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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยน้ีไดนาํเอาแบบโปรแกรม  Nays2D Flood มาประยุกตใชเพื่อศึกษาพฤติกรรมดานชล

ศาสตรของน้ําหลากของเหตุการณนํ้าทวมใหญภาคกลางป 2554 ซึง่โปรแกรม Freeware น้ีไดพัฒนา

โดย The Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention Research Center (RIC) แหงประเทศ

ญ่ีปุน  เปนโปรแกรมที่สามารถใชงานงาย  มีประสิทธิภาพ และความแมนยําสูง  ไดแสดงผลการ

จําลองสถานการณนํ้าทวมใหญภาคกลางของประเทศไทยป  2554 เพื่อทดสอบความสามารถของ

โปรแกรม พบวาโปรแกรม Nays2D Flood สามารถลอกเลียนพฤติกรรมดานชลศาสตรของน้ําหลาก

ไดผลเปนอยางดีตามที่คาดการณไว  ซึ่งจะไดนําไปประยุกตใช เพือ่ประเมนิ ผลกระทบ เมื่อมีการ

สรางคันกั้นน้ําและทางระบายน้ําหลาก ในชวงเกดินํ้าหลากและนําเสนอแนะแนวทางการไขปญหา

ตอไป 

 

ABSTRACT  

In this research, the Nays2D Flood program is proposed to investigate behaviours of flood hydraulics 

under the Thailand central region flood in 2011. This freeware program has been developed by The 

Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention Research Center (RIC), Japan, which is a user 

friendly, good efficiency and accuracy. Some simulation results of the Thailand central region flood in 

2011 are presented to demonstrate ability of the program. It was found that the Nays2D Flood program 

can be reproduced behaviours of flood hydraulics very well as expected. The model obtained from this 



study will be applied to study some effects of dike and floodway construction during flood 

inundation periods and to give guideline to solve this problems. 

 

คําสําคัญ : Thailand Central Region Flood 2011, Numerical simulation, iRIC, Nays2D Flood 

 

1.   บทนํา 

ในปจจุบันความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอยางมากทําใหมนุษยรับทราบ

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว ขอจํากัด ดานตางๆ ลดลง แตในขณะเดียวกันระบบจัดการเดิมก็ตองรีบปรับตัวให

ทันตอปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน อาทิเชน ระบบเอกสาร ระบบขอมูล ประมวลผลลัพธเชิงตัวเลข 

และการนําเสนอผลงาน เปนตน สิ่งเหลาน้ีนับวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาโครงการใหมๆ ใหมีความ

ถูกตองและทันตอเหตุการณตางๆ มากขึ้นโดยเฉพาะภายใตสถานการณภัยพิบัติและ /หรือฉุกเฉินท่ีคาดคิด

ไมถึง เชน การพยากรณ เตือนภัย และเตรียมปองกันนํ้าทวมใหญในปท่ีผานมา เปนตน  ซึ่งยังตองพึ่งพา

เทคโนโลยีท่ีนําเขามาจากตางประเทศเกือบท้ังหมด ท้ังน้ีเพราะในประเทศไทยยังไมคอยมีผูเขียนและ

พัฒนาซอฟแวรแบบจําลองคณิตศาสตรดานชลศาสตรชนิดสองมิติมากนัก เน่ืองจากตองใชเวลาและความ

อุตสาหะเปนอยางมาก อีกท้ังตองใชความรูในศาสตรตางๆ หลายแขนงมาประกอบกันเพื่อใหไดเปน

ซอฟแวรท่ีมีคุณภาพดีและสามารถใชงานไดงาย 

สําหรับในงานวิจยั น้ีไดนําเสนอการประยุกตใชแบบจําลอง Nays2D Flood ซึ่งเปนโปรแกรมยอย  iRIC 

(International River Interface Cooperative) ซึ่งโปรแกรม  Freeware น้ีตนแบบไดรับพัฒนาโดย  The 

Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention Research Center (RIC) แหงประเทศญ่ีปุนและองคกร

อ่ืนๆ อีกหลายแหง โปรแกรม Nays2D Flood เปนแบบจําลองคณิตศาสตรชนิดสองมิติท่ี สามารถนําไป

