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บทคัดย่อ 

 ในการศึกษานี ได้ท้าการจ้าลองสภาพน ้าหลากของลุ่มน ้าโก-ลกตอนล่าง ด้วยแบบจ้าลอง 

MIKE 11 พบว่า ในสภาพปัจจุบันมีพื นที่น ้าท่วม 28,810 ไร่ และเมื่อท้าการสร้างคันกั นน ้าตามแนว

แม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบางนราตอนล่าง ท้าให้ไม่เกิดน ้าล้นตลิ่งแม่น ้าโก-ลก แต่ยังคง

เกิดพื นที่น ้าท่วมตามแนวคลองปาเสมัส คลองระบายมูโน๊ะ คลองโต๊ะแดง และคลองปูยู มีพื นที่น ้า

ท่วม 14,281 ไร่ จึงได้ท้าการจ้าลองการสร้างคันกั นน ้าและผันน ้าเข้าสู่พรุโต๊ะแดง ท้าให้พื นที่น ้าท่วม

ลดลงเหลือ 11,504 ไร่ คิดเปน็พื นที่น ้าท่วมลดลงเท่ากับ 19.45%  

ค้าส้าคัญ : การบริหารจัดการน ้า, ลุ่มน ้าโก-ลก, คั นกันน ้า, MIKE 11 

 

ABSTRACT 

In order to imitate flood area and being the tool to prevent flood in Lower 

Golok river basin by using MIKE 11. In the current situation, there are 28,810 rai of 

flooded areas, When simulate the construction of the levees alongside the Golok 

river, To Daeng canal and lower Bang Nara river in order to decrease the water levels. 

These levees will prevent overbank flow; however, there will still be inundation of 

the Pasemas, Muno, To Daeng and Pu Yu canals are 14,281 rai. Then we simulate the 

construction of the levees and diversion in Phru To Daeng. This will reduce the water 

flow from To Daeng and Pu Yu canals into the Golok river. As a result, the flooding 

area will be reduced to 11,504 rai (which is 19.45% less). 

Keywords : water management, Golok river basin, levees, MIKE 11  
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1. บทน้า 

 จากปริมาณน ้าหลากล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าสู่อ้าเภอสุไหงโก-ลก และอ้าเภอตากใบ เป็นประจ้า

ทุกปี เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง 2-3 วัน ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเกิดขึ นในช่วงเดือน

พฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เป็นประจ้าทุกปี จึงได้ท้าการศึกษาสภาพปัญหาน ้าท่วมที่เคยเกิดขึ นใน

ปี 2557 โดยท้าการจ้าลองการสร้างคันกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบางนรา

ตอนล่าง และการผันน ้าเข้าสู่พรุโต๊ะแดง เพ่ือประเมินความสามารถในการบรรเทาอุทกภัยบริเวณ

อ้าเภอสุไหงโก-ลก และอ้าเภอตากใบ  
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจ้าลองสภาพการไหลของน ้าหลากและสภาพน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าโก -ลกตอนล่าง 

ด้วยแบบจ้าลอง MIKE 11 

2. ศึกษาแนวทางในการบรรเทาอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าโก-ลกตอนล่าง ด้วยเหตุการณ์อุทกภัย

ในปี พ.ศ.2557 
 

3. พื นที่ศึกษา 

 ลุ่มน ้าโก-ลก มีแม่น ้าโก-ลกเป็นแม่น ้าสายส้าคัญของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยตั งอยู่บน
ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายูในจังหวัดนราธิวาส แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน
ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีเนื อที่ ประมาณ 4,589.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,854,343 ไร่ พื นที่ 2 
ใน 3 เป็นป่าไม้ภูเขามีภูเขาหนาแน่น ลักษณะพื นที่มีความลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก พื นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น ้า 4 สาย คือ แม่น ้า
สายบุรี แม่น ้าบางนรา แม่น ้าตากใบ และแม่น ้าโก-ลก  มีพื นที่ป่าพรุประมาณ 361,860 ไร่ โดยมี
แม่น ้าโก-ลกเป็นแม่น ้าที่กั นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยไหลผ่านอ้าเภอสุไหงโก -ลก ของ
ประเทศไทย และเมืองรันตูปันยัง ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีจุดสิ นสุดของสายน ้าโดยไหลลง
ตรงอ่าวไทยที่อ้าเภอตากใบ ในจังหวัดนราธิวาส สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าโก-ลก ทิศเหนือจดแม่น ้า
บางนราและอ่าวไทย ทิศใต้จดแม่น ้าโก-ลกและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกจดแม่น ้าโก-ลกและ
ประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันตกจดพรุโต๊ะแดง  
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพื นที่ศึกษา อาคารชลศาสตร์ และเส้นล้าน ้าสายหลักของลุ่มน ้าโก-ลกตอนล่าง 
 

