
208

อิทธิพลของปริมาณน้ำหวยขาวสารตอแมน้ำลำโดมใหญในสถานการณน้ำทวม
Influence of HuaiKhao San Tributary Discharge on the Flood

Situation in Lam Dom YaiRiver
องอาจ แสนอบุล1 ทวศีกัดิ ์วงัไพศาล2

Ongart Saenubon1 andThaveesak Vangpaisal2
1,2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อำเภอวารนิชำราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี  34190
Ongarts49@yahoo.co.th

บทคัดยอ
หวยขาวสารเปนลำน้ำสาขาของแมน้ำลำโดมใหญ ไหลบรรจบดานเหนอืน้ำหางจากเขือ่นลำโดม

ใหญ ประมาณ 17 กโิลเมตร ซึง่บรเิวณเหนอืเขือ่นประมาณ 5-10 กโิลเมตร เปนบรเิวณพืน้ทีล่มุต่ำและ
จุดไหลรวมของปริมาณน้ำ ประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซากมาโดยตลอด หนึ่งในปจจัยที่คาดการณวาเปน
สาเหตขุองการเกดิอทุกภยัของแมน้ำลำโดมใหญคอื การไหลรวมสมทบของปรมิาณน้ำจากลำหวยขาวสาร
ดังนั้นเพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปสูแนวทางการแกไขหรือชวยบรรเทาปญหาน้ำทวม
จงึไดดำเนนิการศกึษาการเคลือ่นตวัของน้ำในฤดนู้ำหลากของลำหวยขาวสารทีไ่หลมาสมทบแมน้ำลำโดมใหญ
โดยการใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 จำลองสถานการณในปทีเ่กดิน้ำทวมประวตักิารณ พ.ศ.2556
กรณีมีและไมมีประตูระบายน้ำในลำหวยขาวสาร ผลการศึกษาพบวา ประตูระบายน้ำหวยขาวสาร
สามารถเกบ็กกัน้ำในชวงน้ำนอยไดดใีนชวงเดอืนเมษายน-เดอืนสงิหาคม แตไมสามารถชวยลดผลกระทบ
ระดับน้ำและพื้นที่น้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญได ระดับน้ำในแมน้ำลำโดมใหญจะเออลนตลิ่ง และเทอ
มาถงึลำหวยขาวสาร สงผลใหลำหวยขาวสารมรีะดบัน้ำทวมเออลนตลิง่ การระบายน้ำปกตจิะไมสามารถ
ควบคมุบานเพือ่ชวยชะลอน้ำทีไ่หลลงสแูมน้ำลำโดมใหญได จงึสรปุไดวา ลำหวยขาวสารไมมผีลตอการ
เกิดน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญ

คำสำคญั: น้ำทวม, หวยขาวสาร, แมน้ำลำโดมใหญ
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ABSTRACT
HuaiKhao Sanis a tributaryof Lam Dom Yairiver. HuaiKhao San branch above Lam

Dom Yai dam have distance about 17 km. The area above Lam Dom Yai dam is about 5-10
kms. It is a lowland area and connection branch between HauiKhao San branch and Lam Dom
Yai river. This area has been flooded frequently.One of cause is discharge from HuaiKhao San
branch into Lam Dom Yai river. Therefore there is a need to clear conclusion and solution
mitigate flood. This paper presents the development of MIKE-11 model for 2013's flood
situation, case study includes HuaiKhao San control structure. The results of the
study indicated that HuaiKhao San Floodgate Able to store water in low water wellduring
April - August, but could not help reduce the impact of water levels and flooding areas in the
Lam Dom River.And poured into the Khao San Creek Resulting in the Khao San Creek
flooding level Normal drainage will not be able to control the bloom to help slow down the
water flowing into the Lam Dom River. Therefore concluded that Khao San Creek has no
effect on flooding in the Lam Dom River.