ประยุกตใชศึกษาพฤติกรรมดานชลศาสตรการไหลของนํ้าท้ังในแมนํ้า ทุงนํ้าหลาก และการไหลผานสิ่งกีด

ขวางหรือโครงสรางทางชลศาสตรไดท้ัง ภายใตสภาวะการไหลแบบคงท่ีและแบบไมคงท่ี  ซึ่งผูวิจัยได

รวมกันพัฒนาแบบจําลองน้ีขึ้นมา เพื่อนําไปประยุกตใชศึกษาพฤติกรรมดานชลศาสตรของนํ้าหลากของ

เหตุการณนํ้าทวมใหญภาคกลางเม่ือป พ .ศ. 2554 ท่ีผานมา และนําไปประเมินแนวทางในการแกปญหา

ตางๆ อันอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 

 

2. โปรแกรม iRIC  

โปรแกรม iRIC แบงเปนสวนการจัดเตรียมขอมูลและประมวลผลกลาง เปนโปรแกรมท่ีสามารถใชงานได

งาย มีประสิทธิภาพ และมีความแมนยําสูง สวนการนําเสนอผลการคํานวณน้ัน สามารถดึงขอมูลผลเฉลยท่ี

บันทึกเก็บไวในไฟล มาแสดงเปนภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวรวมกับรูปภาพ แผนท่ีและ/หรือภาพถาย  

สามารถนําเขาไปภาพพื้นหลังเพื่อนําเสนอและแสดงผล การคํานวณตางๆ บนน้ันไดโดยใชโปรแกรม ท่ี

จัดเตรียมไวให และสามารถนําไฟลรูปภาพขางตนไปสรางเปนไฟล *. kml เพื่อใชแสดงบน Google Earth 

ได ทําใหสามารถมองเห็นเปนภาพท่ีเขาใจไดงายมากขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังจําลองระบบโครงสรางการทํางานของโปรแกรม iRIC (ท่ีมา: http://i-ric.org/en/introduction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ก) หนาตางของ Pre-processor และการ run โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) หนาตางของ Post-processor 

รูปที่ 2 หนาตางของ Pre-processor Post-processor และการ run โปรแกรมโดย Solver 

 



โปรแกรม iRIC มีลักษณะของระบบโครงสรางท่ีออกแบบไวโดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวนดวยกัน

ดังน้ี คือ (1) Pre-processor (2) Post-processor และ (3) Solver (รูปท่ี 1) สามารถดาวนโหลดโปรแกรม  

Freeware น้ีพรอมกับคูมือการใชงานไดจากเว็บไซด http://i-ric.org/en/ 

ในรปูท่ี 2 แสดงลักษณะหนาตางการทํางานของ Pre-processor กับ Post-processor ของโปรแกรม iRIC ซึ่ง

หนาตางน้ี จะใชสําหรับสรางกริดเพื่อใชในการคํานวณจากขอมูลตําแหนงพิกัด รูปตัดขวาง และรูปตัด

ตามยาวของแมนํ้าท่ีไดจากการสํารวจ หรอืจากขอมูล DEM โดยจะใช  GUI และ Visualized ท่ีจัดเตรียมไว

สําหรับจัดการขอมูลขางตน นอกจากน้ันยังใชสําหรับกําหนดคาเริ่มตนและคาพารามิเตอรตางๆ ของการ

คํานวณดวย เม่ือจัดเตรียมขอมูลแลวเสร็จก็จะสามารถ run โปรแกรมโดยใชคอื Solver และผลการคํานวณ

จะถูกนําไปแสดงเปนกราฟกไดหลายรูปแบบท้ังท่ีเปนปริมาณสเกลารและปริมาณเวคเตอร เชน เสนการ

ไหล เวคเตอรทิศทางของการไหล เสนชั้นความสูง และการเปล่ียนแปลงสัณฐานทองนํ้า เปนตน และ/หรอื

มีความสามารถนําเสนอรูปภาพท่ีแสดงปริมาณหลายๆ อยางในรูปภาพเดียวกันได ไฟลของรูปภาพท่ีสราง

ขึ้นน้ี จะสามารถนําไปบันทึกเก็บไวได ในหลายรูปแบบ เชน *. jpg และ *. png เปนตน นอกจากน้ันยงั