4. แบบจ้าลองที่ใช้ในการศึกษา 

แบบจ้าลอง MIKE 11 ที่ใช้ในการศึกษานี ประกอบด้วย แบบจ้าลองย่อย 2 แบบจ้าลอง ดังนี   
1. แบบจ้าลองน ้าฝน-น ้าท่า (Rainfall-Runoff module : RR) ใช้แปลงข้อมูลน ้าฝนเป็น

น ้าท่าหรือค้านวณการไหลของน ้าผิวดินของลุ่มน ้าโก-ลก 

2. แบบจ้าลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module : HD) เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ศึกษา

การเคลื่อนตัวของน ้าทางชลศาสตร์ในการไหลแบบ 1 มิติ โดยตั งอยู่บนพื นฐานของสมการ Saint-

Venant Equation โดยอัตราการไหลและระดับน ้าสามารถค้านวณได้ในรูปฟังก์ชั่นของเวลาและพื นที่ 

และน้าผลการจ้าลองสภาพการไหลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์และแปรผลเป็น

แผนที่น ้าท่วมในลุ่มน ้าโก-ลก  
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5. วิธีการจัดท้าแบบจ้าลอง MIKE 11  

ในการจัดท้าแบบจ้าลองได้พิจารณาเป็น 3 กรณ ีคือ  

1. กรณีสภาพปัจจุบันในปี 2557 

2. เมื่อมีการสร้างคันกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบางนราตอนล่าง 

แสดงดังภาพที่ 2 

3. เมื่อมีการผันน ้าจากคลองมูโน๊ะและสูบน ้าจากคลองปาเสมัสด้วยอัตราการสูบน ้า 200 ลบ.

ม./วินาที เข้าสู่พรุโต๊ะแดง ขยายคลองน ้าแบ่งและสร้างคันกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง 

และแม่น ้าบางนราตอนล่าง แสดงดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  รายละเอียดการสร้างคันกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้า 

บางนราตอนล่างของกรณีที่ 2 
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ภาพที่ 3  รายละเอียดการผันน ้าเข้าสู่พรุโต๊ะแดงและสร้างคันกั นน ้าตามแนว 

 แม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบางนราตอนล่าง ของกรณีที่ 3 
 

ส้าหรับขั นตอนการจัดท้าแบบจ้าลองมีรายละเอียดดังนี  

1. แบ บจ้ าลองน ้ าฝน -น ้ าท่ า  (Rainfall-Runoff module : RR)  ใช้ ข้ อมู ลน้ า เข้ า

แบบจ้าลองที่ส้าคัญประกอบด้วย 

- ข้อมูลปริมาณน ้าฝนรายวันของสถานีวัดน ้าฝนที่ตั งอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโก-ลก เป็น
สถานีวัดน ้าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย จ้านวน 13 สถานี และรวบรวมข้อมูลปริมาณ
น ้าฝนที่สถานีวัดน ้าฝนของมาเลเซีย จ้านวน 11 สถานี 

- ข้อมูลอัตราการไหลของสถานีวัดน ้าท่า จ้านวน 5 สถานี โดยเป็นสถานีวัดน ้าท่าที่

มีการตรวจวัดอัตราการไหลในลุ่มน ้าโก-ลก 4 สถานี ได้แก่ สถานีวัดน ้าท่า X.73, X.121, X.119A, 

X.119 และสถานีวัดน ้าท่า 5718401 เป็นสถานีวัดน ้าท่าของประเทศมาเลเซีย  
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- ข้อมูลระดับน ้าทะเล จ้านวน 2 สถานี คือ สถานีวัดระดับน ้าทะเลฝั่งไทย สถานี