KEY WORD : Flood, HuaiKhao San, Lam Dom YaiRiver

1. บทนำ
หวยขาวสารตัง้อยใูนลมุน้ำลำโดมใหญ และเปนลำน้ำสาขาของแมน้ำลำโดมใหญ  มพีืน้ทีร่บัน้ำประมาณ

590 ตารางกโิลเมตร ในฤดนู้ำหลากมปีรมิาณน้ำทวมตลิง่และไหลบาคอนขางเรว็ลงสแูมน้ำลำโดมใหญ
ซึง่การไหลรวมของมวลน้ำจากหวยขาวสารอาจเปนสวนหนึง่ทีท่ำใหเกดิความรุนแรงของการเกดิน้ำทวม
ตามขอสนันษิฐานจากราษฎรในพืน้ที ่ซึง่ขาดความชดัเจนเนือ่งจากไมมกีารวดัอตัราการไหลของน้ำทำให
ไมสามารถวเิคราะหถงึอทิธพิลทีส่งผลกระทบไดอยางถกูตอง  อกีทัง้พืน้ทีบ่รเิวณหวยขาวสารในฤดนู้ำหลาก
ไดประสบปญหาน้ำทวมพืน้ทีเ่กษตร และปญหาขาดแคลนน้ำเพือ่การเกษตร อปุโภคบรโิภคและเลีย้งสตัว
ในชวงฤดูแลงในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำทวมในหวยขาวสารและ
แมน้ำลำโดมใหญ โดยใชแบบจำลองคณิตศาสตร MIKE11 จำลองสถานการณน้ำทวมป พ.ศ. 2556
กรณศีกึษาหากมโีครงการประตรูะบายน้ำบรเิวณปากหวยขาวสารโดยใชขอมลูการศกึษาโครงการเตรยีม
ความพรอมแบบกอสรางของกรมชลประทาน ซึ่งการจำลองนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำจาก
หวยขาวสารลงสลูำโดมใหญสงผลใหเกดิผลกระทบน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญมากนอยเพยีงใด รวมถงึ
เปนบทสรปุเพือ่ใชเปนแนวทางแกไขปญหาทัง้ภาวะน้ำทวม น้ำแลง บรเิวณพืน้ทีห่วยขาวสารดวย
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2. ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา
หวยลำโดมใหญมตีนน้ำจากบรเิวณเทอืกเขาพนมดงรกั ไหลขึน้ทศิเหนอืจากอำเภอน้ำยนืผานอำเภอ

นาจะหลวย อำเภอเดชอดุม อำเภอนาเยยีและบรรจบแมน้ำมลูทีอ่ำเภอพบิลูมงัสาหาร ซึง่ขอบเขตการ
ศึกษาครั้งนี้อยูบริเวณลุมน้ำลำโดมใหญตอนลาง ครอบคลุมจุดไหลบรรจบของลำหวยขาวสารกับแมน้ำ
ลำโดมใหญ โดยเริม่ตัง้แตฝายนาเยยีถงึจดุบรรจบกบัแมน้ำมลู ดงัภาพที ่1

ภาพที ่ 1 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาและบรเิวณพืน้ทีน่้ำทวมลมุน้ำลำโดมใหญ

3. วธิดีำเนนิการศกึษา
การวเิคราะหผลกระทบของปรมิาณน้ำจากหวยขาวสารตอแมน้ำลำโดมใหญในสถานการณน้ำทวม

มรีายละเอยีดขอมลูทีเ่กีย่วของและวธิดีำเนนิการศกึษา ดงัตอไปนี้
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3.1 สภาพพืน้ทีศ่กึษา
ในชวงเดอืนกลางเดอืนกนัยายนถงึตนเดอืนตลุาคม ป 2556 ลมุน้ำลำโดมใหญไดรบัอทิธพิลจาก

พายดุเีปรสชัน่ "Eighteen" และจากพาย ุ"หวตูิบ๊" ทำใหเกดิปรมิาณฝนตกหนกัครอบคลมุพืน้ทีล่มุน้ำโดม
ใหญเปนระยะเวลานาน สงผลทำใหเกดิน้ำทวมหลากบรเิวณแมน้ำลำโดมใหญตอนลาง ซึง่ถอืเปนปประวตัิ
การณสงูสดุทีเ่คยเกดิขึน้ทำใหพืน้ทีก่ารเกษตรและชมุชนไดรบัผลกระทบเสยีหายจากน้ำทวมจำนวนมาก
โดยเฉพาะชมุชนเหนอืเขือ่นลำโดมใหญประมาณ 5 กโิลเมตร และอยหูางจากปากหวยขาวสารประมาณ
12 กโิลเมตร ถอืเปนบรเิวณทีว่กิฤตมิากทีส่ดุ ดงัภาพที ่1และภาพที ่2