สามารถท่ีจะนําเอาไฟลรูปภาพขางตนไปสรางเปนไฟล *.kml เพื่อใชลิงคแสดงบน Google Earth ไดดวย 

สําหรับตัว Solver น้ันสราง และออกแบบ มาใหมีความยืดหยุนโดยท่ีผูใชงานอาจจะใชโปรแกรมท่ี

ผูพัฒนาโปรแกรมไดจัดเตรียมไวให เปนภาษา Fortran90 หรือผูใชงาน เองสามารถพัฒนาโปรแกรมขึน้มา

ดวยตัวเองก็ได เพียงแคใชรูปแบบ (Format) ของขอมูลปอนเขากับขอมูลจัดเก็บผลการคํานวณตามรูปแบบ

ท่ีกําหนดไวโดยผูพัฒนาโปรแกรม iRIC ซึ่งไดแสดงตัวอยางโปรแกรมพรอมท้ังตัวอยางรูปแบบไวใหแลว

ในคูมอืการใชงานตอน ดาวนโหลด และติดต้ังโปรแกรม เม่ือทําการดาวนโหลดโปรแกรม iRIC จากเว็บ

ไซดแลวใหทําการติดต้ังโปรแกรมก็จะสามารถ ใชงานไดทันที โดยจะมีตัว Solver ชื่อ Nay2d Flood และ

ตัวโปรแกรมอ่ืนๆ ติดมาดวย  

แบบจําลองคณิตศาสตร iRIC น้ีแกระบบสมการการไหลนํ้าต้ืนชนิด 2 มิตบินระบบระนาบพิกัดแบบท่ัวไป

และกริดสามารถปรับเปล่ียนไดตามเวลาและสภาพการไหล  สามารถใชคํานวณเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ไหลของนํ้าไดท้ังแบบคงท่ีและแบบไมคงท่ี เลือกคํานวณการไหลเปนแบบไมมีตะกอนหรือแบบมีตะกอน

ทองนํ้า และ /หรอืตะกอนแขวนลอย มีการพังทลายของตล่ิงแมนํ้า กับสิ่งกีดขวางทางชลศาสตร รวมท้ัง

ทางเลือกกรณมีพีืชหรือตนไมอยูในบริเวณพื้นท่ีการไหลรวมอยูดวย อยางไรก็ตามโมดูลยอยตางๆ เหลาน้ี

ไดถูกตัดเอาออกไปสําหรับโปรแกรม Nay2d Flood เพื่อใหโปรแกรมน้ีสมารทและประมวลผลไดรวดเร็ว

มากขึน้ 

 

3. ทฤษฎีพื้นฐาน 

สมการพ้ืนฐานท่ีถกูนํามาใชในโปรแกรม Nays2D Flood จะประกอบดวยสมการการไหลตอเน่ืองและ

สมการโมเมนตัมของการไหลแบบนํ้าต้ืนชนิด  2 มิติ ซึ่งในระบบพิกัดแบบฉาก สามารถเขียนไดดังสมการ

ท่ี (1) – (3) ตามลําดับดังน้ีคือ 
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โดยท่ี h เปน ความลึก , u, v เปน ความเร็วเฉล่ียในแนวดิ่ง , τx, τy เปน ความเคนเฉือนในแนวแกน x กับ y, 

ρ เปน ความหนาแนนของนํ้า, H เปน คาเสาระดับ (H=zb+h), zb เปน ระดับของทองนํ้า , ν เปน ความหนืด

จลน, t เปน เวลา และ x, y เปน แนวแกนของระบบพกัิดแบบฉากตามทิศทางการไหลกับทิศทางต้ังฉาก

ตามลําดับ 

สําหรับพจนของความเคนเฉือน �τx, τy และความหนืดจลนสามารถคํานวณไดจาก สมการท่ี (4) – (5) 

ตามลําดับคือ 

2 2τ = ρ +x dC u u v , 2 2τ = ρ +y dC v u v  (4a, b) 

 
6 *u hκ

ν =  (5)  

โดยท่ี Cd เปน คาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน , κ เปน คาคงท่ีของ Karman (มีคาเทากับ 0.4) และ u* เปน 