ปากแม่น ้าบางนรา และสถานีวัดระดับน ้าทะเลฝั่งมาเลเซียสถานี Geting 

- ข้อมูลการระเหยได้ใช้ข้อมูลการระเหย ที่สถานี X.119 ซึ่งด้าเนินการตรวจวัดโดย
กรมชลประทาน ประเทศไทย และสถานี 5718401 ซ่ึงด้าเนนิการตรวจวดัโดยประเทศมาเลเซีย 

ส้าหรับรูปที่ 4 แสดงการแบ่งพื นที่ศึกษาออกเป็น 25 ลุ่มน ้าย่อย จากนั นได้ท้าการสอบเทียบ

และตรวจสอบแบบจ้าลองน ้าฝน-น ้าท่า ด้วยข้อมูลการตรวจวัดอัตราการไหล ที่สถานีวัดน ้าท่า 3 

สถานี  คือ สถานีวัดน ้ าท่า X.73 มีพื นที่รับน ้า 336 ตร.กม. ท้าการสอบเทียบและตรวจสอบ

แบบจ้าลองในช่วงปี 2547-2548 และปี 2544-2546 ตามล้าดับ สถานีวัดน ้าท่า X.121 มีพื นที่รับน ้า 

46 ตร.กม. ท้าการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองในช่วงปี 2545-2546 และปี 2543-2544 

ตามล้าดับ และที่สถานีวัดน ้าท่า 5718401 มีพื นที่รับน ้า 126.3 ตร.กม. ท้าการสอบเทียบและ

ตรวจสอบแบบจ้าลองในปี 2554 และปี 2551 ตามล้าดับ โดยแสดงต้าแหน่งของสถานีวัดน ้าท่าใน

ภาพที ่5  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การแบ่งพื นที่ศึกษาออกเป็นลุ่มน ้าย่อย 25 ลุ่มน ้า 

2. แบบจ้าลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module : HD) ใช้ข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลอง

ที่ส้าคัญประกอบด้วย 
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- ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลของระดับพื นดินที่ราบน ้าท่วมถึงริมตลิ่ง

ของแต่ละหน้าตัดล้าน ้าที่คาดว่าอาจเกิดน ้าเอ่อล้นตลิ่ง ได้จากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม

แผนที่ทหาร และข้อมูล Digital Elevation Model (DEM) ขนาด 5x5 เมตร ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ประเทศไทย 

-  ข้อมูลหน้าตัดล้าน ้า เป็นข้อมูลขนาด รูปร่างและความลึกของล้าน ้าที่ต้าแหน่ง
พิกัดต่างๆ เพ่ือแสดงโครงข่ายของล้าน ้าและความยาวของแม่น ้าโก-ลก คลองปาเสมัส คลองโต๊ะแดง 
คลองระบายมูโน๊ะ คลองปูยู แม่น ้าบางนราตอนล่าง แม่น ้าบางนราตอนบน คลองน ้าแบ่ง และแม่น ้า
ตากใบ 

- ข้อมูลระดับน ้าและอัตราการไหล ประกอบด้วยข้อมูลระดับน ้าทะเลที่สถานีปาก

แม่น ้าบางนราของกรมเจ้าท่า ประเทศไทย และสถานี Getting ของประเทศมาเลเซีย และใช้ข้อมูล

ระดับน ้าและอัตราการไหลที่สถานี X.119A ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลอง จากกรม

ชลประทาน ประเทศไทย  

- ข้อมูลการควบคุมอาคารบังคับน ้า  ประกอบด้วยข้อมูลระดับน ้าด้านเหนือน ้า/

ท้ายน ้า ระยะยกบาน และปริมาณน ้าผ่านบานระบายน ้า ปตร.ปากคลองปาเสมัส ปตร.มูโน๊ะ ปตร.