จากเหตุการณน้ำทวมป 2556 ทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
อทุกภยั ทีค่าดวาเปนสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอการเกดิน้ำทวม ซึง่มโีครงการทีไ่ดดำเนนิการศกึษาและกอสราง
แลวเสร็จในป 2559  คือโครงการกอสรางอาคารระบายน้ำฉุกเฉินบริเวณดานขางเขื่อนลำโดมใหญ
ดงัภาพที ่3

สวนอีกแนวทางที่กรมชลประทานไดดำเนินการศึกษาโครงการและออกแบบเสร็จเรียบรอย
อยรูะหวางเตรยีมของบประมาณกอสราง ไดแกโครงการกอสรางประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร บานปาขา
ตำบลบงุทะแลง อำเภอสวางวรีะวงศ จงัหวดัอุบลราชธาน ีซึง่มวีตัถปุระสงคของโครงการคอืบรรเทาปญหา
น้ำทวมและปญหาชวยเหลือการขาดแคลนน้ำจากขอมูลการเตรียมความพรอมศึกษาโครงการและออก
แบบโครงการกอสรางประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร ของกรมชลประทาน จงึนำมาวเิคราะหประเดน็กรณี
หากมีอาคารบังคับน้ำในลำหวยขาวสาร จะชวยลดปญหาน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญไดหรือไม โดย
ประยกุตใชในแบบจำลองชลศาสตร MIKE11 โดยใชรายละเอยีดของการศกึษาโครงการดงัภาพที ่ 4

ภาพที ่2 ภาพถายเหตกุารณอทุกภยัป พ.ศ. 2556
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ภาพที ่ 3 อาคารระบายน้ำฉกุเฉนิ

ภาพที ่ 4 แผนทีแ่สดงตำแหนงโครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
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3.2 วิธีดำเนินการศึกษา
ในการศึกษาสภาพการเกิดน้ำทวมลุมน้ำลำโดมใหญ โดยประยุกตใชแบบจำลองคณิตศาสตร

MIKE11 พฒันาโดย DHI ประเดนมารค ซึง่ในการศกึษาครัง้นีใ้ชแบบจำลองยอย (Module) 2 แบบ
จำลอง คอื แบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา (Rainfall - Runoff Module) และแบบจำลองสภาพการไหล
(Hydrodynamic Module) โดยแบบจำลองน้ำฝน - น้ำทาใชในการประเมนิปรมิาณน้ำทาจากปรมิาณ
ฝนตกในลมุน้ำ สวนแบบจำลองสภาพการไหลใชศึกษาการเคลือ่นตวัของน้ำในลำน้ำ

3.2.1แบบจำลองน้ำฝน- น้ำทา(Rainfall - Runoff Module)
แบบจำลองที่ใชในการคำนวณปริมาณน้ำทาจากน้ำฝน (Rainfall - Runoff model) หรือ

Nam Model โดยจะจำลองพฤตกิรรมทางกายภาพของลมุน้ำเพือ่คำนวณหาปรมิาณน้ำทาจากขอมลูปรมิาณ
น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ลุมน้ำ ซึ่งตองมีการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด เพื่อปรับคา
พารามเิตอรตางๆ ในแบบจำลองใหเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีล่มุน้ำ โดยจะแบงพืน้ทีอ่อกเปนลมุน้ำยอยตาง ๆ
และเชื่อมตอเปนระบบลุมน้ำ ผลการคำนวณปริมาณน้ำทาจะเชื่อมโยงกับแบบจำลอง MIKE11
เพื่อใชในการคำนวณสภาพการไหลในลำน้ำตอไป

จากการพจิารณาสถานวีดัน้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำลำโดมใหญ พบวามเีพยีง 1 สถานเีทานัน้ทีม่ี
ขอมลูปรมิาณน้ำทาเพยีงพอ สำหรบัใชในการสอบเทยีบและตรวจทานแบบจำลอง ไดแก M.170 ทีม่ชีวง
สถติขิอมูลตรวจวดัปรมิาณน้ำทา ดงันัน้ จงึเลอืกสถานวีดัน้ำทานีใ้นการปรบัเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง
น้ำฝน-น้ำทา โดยแบงพืน้ทีล่มุน้ำยอยสถาน ี M.170 และเลอืกสถานวีดัปรมิาณน้ำฝนมาทำสดัสวนถวง
น้ำหนกัของแตละสถานทีีม่อีทิธพิลดวยวธิ ีThiessen Polygon ตอลมุน้ำยอย M.170 ดงัภาพที ่5