ความเร็วเฉือน ซึ่งสามารถหาไดจากความสัมพันธของสมการท่ี (6) คือ 

2 2
* du C u v= +   (6)  

ซึ่งสมการพื้นฐานท่ีไดแสดงไวขางตนในระบบพิกัดฉาก ( x, y) จะถูกแปลงใหอยูในรปูของระบบพกัิด

แบบท่ัวไป (General coordinate system) และแกระบบสมการเพื่อหาผลเฉลยโดยใชระเบียบวิธีเชิงจํานวน

ผลตางสืบเน่ือง ( Finite difference method: FDM) ตามแบบวิธี CIP (Cubic interpolation pseudoparticle) 

แตอยางไรก็ตามในโปรแกรม iRIC น้ันสามารถเลือกใชแบบวิธี Upwind ท่ีมีความแมนยํานอยกวาแต

สามารถ ยนลดระยะเวลาในการคํานวณใหสั้นลงได และสามารถเลือกใชวิธีการคํานวณการไหลแบบ

ปนปวนได 3 แบบคอื (1) คาความหนืดคงท่ี (2) 0- Equation และ (3) k-ε model การเลือกใชโมเดลตาม

ตัวเลือกตางๆ ขางตนน้ันขึ้นอยูกับความแมนยําท่ีผูใชงานตามตองการ และตามความซับซอนของ

พฤติกรรมทางชลศาสตรของการไหลท่ีตองการศึกษาดวย 

  

4. พื้นท่ีการศึกษา   

ในรปูท่ี 3 แสดงแมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนแมนํ้าสายหลักของท่ีราบลุมภาคกลางของประเทศไทย  เกิดจากการ

ไหลมารวมตัวของแมนํ้าจากภาคเหนือจํานวน  4 สายคือ ปง วัง ยม และนาน  มีจุดบรรจบอยูท่ี ต .ปากนํ้า

โพธ์ิ จ.นครสวรรค มีพื้นท่ีรับนํ้าประมาณ 20,125 ตร.กม. (โดยไมรวมลุมนํ้าปง  วัง ยม นาน สะแกกรงั  ปา

สัก และทาจีน ) และมีความยาวประมาณ  372 กม. มีไหลแยกออกเปนแมนํ้าทาจีนท่ีบริเวณ จ .ชัยนาท จะ

ไหลจากทิศเหนือลงไปยังทางทิศใตผานหลายจังหวัดคือ อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงหบุรี  อางทอง  

พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี และกรงุเทพมหานคร  ไหลลงสูอาวไทยท่ี จ .สมุทรปราการ  ทําให



แมนํ้าเจาพระยามีความสําคัญเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของภาคกลางท้ังในดานการคมนาคมขนสงและ

วิถีการดําเนินชีวิตมาต้ังแตสมัยโบราณ มีแมนํ้าสาขาท่ีสําคัญคือ แมนํ้าปาสักและสะแกกรัง จากขอมูลสถิติ

พบวาท่ี จ .นครสวรรคมีอัตราการไหลเฉล่ีย  718 ม3./วินาที และอัตราการไหลสูงสุด 5,960 ม3./วินาที 

อยางไรก็ตามพื้นท่ีศึกษาของงานวิจัยน้ีจะจํากัดเฉพาะจากสถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรคจนถึงอาวไทย

เทาน้ัน (ภายในกรอบเสนประ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 พื้นท่ีศึกษาและลุมนํ้าเจาพระยา  

(ท่ีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Chaophrayarivermap.png) 

 

ปริมาณฝนตกในพื้นท่ีลุมนํ้าไดรับจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนและรองความกดอากาศตํ่าท่ีพาดผาน

ภูมิภาคน้ีในชวงฤดูฝนระหวางต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  เม่ือเกิดพายุฝนตกหนักหรือตกติดตอกัน

เปนเวลายาวนานในเขตพื้นท่ีตนนํ้าก็จะไหลลงรวมตัวกันลงสูเขื่อนหลักคือ เขื่อนภูมิพลและสิริกิต์ิ แลวจะ

ไหลลงมารวมตัวกันลงสูแมนํ้าเจาพระยาตอนกลางนํ้าบริเวณ จ .นครสวรรค และไหลลงมาเรื่อยๆ ผาน