คลองโต๊ะแดง ปตร.กลางคลองมูโน๊ะ ปตร.บางนราตอนบน ปตร.บางนราตอนล่าง ปตร.คลองปูยู 

และปตร.น ้าแบ่ง  

ในการจ้าลองโครงข่ายของแบบจ้าลองสภาพการไหล ได้ท้าการจัดเตรียมแบบจ้าลองสภาพ

การไหล และก้าหนดขอบเขตเงื่อนไขของแบบจ้าลองด้านเหนือน ้า (Upstream Boundary) ด้วยผล

การประเมินปริมาณน ้าท่าของแบบจ้าลองน ้าฝน-น ้าท่า (NAM model) เป็นเงื่อนไขด้านเหนือน ้าของ

แม่น ้าโก-ลก Chainage ที่ 4,000 และแม่น ้าตากใบ Chainage ที่ 0 ส้าหรับการก้าหนดเงื่อนไขของ

แบบจ้าลองด้านท้ายน ้า (Downstream- Boundary) ได้ใช้ข้อมูลระดับน ้าทะเลของสถานีปากแม่น ้า

บางนราเป็นเงื่อนไขด้านท้ายน ้าของปากแม่น ้าบางนราตอนบนและปากแม่น ้าน ้าแบ่ง และใช้ข้อมูล

ระดับน ้าทะเลสถานี Getting ของประเทศมาเลเซียเป็นเงื่อนไขด้านท้ายน ้าของปากแม่น ้าโก-ลก ดัง

แสดงต้าแหน่งโครงข่ายล้าน ้าและขอบเขตเงื่อนไขของแบบจ้าลองในภาพที่ 5 และท้าการป้อนข้อมูล

รูปตัดล้าน ้าของแม่น ้าโก-ลกและล้าน ้าสาขา จากนั นได้ท้าการเชื่อมต่อแบบจ้าลองน ้าฝน-น ้าท่ากับ

แบบจ้าลองสภาพการไหล เพ่ือให้ปริมาณน ้าท่าท่ีเกิดขึ นในพื นท่ีลุ่มน ้าย่อยต่างๆ ไหลลงสู่ล้าน ้า  
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ภาพที่ 5  โครงข่ายล้าน ้า ต้าแหน่งสถานีวัดระดับน ้าและน ้าท่าและเงื่อนไขขอบเขตแบบจ้าลอง

สภาพการไหลในพื นที่ศึกษาลุ่มน ้าโก-ลก 
 

ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองสภาพการไหล ได้ท้าการปรับค่าสัมประสิทธิ์ความ

ขรุขระ (Manning’s n) และเปรียบเทียบค่าอัตราการไหลและระดับน ้าค้านวณกับค่าที่ได้จากการ

ตรวจวัดที่สถานีวัดน ้าท่า X.119A โดยท้าการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองในปี 2556 และปี 

2557 ตามล้าดับ 
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6. การประเมินผลการปรับเทียบแบบจ้าลองจะใช้เกณฑ์ดังนี  

- Correlation Coefficient (r) โดยปกติแล้วค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า

ระหว่าง -1 ถึง 1 ในกรณีที่ค่า r มีค่าเป็นบวกแสดงว่ากลุ่มข้อมูลทั งสองมีความสัมพันธ์แบบปฏิภาค

โดยตรง และในกรณีท่ีค่า r มีค่าเป็นลบแสดงว่ากลุ่มข้อมูลทั งสองมีสัมพันธ์แบบปฏิภาคผกผัน ในกรณี

ที่ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 และ -1 แสดงว่ากลุ่มข้อมูลทั งสองมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 

 

                                                                                        
..……………….(1) 

 

 

- Root Mean Square Error (RMSE) เป็ น ตั ว แป รท างส ถิ ติ ที่ แ ส ด งค วาม

คลาดเคลื่อนสมบูรณ์  ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายวันที่ได้จากการค้านวณด้วยแบบจ้าลองและปริมาณ

น ้าท่ารายวันที่ได้จากการตรวจวัด ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 

                                                                              
                                                                                     

..……………….(2)        
                      

- Water Balance Error (WBL) เป็นตัวแปรทางสถิติที่แสดงความแตกต่างของ

ปริมาณน ้าท่าสะสมระหว่างปริมาณน ้าท่าที่ค้านวณด้วยแบบจ้าลองและปริมาณน ้าท่าที่ได้จากการ

ตรวจวัด ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 

                                                                                          

..……………….(3) 