ภาพที ่5 พืน้ทีล่มุน้ำยอยของสถานวีดัน้ำทา และขอบเขตรปูเหลีย่มธเีอสเสน
ของสถานีวัดน้ำฝนในการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา
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3.2.2 แบบจำลองสภาพการไหล(Hydrodynamic Module)
ในการศกึษานีใ้ชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 เปนการจำลองสภาพการไหลของน้ำใน

โครงขายลำน้ำทีซ่บัซอน การไหลของน้ำผานอาคารควบคมุตางๆ ตามขอกำหนด เชน ประตรูะบายน้ำ
ฝาย และสถานสีบูน้ำ เปนตน สามารถนำเขาน้ำทาทีเ่กดิจากฝนตกในพืน้ทีร่บัน้ำ โดยการเชือ่มเขากบั
แบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา หรอืใสขอมลูอตัราการไหลเขาไปในระบบตามทีก่ำหนด

โดยในการศกึษานีก้ำหนดขอบเขตดานเหนอืน้ำของแมน้ำลำโดมใหญและหวยขาวสาร จาก
การประยกุตใชแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา และขอบเขตดานทายน้ำใชขอมลูระดบัน้ำ TS.04 แมน้ำมลูวดั
ปากมลู ดงัภาพที ่ 6 และทำการเชือ่มตอระบบโครงขายลำน้ำกบัลมุน้ำยอยจากแบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา
(Nam Model) สำหรบัการปรบัเทยีบแบบจำลองสภาพการไหล MIKE11 เพือ่ใหไดคาสมัประสทิธิค์วาม
ขรุขระที่เหมาะสมที่สุด

3.3 การรวบรวมขอมลู
การศึกษานี้ไดทำการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพื่อทำการศึกษาสภาพการเกิดน้ำ

ทวมลมุน้ำลำโดมใหญ ดงันี้
1) ขอมลูปรมิาณฝนรายวนั ไดทำการคดัเลอืกขอมลูทีม่กีารตรวจวดัจนถงึปจจบุนั เพือ่ใชใน

การคำนวณปรมิาณน้ำทา มจีำนวน 10 สถาน ีไดแก 407001 407002 407009 407012 407013 407017
407018 407021 409002 และ 409014 ซึง่รวบรวมโดยกรมอตุนุยิมวทิยา

ภาพที ่6 โครงขายลำน้ำและเงือ่นไขขอบเขตแบบจำลอง MIKE 11 HD
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2) ขอมลูปรมิาณการระเหยรายวนั จากสถานตีรวจวดัอากาศจงัหวดัอบุลราชธาน ีตรวจวดั
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

3) ขอมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำรายวัน ไดแก สถานีวัดปริมาณน้ำ M.170 และเขื่อน
ลำโดมใหญ เพือ่ใชในการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง ตรวจวดัโดยกรมชลประทาน

4) ขอมลูโครงสรางอาคารชลศาสตร ไดแก ฝายนาเยยีและเขือ่นลำโดมใหญ รวบรวมจาก
โครงการชลประทานอุบลราชธานี

5) ขอมูลรูปตัดลำน้ำ ซึ่งไดจากผลสำรวจลำน้ำรูปตัดลำน้ำ โดยสำรวจรูปตัดขวางลำน้ำ
ทกุ 5 กโิลเมตร ระยะทางสำรวจ 63 กโิลเมตร

6) ขอมลูแบบจำลองความสงูเชงิเลข (Digital Elevation Model, DEM) บรเิวณรอบพืน้ที่
โครงการและใกลเคียง โดยสรางขึ้นมาจากจุดตำแหนงแสดงระดับความสูงของพื้นที่ที่รวบรวมไดจาก
กรมชลประทาน