หลายจังหวัดออกสูอาวไทยซึ่งเปนลุมตํ่าท่ีมักเกิดนํ้าลนตล่ิงและทวมขังอยูเปนประจําเกือบทุกป ปจจุบัน

ไดมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจากพื้นเกษตรกรรมกลายเปนบานเรือนท่ีอยูอาศัย  ยานธุรกิจการคา และ

นิคมอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนเสนทางคมนาคมท่ีกีดขวางทางไหลของนํ้า  เม่ือเกิดนํ้าทวมขนาดใหญก็

จะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางมากเปนมูลคามหาศาล 

ดังเชนเหตุการณนํ้าทวมใหญภาคกลางของประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2554 ท่ีผานมา 

 

5. การประยุกตใช โปรแกรม Nay2d Flood  

5.1 โปรแกรม Nay2d Flood  

ในสวนของการประยุกตใชโปรแกรม  Nay2d Flood เพื่อจําลองสถานการณนํ้าทวมใหญภาคกลางของ

ประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2554 น้ัน เริ่มจากการดาวนโหลดขอมูล SRTM DEM จากองคการบริหารการบิน

และอวกาศแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NASA) มาจากเว็บไซด ซึ่งความละเอียดของขอมูลประกอบดวย



ขอมูลกริดขนาด 90 ม. x 90 ม. และความผิดพลาด (Errors) ของระดับความสูงพื้นดินประมาณ +10 ม. เม่ือ

ไดแลวใหทําการแปลงขอมูลในไฟลตามรูปแบบท่ีกําหนด ซึ่งประกอบดวยขอมูลพิกัดและระดับความสูง 

(xi, yi, zi) ตอจากน้ันจึงนําเขา (Import) ไปในโปรแกรม iRIC ก็จะไดเปนรูปแปลนของสภาพภูมิประเทศท่ี

แสดงถึงระดับดินของพื้นท่ีศึกษาหรืออาจจะทําการแปลงใหอยูในรูป Paraview ก็ได (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ระดับพ้ืนดินแสดงโดยโปรแกรม iRIC  (ข) ระดับพ้ืนดินแสดงโดย Paraview 

รูปที่ 4 ระดับดินของพื้นท่ีศึกษาโดยโปรแกรม iRIC  

 

เม่ือเตรียมขอมูลขางตนแลวเสร็จใหทําการสรางกริดโดยกําหนดพิกัดของขอบเขตดานบน (Upstream) 

และดานลาง (Downstream) แลวกําหนดขนาดของกริดแลวจึงสรางกริดก็จะไดกริดท่ีจะใชสําหรับการ

คํานวณจริงโดยใชเมนู Grid จากน้ันใหเขาไปต้ังคาตางๆ เชน ตําแหนงพิกัดนํ้าไหลเขา อัตราการไหลกับ

ระดับนํ้า ขนาดของเวลา (Time step) วิธีการท่ีใชคํานวณ และอ่ืนๆ เปนตน ในเมนู Calculation Condition 

เม่ือไดทําการจัดเตรียมขอมูลขางตนทุกอยางเรียบรอยแลว ก็จะสามารถ run โปรแกรมไดโดยใชเมนูหรือ

ปุม Simulation หนาตางใหมจะปรากฏขึ้นมาเพื่อแสดงผลการ run และในระหวางท่ีโปรแกรมกําลังทําการ

คํานวณประมวลผลอยูน้ัน ผูใชงานสามารถตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมทางชลศาสตรของการไหล

ตางๆ เชน ระดับนํ้า ความลึก เวคเตอรการไหล และอ่ืนๆ เปนตน ในระหวางชวงท่ีกําลังการคํานวณอยู 

สามารถนําไปแสดงไดท้ังเปนภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวโดยใชเมนู Calculation Result  

 

5.2 ผลการประยุกตใช โปรแกรม Nay2d Flood  

ขอมูลอัตราการไหลปอนเขาเปนขอมูลวัดจริงของสถานี C.2 ท่ี อ.เมือง จ .นครสวรรค  มีอัตราการไหล

สูงสุด 4,704 ม3./วินาที เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ .ศ. 2554 (รปูท่ี 5) การคํานวณเริ่มจากวันท่ี 1 กันยายน พ .ศ. 