 
โดยที่ n = จ้านวนข้อมูล 

Qobs = ปริมาณน ้าหรือระดับน ้าที่ได้จากการตรวจวัด 
Qsim  = ปริมาณน ้าหรือระดับน ้าที่ได้จากการค้านวณ 
 Q̅obs = ปริมาณน ้าเฉลี่ยหรือระดับน ้าเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจวัด 
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 Q̅s im = ปริมาณน ้าเฉลี่ยหรือระดับน ้าเฉลี่ยที่ได้จากการค้านวณ 
 

7. ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาสามารถแสดงผลแบบจ้าลอง MIKE 11 ได้ดังต่อไปนี  

1. แบบจ้ าลองน ้ าฝน -น ้ าท่ า  (Rainfall-Runoff module : RR) จากการสอบ เที ยบ

แบบจ้าลองได้ใช้ค่าพารามิเตอร์ในแบบจ้าลองน ้าฝน-น ้าท่าที่สอดคล้องกับพื นที่ที่ใช้ท้าการสอบเทียบ

และตรวจสอบแบบจ้าลองทั ง 3 พื นที่ และผลจากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองน ้าฝน-

น ้าท่าแสดงไว้ในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองน ้าฝน-น ้าท่า ในลุ่มน ้าโก-ลก 

  
 

 

 

 

2. แบบจ้ าลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module : HD) ผลการปรับ เที ยบ

แบบจ้าลองสภาพการไหล ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ (Manning’s n) ในล้าน ้าอยู่ในช่วง 0.030-

0.035 และบริเวณพื นที่ราบน ้าท่วมถึงเท่ากับ 0.070 จากการเปรียบเทียบค่าที่ค้านวณได้จาก

แบบจ้าลองสภาพการไหลกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดโดยวิธีทางสถิติสรุปได้ดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลการสอบเทียบและตรวจสอบจากแบบจ้าลองสภาพการไหล ในลุ่มน ้าโก-ลก 

ล้าดับ สถานีวัดน ้าท่า 
การสอบเทียบ
แบบจ้าลอง 

การตรวจสอบ
แบบจ้าลอง 

r RMSE  r RMSE  

1 X.119A 
Q 0.859 39.00 0.968 31.23 

WL 0.882 0.72 0.956 0.67 
 

3. ส้าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่น ้าท่วม ได้ท้าโดยตรวจสอบขอบเขตน ้าท่วม

ของแบบจ้าลองกับขอบเขตน ้าท่วมที่ ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งวิเคราะห์โดย ส้านักงานพัฒนา

ล้าดับ 
สถานีวัด
น ้าท่า 

การสอบเทียบ
แบบจ้าลอง 

การตรวจสอบ
แบบจ้าลอง 

r WBL (%) r WBL (%) 
1 X.73 0.85 -4.60 0.77 0.40 
2 X.121 0.80 0.80 0.78 6.90 
3 5718401 0.80 6.90 0.77 0.30 
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เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยใช้มูลน ้าท่วมของปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบ

ตรวจสอบกับขอบเขตพื นที่น ้าท่วมที่วิเคราะห์จากแบบจ้าลอง ณ ปีเดียวกัน 

4. ส้าหรับผลการจ้าลองเหตุการณ์น ้าหลากในปี 2557 พบว่า สภาพปัจจุบัน (กรณีที่ 1)

ระดับน ้าสูงสุดตามยาวแม่น ้าโก-ลก ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในภาพที่ 6 แสดงให้เห็นการล้น

ตลิ่งของแม่น ้าโก-ลกตั งแต่บ้านกัวลอต๊ะ ต.นานาค อ.ตากใบ จนถึงบ้านตลาดเจ๊ะ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ 

และเกิดพื นที่น ้าท่วม 28,810 ไร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงระดับน ้าสูงสุดตามยาวแม่น ้าโก-ลก ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของกรณีที่ 1   
สภาพปัจจุบัน 

 

5. ในการจ้าลองแนวทางการบรรเทาอุทกภัย เมื่อมีการสร้างคันดินกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก-

ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบางนราตอนล่าง (กรณีที่ 2) และเมื่อมีการผันน ้าเข้าสู่พรุโต๊ะแดงเมื่อมี

การสูบน ้า 200 ลบ.ม./วินาทีและสร้างคันกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก -ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบาง

นราตอนล่าง (กรณีที่ 3) พบว่า การผันน ้าเข้าสู่พรุโต๊ะแดง จะท้าให้ปริมาณน ้าในคลองโต๊ะแดงลดลง 