7) ภาพถายดาวเทยีมแสดงพืน้ทีน่้ำทวมสงูสดุในป 2548 ถงึ 2558 รวบรวมจากสำนกังาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) หรอื GISTDA

3.4 ผลการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง
ในการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา (Nam model) ไดปรบัคาพารามเิตอร

ทีม่ผีลตอปรมิาณการเกดิน้ำทาในลมุน้ำ ขนาดและรปูรางของกราฟน้ำทา ดงัแสดงผลการสอบเทยีบและ
ตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน-นำ้ทา ของสถานวีดัน้ำทาดงัตารางที ่ 1

ผลการสอบเทยีบใน ปพ.ศ. 2556 และตรวจสอบแบบจำลองในป พ.ศ. 2557 ณ สถานวีดัปรมิาณ
น้ำทา M.170 พบวามคีา r2 เทากบั 0.856 และ 0.897 ตามลำดบั คา WBL เทากบั +0.6% และ -0.6%
ตามลำดบัดงัภาพที ่7

ตารางที่ 1 คาพารามเิตอรทีไ่ดจากการปรบัเทยีบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา
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ในการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองสภาพการไหล (HD Model) ไดปรบัคาสมัประสทิธิค์วาม
ขรขุระ (Manning's n) เพือ่จำลองสภาพการไหลไดอยางถกูตอง โดยปรบัคาสมัประสทิธิค์วามขรขุระ
(Manning's n) เทากบั 0.033 ผลการสอบเทยีบในปน้ำทวมสงูสดุประวตักิารณ พ.ศ. 2556 และตรวจสอบ
แบบจำลองในป พ.ศ.2557 ซึง่เปนปน้ำนอย ณ เขือ่นลำโดมใหญ พบวามคีา r2 เทากบั 0.997 และ 0.983
ตามลำดบั คา RMSE เทากบั 0.095 เมตร และ 0.125 เมตร ตามลำดบัดงัภาพที ่8 และภาพที ่9

ภาพที ่7 (ก) ผลการสอบเทยีบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาป พ.ศ. 2556สถาน ีM.170
(ข) ผลการตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา ป พ.ศ. 2557 สถาน ีM.170

ภาพที ่8 ผลการสอบเทยีบแบบจำลองสภาพการไหลป พ.ศ. 2556
(ก) ดานเหนอืเขือ่นลำโดมใหญ(ข) ดานทายเขือ่นลำโดมใหญ
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ลกัษณะพฤตกิรรมการไหลของน้ำจากการประยกุตใชแบบจำลองดงัภาพที ่ 8 และภาพที ่ 9
บริเวณเหนือเขื่อนและทายเขื่อน ปน้ำทวมสูงสุดประวัติการณ พ.ศ. 2556 และปที่มีปริมาณน้ำนอย
พ.ศ.2557 แบงเปน 3 ชวง ไดแก

1) ชวงเดอืนเมษายน-สงิหาคม เมือ่มกีาร operate บาน สภาพการไหลของน้ำในปน้ำทวม
และน้ำนอยมีสภาพคลายกันกลาวคือ ระดับน้ำเหนือเขื่อนและทายเขื่อนมีระดับแตกตางกัน โดยระดับ
น้ำเหนือเขื่อนสูงกวาทายเขื่อน และความแตกตางระดับน้ำเหนือ-ทาย เปนไปตามการควบคุมการ
เปด-ปดบาน โดยรักษาระดับน้ำไมเกินระดับเก็บกักไมใหเกิดผลกระทบกอนเขาสูสภาวะน้ำหลาก

2) ชวงเดอืนกนัยายน- ตลุาคม เมือ่เปดทกุบานรอยเปอรเซน็ตชวงฤดนู้ำหลากในปน้ำทวมมี
ปรมิาณน้ำไหลลนตลิง่ประมาณ 3 เมตร (ระดบัตลิง่ +112.00 ม.รทก.) หรอืทวมในลกัษณะน้ำลนตลิง่แผ
เตม็พืน้ที ่(Flood plain) ระดบัน้ำเหนอืเขือ่นและทายเขือ่นมรีะดบัเทากนั สภาพการไหลในชวงนีจ้ะตาง
กับปน้ำนอยที่มีระดับน้ำต่ำกวาตลิ่ง

3) ชวงปลายเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เมือ่ปดบานรอยเปอรเซน็ต เปนชวงฤดเูกบ็กกัน้ำ สภาพ
การไหลของน้ำในปน้ำทวมและน้ำนอยมจีะกลบัมามสีภาพคลายกนัอกีครัง้ ระดบัน้ำเหนอืเขือ่นและทาย
เขือ่นมรีะดบัแตกตางกนั โดยระดบัน้ำเหนอืเขือ่นสงูกวาทายเขือ่นประมาณ 3.00-4.00 เมตร ซึง่เปนการ
ใชประโยชนจากเขือ่นในการเกบ็กกัน้ำตามศกัยภาพของลำหวยเพือ่ใชสนบัสนนุกจิกรรมตาง ๆ  ในฤดแูลง
โดยในชวงนี้จะมีการบริหารจัดการเขื่อนตามสภาพน้ำแตละป

ภาพที ่9 ผลการตรวจสอบแบบจำลองสภาพการไหลป พ.ศ. 2557
(ก) ดานเหนอืเขือ่นลำโดมใหญ (ข) ดานทายเขือ่นลำโดมใหญ
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3.5 การจำลองสถานการณน้ำป พ.ศ.2556 กรณศีกึษามโีครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
สภาพลำหวยขาวสาร บรเิวณหวังาน มคีวามกวางประมาณ 30.00-35.00 เมตร ความลกึจาก

ตลิง่ถงึทองลำน้ำประมาณ 5.00-6.00 เมตร โครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสารเกดิขึน้จากราษฎรใน
พื้นที่ประสบปญหาน้ำทวมพื้นที่การเกษตร และปญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค
และเลีย้งสตัว ในชวงฤดแูลง ราษฎรจงึมคีวามตองการใหดำเนนิการกอสรางประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
ขึน้เพือ่บรรเทาปญหาจากปญหาน้ำทวมพืน้ทีก่ารเกษตร และเพือ่เกบ็กกัน้ำไวใชสำหรบัการเกษตร อปุโภค
บรโิภค และเปนแหลงน้ำประจำหมบูาน

เพื่อพิจารณาผลกระทบของการมีโครงการประตูระบายน้ำหวยขาวสารการศึกษานี้ไดทำ
การประยกุตใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 โดยใชเหตกุารณ ป พ.ศ. 2556 ซึง่เปนปทีเ่กดิน้ำทวมสงู
สำหรับศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ำหลากและระดับน้ำทวมกรณีศึกษามีโครงการประตูระบายน้ำหวย
ขาวสาร

3.5.1 การบรหิารจดัการน้ำ โครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
จากรายงานการศกึษาเบือ้งตนโครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร กรมชลประทาน (2559)

มเีกณฑบรหิารน้ำ โดยมรีะดับน้ำเกบ็กกัอยทูี ่+115.50 ม.รทก. จงึนำเกณฑการบรหิารน้ำมาทำการจำลอง
สถานการณน้ำป พ.ศ. 2556 ในแบบจำลองชลศาสตร (MIKE11) ดงัตอไปนี้

" ระดบัน้ำหนาปตร. นอยกวาหรอืเทากบั +115.50 จะทำการลดบานประตรูะบายน้ำเพือ่
รักษาระดับน้ำเก็บกัก

" ระดบัน้ำหนาปตร. มากกวา +115.50 จะทำการเพิม่เปดบานประตรูะบายน้ำ เพือ่ระบาย
น้ำและรักษาระดับน้ำอยูที่ระดับเก็บกัก

ตวัอยางการจำลองประตรูะบายน้ำหวยขาวสารในแบบจำลอง MIKE11 ดงัภาพที ่ 10

ภาพที ่10 ปตร.หวยขาวสารในแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11
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3.5.2 ผลการจำลองผลของประตรูะบายน้ำหวยขาวสารตอสถานการณน้ำป พ.ศ. 2556
การศกึษานีไ้ดทำการประยกุตใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 โดยใชเหตกุารณ ป พ.ศ.