2554 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ .ศ. 2554 รวมระยะเวลาท้ังสิ้นจํานวน 4 เดือน และจากผลการทดสอบ

โปรแกรมเบ้ืองตนโดยการเปล่ียนแปลงขนาดกริดใหมีขนาดตางๆ กับ พบวาการสรางขนาดกริดใหมี

ขนาดเล็กน้ัน ผลการคํานวณไมไดแสดงพฤติกรรมทางชลศาสตรของการไหลใหดีมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

แตจะใชเวลาในการคํานวณเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเทาตัว หรือถาสรางขนาดกริดใหใหญขึ้นก็จะไมสามารถ



แสดงพฤติกรรมการไหลของนํ้าท่ีอยูในแมนํ้าเจาพระยาได ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเลือกใชขนาดกริดเทากับ 

140 ม. x 140 ม.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ระดับพ้ืนดิน      (ข) อัตราการไหลที่สถานี C.2 

รูปที่ 5 ระดับดินของพื้นท่ีศึกษาและอัตราการไหลท่ีสถานี C.2  

 

ในรปูท่ี 6 แสดงอนุกรมเวลาของการกระจายความลึกของนํ้าหลากในป พ .ศ. 2554 ท่ีไดจากภาพถาย

ดาวเทียมของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (GISTDA) (ทางดานซายมือ : พื้นท่ีสี

นํ้าเงินแสดงขอบเขตของนํ้าทวม ) เม่ือเปรียบเทียบกับผลการคํานวณโดยใชโปรแกรม Nays2D Flood 

(ทางดานขวามือ : ความลึกของนํ้าแสดงโดยความเขมของแถบสี ) ในเวลาตางๆ พบวา ผลท่ีไดจากการ

คํานวณโดยโปรแกรม Nays2D Flood สามารถแสดงลอกเลียนพฤติกรรมดานชลศาสตรการไหลนํ้าหลาก

ของสถานการณนํ้าทวมใหญภาคกลางของประเทศไทยป พ.ศ. 2554 ไดคลายคลึงหรือใกลเคียงกับนํ้าทวม

จริง เม่ือสังเกตุจากขอบเขตการแผขยายตัวออกไปในทุงนํ้าทวมพื้นท่ีตางๆ ตลอดท่ีราบลุมภาคกลาง

ท้ังหมด รวมท้ังพฤติกรรมการไหลหลากหรือเคล่ือนตัวของมวลนํ้าลงมาดานทายนํ้าเรื่อยๆ ตามลําดับ

อนุกรมเวลา พบวามีขอบเขตใกลเคียงกัน เม่ือพิจารณาความลึกของนํ้าทวมในทุงนํ้าทวมน้ันไมมีใน

ภาพถายดาวเทียม แตจากผลการคํานวณน้ันพบวาไดคาความลึกของนํ้าในพื้นท่ีทุงนํ้าทวมเม่ือเปรียบเทียบ

กับผูวิจัยท่ีไดออกไปเก็บและสํารวจขอมูลในภาคสนาม พบวามีความใกลเคียงกัน 

ในการคํานวณน้ีเปนพฤติกรรมการไหลของนํ้าหลากตามธรรมชาติ ท่ีไมไดใสโครงสรางทางชลศาสตร 

อาคารบังคับนํ้า การเปดปดบานประตูระบายนํ้า หรือการสรางพื้นท่ีปดลอมโดยคันดิน หรือการเรียง

กระสอบทราย จึงอาจทําใหบางพื้นท่ีไมตรงกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริงในบางพื้นท่ี แตโดยภาพรวมแลว

จะเห็นไดวาสามารถลอกเลียนพฤติกรรมของนํ้าทวมใหญภาคกลางของประเทศไทยป 2554 ไดเปนอยางดี 

ในชวงตนและกลางเดือนตุลาคม (รูปท่ี 6(ก)-(ค)) พบวาบรเิวณ จ. ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยามีความลึก

ของนํ้าทวมสูงกวาบริเวณอ่ืนๆ (สเกลสีแดงมีความเขมมากขึ้น) และทิศทางการแผขยายของมวลนํ้าหลากมี

บางสวนไดไหลหลากลัดพื้นท่ีลุมนํ้าคือ ไหลลัดจากลุมนํ้าเจาพระยาไปยังลุมนํ้าทาจีนชวงบริเวณ จ . 