84 ลบ.ม./วินาที (จาก 209.73 ลบ.ม./วินาที เป็น 125.73 ลบ.ม./วินาที ) ดังภาพที่ 7 ส้าหรับผลการ

เปรียบเทียบระดับน ้าในแม่น ้าโก-ลกที่บ้านปะลุกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ และบ้านสันติสุข ต.เกาะสะท้อน 

อ.ตากใบ แสดงดังภาพที่ 6 และตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการผันน ้าเข้าพรุโต๊ะแดง (กรณีที่ 3) จะ

ช่วยลดระดับน ้ าลง 0.10 เมตร และ 0.07 เมตร ตามล้าดับ ในขณะที่ตารางที่  4 แสดงการ

เปรียบเทียบพื นที่น ้าท่วมของกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 จะเห็นได้ว่าการผันน ้าเข้าพรุโต๊ะแดงและสร้าง

คันกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบางนราตอนล่าง (กรณีที่ 3) จะลดพื นที่น ้า

ท่วมลง 2,777 ไร่ โดยแสดงการเปรียบเทียบพื นที่น ้าท่วมได้ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 7  อัตราการไหลและทิศทางการไหลสูงสุดในล้าน ้า ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เปรียบเทียบกรณีท่ี 2 กับ กรณีที่ 3 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับน ้าที่ บ้านปะลุกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ และบ้านสันติสุข 

  ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 

ระดับน ้า (ม.รทก.) 
ผลต่างของระดับน ้า (ม.) 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

บ้านปะลุกา 1.70 1.60 ลดลง 0.10 

บ้านสันติสุข 1.55 1.48 ลดลง 0.07 
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ตารางที ่4  การเปรียบเทียบพื นที่น ้าท่วมของกรณีที ่2 และกรณทีี่ 3  

พื นที่น ้าท่วม (ไร่) 
ผลต่างของพื นที่น ้าท่วม (ไร่) 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

14,281 11,504 ลดลง 2,777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ผลการเปรียบเทียบพื นที่น ้าท่วมของกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3  
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สรุป 

สภาพปัจจุบัน พื นที่น ้าท่วมใน อ.สุไหงโก-ลก และอ. ตากใบ เกิดจากฝนตกหนักบริเวณพื นที่

ต้นน ้า ก่อให้เกิดน ้าหลากในแม่น ้าโก-ลก ที่มีปริมาณมากจนเกินความจุของแม่น ้าและไหลล้นตลิ่งเข้า

ท่วมพื นที่ลุ่มต่้า ผ่านคลองปาเสมัส คลองระบายมูโน๊ะ คลองโต๊ะแดง และคลองปูยู เกิดพื นที่น ้าท่วม 

28,810 ไร่ เมื่อมีการพิจารณาการสร้างคันกั นน ้าตามแนวแม่น ้าโก-ลก คลองโต๊ะแดง และแม่น ้าบาง

นราตอนล่าง พบว่า การสร้างคันกั นน ้า (กรณีที่ 2) จะไม่ท้าให้เกิดน ้าล้นตลิ่งแม่น ้าโก-ลก แต่ยังคงเกิด

พื นที่น ้าท่วมตามแนวคลองปาเสมัส คลองระบายมูโน๊ะ คลองโต๊ะแดง และคลองปูยู เกิดพื นที่น ้าท่วม 

14,281 ไร่ หากได้ท้าการสร้างคันกั นน ้าและผันน ้าเข้าสู่พรุโต๊ะแดง (กรณีที่ 3) จะท้าให้ปริมาณน ้าของ

คลองโต๊ะแดงและคลองปูยูที่ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าโก-ลก มีปริมาณน ้าที่ลดลง และท้าให้ระดับน ้า

บริเวณบ้านปะลุกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ และบ้านสันติสุข ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ มีระดับน ้าต่้ากว่า

กรณีที่ 2.1 เท่ากับ 0.10 เมตร และ 0.07 เมตร ตามล้าดับ และท้าให้มีพื นที่น ้าท่วม 11,504 ไร่ คิด

เป็นพื นที่น ้าท่วมลดลงจากกรณีที่ 2 เท่ากับ 2,777 ไร่  
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