2556 ซึง่เปนปน้ำทวมสงูสดุประวตักิารณ สำหรบัศกึษาการเคลือ่นตวัของน้ำหลากและระดบัน้ำทวมกรณี
ศกึษามโีครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร เพือ่พจิารณาผลกระทบของการมโีครงการประตรูะบายน้ำ
หวยขาวสาร

ผลการจำลองระดับน้ำดังภาพที่ 11 พบวาโครงการประตูระบายน้ำหวยขาวสาร สามารถ
เกบ็กกัน้ำในชวงน้ำนอยในหวยขาวสารไดเพยีงชวงสัน้ ๆ เมือ่พจิารณาจากลกัษณะพฤตกิรรมการไหลของ
น้ำจากการประยุกตใชแบบจำลอง ในชวงที่ 1) ชวงเดือนเมษายน-สิงหาคม เมื่อมีการ operate
บาน ระดับน้ำเหนอืเขือ่นและทายเขือ่นมรีะดับแตกตางกนั โดยระดบัน้ำเหนอืเขือ่นสงูกวาทายเขือ่น และ
ความแตกตางระดบัน้ำเหนอื-ทาย เปนไปตามการควบคมุการเปด-ปดบาน โดยรกัษาระดบัน้ำไมเกนิระดบั
เกบ็กกัไมใหเกดิผลกระทบกอนเขาสสูภาวะน้ำหลากแตในชวงที ่3) ชวงปลายเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม
เมือ่ปดบานรอยเปอรเซน็ต เปนชวงฤดเูกบ็กกัน้ำ ระดบัน้ำในกรณมีแีละไมมปีระตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
ไมแตกตางกนั ดวยอทิธพิลของน้ำเทอจากเขือ่นลำโดมใหญทีส่งผลกระทบมาถงึและในชวงที ่2) ชวงเดอืน
กันยายน- ตุลาคม เมื่อเปดทุกบานรอยเปอรเซ็นต ชวงฤดูน้ำหลาก โครงการประตูระบายน้ำหวยขาว
สาร ไมสามารถชวยบรรเทาน้ำทวมเนือ่งจากน้ำเออลนตลิง่สวนมากมาจากแมน้ำสายหลกั ปรมิาณน้ำใน
ลำน้ำลำโดมใหญสงูถงึ 1,227 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีในขณะทีป่รมิาณน้ำในหวยขาวสารมอีตัราการไหล
เทากบั 100.00 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีดงัผลการจำลองสถานการณน้ำป พ.ศ. 2556 กรณมีปีระตรูะบาย
น้ำหวยขาวสาร ระดบัน้ำสงูสดุเหนอืเขือ่นลำโดมใหญอยทูี ่+115.50 ม.รทก. มากกวาระดับน้ำสงูสดุกรณี
สภาพปจจุบันไมมีประตูระบายน้ำหวยขาวสารอยู0.30 เมตรพิจารณาที่จุด A ชวงกลางเดือนสิงหาคม
ในชวงทีย่งัคงมปีรมิาณน้ำทานอย และจดุ B ชวงตนเดอืนตลุาคม ในชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทามาก เมือ่จำลอง
สภาพการไหลเปนชวงลำน้ำบริเวณเหนือและทายประตูระบายน้ำหวยขาวสารจะแสดงผลออกมา
ดงัภาพที ่12

ภาพที่ 11 ผลการจำลองระดบัน้ำหนาเขือ่นลำโดมใหญกรณมีแีละไมมปีระตรูะบายน้ำหวยเขาสาร
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ในภาพที ่12(ก) แสดงใหเหน็วา เมือ่มปีระตรูะบายน้ำหวยขาวสาร ในชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทา
นอย ประตูระบายน้ำสามารถทำหนาที่ควบคุมปริมาณน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระดับเก็บกักอยู
ที ่+115.50 ม.รทก. สวนภาพที1่2(ข) ณ ชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทามาก ประตรูะบายน้ำหวยขาวสารไมสามารถ
ชวยบรรเทาน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญได เพราะอทิธผิลน้ำเทอจากเขือ่นลำโดมใหญทีส่งผลกระทบถงึ
ระดบัน้ำ ณ จดุหวังานประตรูะบายน้ำหวยขาวสารจะสงูประมาณ +116.50 ม.รทก.โดยสงูกวาระดบัตลิง่
(+116.00 ม.รทก.) ประมาณ 0.50 เมตร

