของน้ําทวมฉับพลันท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตและสามารถนําไปใชคาดการณสถานการณ
น้ําทวมแบบฉับพลัน นําไปสรางแผนท่ีความเสี่ยงน้ําทวมกับแผนอพยพเพ่ือปองกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเปนอยางดี สําหรับรายละเอียดตางๆ ของผลการคํานวณจะขอนําเสนอ
ตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูเขียนขอขอบคุณ กรมทางหลวงท่ีเอ้ือเฟอและใหความอนุเคราะหในการเขาสํารวจพ้ืนท่ี
ภาคสนาม Dr. Taichi Tebakari และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาครุศาสตรโยธาท่ีใหความ
อนุเคราะหขอมูลและภาพถายจากการสํารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม 

 

เอกสารอางอิง 

[1] สนิท วงษา, ยาสุยูกิ ชิมิซึ “การประยุกตใชโปรแกรม iRIC ใน การคํานวณดานชลศาสตรและ
พลวัติสัณฐานทองน้ํา” การประชุม วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ, ครั้งท่ี 15, มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี , พ.ศ.2553, หนา 423. 

[2] กรมชลประทาน “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา บริเวณประตูระบายน้ํา
บางโฉมศรี จ.สิงหบุรี” กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2555. 

[3] พงศพันธุ กาญจนการุณ, สนิท วงษา และชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย “การจําลองการ
พังทลายของคันดินใกลประตูระบายน้ํา กรณีน้ําไหล ลนคันดิน” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แหงชาติ, ครั้งท่ี 19, วันท่ี 14-16 พฤษภาคม พ.ศ.2557, โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จ.
ขอนแกน, หนา 304. 

[4] ชลลดา ยวงใย และสนิท วงษา, 2557, “การประยุกตใชโปรแกรม แบบจําลอง iRIC 
กรณีศึกษาการพังทลายของคันดินเหนียวบริเวณ ประตูระบายน้ําบางโฉมศรี”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธา แหงชาติ, ครั้งท่ี 19, วันท่ี 14-16 พฤษภาคม พ.ศ.2557, โรงแรมพูล แมน ขอนแกน 
ราชา ออคิด จ.ขอนแกน, หนา 291. 

[5] ระพีพรรณ ทามูล และสนิท วงษา, 2557, “การจําลองกายภาพของ คันดินบริเวณรอยตอ
โครงสรางประตูระบายน้ํา”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหงชาติ, ครั้งท่ี 19, วันท่ี 14-16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557, โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จ.ขอนแกน, หนา 283.  



  

10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 

 

69 

[6] ชลลดา ยวงใย และสนิท วงษา, 2558, “การศึกษาพฤติกรรมการพังทลายของคันดินบริเวณ
ประตูระบายน้ําบางโฉมศรีโดยใชโปรแกรมแบบจําลอง iRIC”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา 
แหงชาติ, ครั้งท่ี 20, วันท่ี 8-10 กรกฎาคม พ.ศ.2558, โรงแรมเดอะชายน พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี, หนา 
307 

[7] สนิท วงษา และยาสุยุกิ ชิมิซึ, 2559, “ารพังทลายของคันดินประตูระบายน้ําบางโฉมศรี: 
กรณีศึกษาประตูระบายน้ําบางโฉมศรี”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา แหงชาติ, ครั้งท่ี 21, วันท่ี 
28-30 มิถุนายน พ.ศ.2559, บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด รีสอรต, จ.สงขลา 

[8] Wongsa, S. (2013) “2011 Thailand Flood. Journal of Disaster Research”, vol.8, 
no.3, pp.380-385. 

[9] Wongsa, S. (2015) “Experiment and Simulation of Earthen Embankment 
Breach”, Journal of Geoscience and Environment Protection, vol.3, no.10, pp.59-65. 

[10] http://i-ric.org/en/introduction. 

 

 

 