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดเปนไปตามลักษณะความสูงตํ่าหรือความลาดของสภาพภูมิประเทศจริง ซึ่ง

ปรากฏการณการแผขยายออกไปของมวลนํ้าหลากเชนน้ี จากผลการติดตามมวลนํ้าหลากจากขอมูล

ภาพถายดาวเทียมและจากผลการติดตามขอมูลภาคสนามจริง ไดพบพฤติกรรมทางชลศาสตรของมวลนํ้า



หลากแบบน้ีในเหตุการณเกิดนํ้าทวมใหญป พ .ศ. 2554 ครั้งน้ีดวย และในอดีตท่ีผานมาก็เคยมีรายงานวา

เคยเกิดปรากฏการณเคล่ือนตัวของมวลนํ้าหลากไหลลัดขามลุมนํ้าแบบน้ีเชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554   (ก) เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554   (ง) เม่ือวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

(จ) เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554   (ฉ) เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

รูปที่ 6 การกระจายความลึกของนํ้าทวมใหญภาคกลางของประเทศไทยเม่ือป  พ.ศ. 2554  เปรียบเทียบ

ระหวางผลจากภาพถายดาวเทียมของ GISTDA กับผลการคํานวณโดยโปรแกรม Nays2D Flood  

 

สวนในชวงต้ังแตกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงตนเดือนพฤศจิกายนน้ัน พบวามวลนํ้าหลากไดเคล่ือนตัวลง

มาติดประชิดตามแนวคันดิน คันถนน และแนวปองกันท่ีเปนคันตามพระราชดําริดานทิศเหนือของ



กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกอนท่ีระดับนํ้าคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นจนไหลลนขามและไหลหลากเขาไปสู

พื้นท่ีปองกันดานในของแนวคันก้ันนํ้าในเวลาตอมา และจากผลการคํานวณยังพบอีกวามวลนํ้าหลากไม

สามารถแผขยายออกไปทางดานทิศของลุมนํ้าบางปะกงมากนัก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากลักษณะภูมิประเทศท่ี

คอยๆ ลาดสูงขึ้นไปทางดานน้ันจึงทําใหระบายนํ้าออกไปดานน้ันไดยาก (รูปท่ี 6(ง)-(ฉ)) ซึ่งพบไดจริงจาก

เหตุการณนํ้าทวมใหญท่ีผานมา ตองระดมเครื่องสูบนํ้าเพื่อเรงระบายมวลนํ้าออกไปทางแมนํ้าบางปะกง 

แตอยางไรก็ตาม ผลการประยุกตโปรแกรมใชเพื่อประเมินผลกระทบในดานตางๆ เม่ือมีการสรางคันก้ัน

นํ้า สรางแกมลิง และขุดแมนํ้าสายใหมเพื่อเปนทางระบายนํ้าหลาก ตลอดจนการนําเสนอหรือแนะแนว

ทางการไขปญหาตอไปน้ันยังคํานวณไมแลวเสร็จ จึงขอเอาไปนําเสนอในโอกาสท่ีนําเสนอผลงานตอไป 

 

6. สรุป ผล 

ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอแบบโปรแกรม  Nays2D Flood ของโปรแกรม  iRIC ซึ่งเปน Freeware ท่ีไดรับการ

พัฒนาโดย The Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention Research Center (RIC) แหงประเทศ

ญ่ีปุนมาประยุกตใชเพื่อจําลองสถานการณนํ้าทวมใหญภาคกลางของประเทศไทยเม่ือป  พ.ศ. 2554 ได

แสดงการประยุกตใชโปรแกรมเพื่อศึกษาดานชลศาสตร พบวาสามารถลอกเลียนพฤติกรรมดานชลศาสตร

นํ้าทวมใหญภาคกลางของประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2554 ไดผลการคํานวณตามท่ีคาดการณไว 

 

6. กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณ Mr.Toshiki Iwasaki นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ท่ีใหชวยเหลือในการเตรียม

ขอมูล การคํานวณ และ run โปรแกรม 
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