4. สรปุผลการศกึษาและขอเสนอแนะ
การใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11เพือ่จำลองสถานการณน้ำในแมน้ำลำโดมใหญและลำหวย

ขาวสารเพื่อศึกษาวาการไหลของน้ำจากหวยขาวสารลงสูลำโดมใหญสงผลใหเกิดผลกระทบน้ำทวมใน
แมน้ำลำโดมใหญมากนอยเพยีงใดโดยการประยกุตใชแบบจำลองกรณมีโีครงการประตรูะบายน้ำบรเิวณ

ภาพที ่ 12 ผลการจำลองสภาพการไหลตามรปูตดัตามยาวแมน้ำลำโดมใหญและหวยขาวสาร
กรณีที่มีประตูระบายน้ำหวยขาวสาร

(ก) ชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทานอย(ข) ชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทามาก
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ปากลำหวยขาวสารผลแสดงใหเห็นวาโครงการประตูระบายน้ำหวยขาวสารสามารถเก็บกักน้ำในชวงน้ำ
นอยไดดใีนชวงเดอืนเมษายน-เดอืนสงิหาคมในขณะทีช่วงฤดเูกบ็กกัน้ำเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม ระดบั
น้ำในลำหวยขาวสารไดรบัอทิธพิลของน้ำเทอจากเขือ่นลำโดมใหญเทากบัระดบัเกบ็กกัของเขือ่นลำโดมใหญ
อยทูีร่ะดับ +111.00 ม.รทก. โดยประมาณ สวนสำหรบักรณเีหตกุารณอทุกภยั ป พ.ศ.2556 โครงการ
ประตูระบายน้ำหวยขาวสารไมสามารถชวยลดผลกระทบระดับน้ำทวมและพื้นที่น้ำทวมในแมน้ำลำโดม
ใหญได เนือ่งจากปรมิาณน้ำในหวยขาวสารมอีตัราการไหลเทากบั 25.00 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีในขณะที่
ปรมิาณน้ำสวนใหญมาจากแมนำ้ลำโดมใหญซึง่เปนแมน้ำสายหลกั โดยมอีตัราการไหล1,227 ลกูบาศก
เมตร/วนิาท ี ระดบัน้ำในแมน้ำลำโดมใหญจะเออลนตลิง่ และเทอมาถงึลำหวยขาวสาร สงผลใหลำหวย
ขาวสารมีระดับน้ำทวมเออลนตลิ่ง การระบายน้ำปกติจะไมสามารถควบคุมบานเพื่อชวยชะลอน้ำที่ไหล
ลงสแูมนำ้ลำโดมใหญได จงึสรปุไดวา ลำหวยขาวสารไมมผีลตอการเกดิน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญ

ดงันัน้กรณหีากจะมกีารกอสรางโครงการประตรูะบายน้ำในลำหวยขาวสาร ควรเลือ่นทีต่ัง้ใหหาง
จากจดุบรรจบทัง้สองลำน้ำ เพือ่หลกีเลีย่งอทิธพิลการเกบ็กกัน้ำของเขือ่นลำโดมใหญ ทัง้นีเ้นือ่งจากการ
ศกึษานีม้ขีอจำกดัทางดานขอมลู ไดทำการจำลองลำหวยขาวสารเพยีงแคระยะทาง 10 กโิลเมตรเทานัน้
จงึควรมกีารสำรวจขอมลูรปูตดัลำน้ำหวยขาวสารเพิม่เตมิ และตดิตัง้สถานวีดัปรมิาณน้ำทีห่วยขาวสารเพือ่
ใหการจำลองสถานการณแบบจำลองชลศาสตรมคีวามสมบรูณมากขึน้ รวมถงึทบทวนวตัถปุระสงคของ
โครงการใหสอดคลองกบัสภาพจรงิ ใหสามารถใชเปนขอมลูในการบรหิารจดัการน้ำทัง้น้ำทวมและน้ำแลง
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุ กรมอตุนุยิมวทิยา  กรมชลประทาน  สำนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศภมูสิารสนเทศ

(องคการมหาชน) ทีอ่นเุคราะหขอมลูปรมิาณน้ำฝน ปรมิาณน้ำทา ระดบัน้ำ อตัราการระบายน้ำ รปูตดั
ลำน้ำในแมน้ำลำหวยขาวสาร
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