
บทคัดยอ

                    พื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนกลางมักประสบปญหานํ้าเออลนตลิ่งในฤดูนํ้าหลากเปนประจําทุกป  โดยเฉพาะ                     พื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนกลางมักประสบปญหานํ้าเออลนตลิ่งในฤดูนํ้าหลากเปนประจําทุกป  โดยเฉพาะ 

พื้นที่เขตชุมชนที่ติดกับแมนํ้ามูล เชน อําเภอสตึก จ.บุรีรัมย อําเภอทาตูม จ.สุรินทร และอําเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 

เปนตน มักประสบปญหานํ้าทวมเปนประจําทุกป การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการแกปญหา 

นํ้าทวมของพื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนกลางโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE11 โดยไดทําการจําลองสภาพทาง 

อุทกวิทยาของพื้นที่ศึกษาและสภาพการไหลในแมนํ้ามูลตอนกลางครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 28,497 ตารางกิโลเมตร 

เพื่อหาแนวทางในการปองกันอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา ขอบเขตของแบบจําลองครอบคลุมพื้นที่ดานเหนือนํ้าตั้งแต 

สถานีวัดนํ้าทา M.104 อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย และสิ้นสุดดานทายนํ้าที่สถานีวัดนํ้าทา M.5 อําเภอราษีไศล 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยแนวทางในการแกปญหานํ้าทวมในพื้นที่ชุมชนของลุมนํ้ามูลตอนกลางไดเสนอแนวทางในการ 

แกไขปญหาโดยการสรางคันปองกันเพื่อปองกันนํ้าลนตลิ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสามจุดสําคัญไดแก จุดที่ 1 บริเวณ 

อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  จุดที่ 2 อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร และจุดที่ 3 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากผลการ 

ศึกษาพบวาคันปองกันนํ้าทวมที่ระดับนํ้าหลากรอบการเกิดซํ้า 5ปสามารถแกไขปญหานํ้าทวมของพื้นที่เศรษฐกิจได

คําสําคัญ: ลุมนํ้ามูลตอนกลาง,  MIKE11,นํ้าทวม

        Flood problems usually occur in the Middle Moon River Basin, especially in the city area along 

the Moon river, every years. For example, Amphoe Satuk in Burerum Province Amphoe Thatum in Surin Province 

and Amphoe Rasisalai in Srisaket Province are affected by overbank flood every years. The objective of this study 

is to propose the flood mitigation methods in order to reduce flood damage in the Middle Moon River Basin by 
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 using the mathematical model (Mike 11). The hydrologic and hydrodynamic behaviors of study area are simulated. 

The study area  includes 28,497 km2 of the Middle Moon River Basin. The upstream boundary of simulated model 

starts from M.104 (Amphoe Kumeang in Burirum Province) and ends at M.5 (Amphoe Rasisalai in Srisaket Province). 

The constructed dikes along river bank are proposed in three-major city, Amphoe Satuk in Burerum Province 

Amphoe Thatum in Surin Province and Amphoe Rasisalai in Srisaket Province, in order to protect the overbank 

flood. The simulated results shows that the constructed dike can prevent the city from the 5-years return period 

flood.

Keywords:Keywords: Middle Moon River Basin, MIKE11, Flood

คํานํา

        สภาพภูมิประเทศของลุมนํ้ามูลตอนกลางมีสภาพพื้นที่เปนที่ลาดตํ่าจากทางทิศใตมายังทิศทิศเหนือ 

พื้นที่ตะวันออกของลุมนํ้าบริเวณจังหวัดสุรินทรและจังหวัดศรีสะเกษเปนมีลักษณะเปนราบ สภาพทั่วไปเปนที่ราบลุม 

สลับเนินเขา มีแมนํ้าสายหลักสําคัญ คือ แมนํ้ามูล นอกจากนี้ยังมีลํานํ้าสาขาตางๆ ที่สําคัญไดแก ลําทับทัน ลําชี 

ลําพลับพลา ลําเสียวใหญ และลําพังชู ลํานํ้าสาขาจะไหลลงมาบรรจบกับลํานํ้ามูล  ซึ่งในอดีตที่ผานมาพบวาในชวงฤดู 

นํ้าหลากลํานํ้ามูลประสบปญหานํ้าเออลนตลิ่ง เนื่องจากไมสามารถระบายไดทันโดยเฉพาะจุดบรรจบแมนํ้ามูลกับลํานํ้า 

สาขาเมื่อมีปริมาณนํ้าจากลํานํ้าสาขาระบายลงมาเปนจํานวนมากเกินความสามารถในการระบายของแมนํ้ามูล จะสง 

ผลใหเกิดนํ้าเออลนตลิ่งแมนํ้ามูล และลํานํ้าสาขาของแมนํ้ามูลโดยเฉพาะเมื่อป พ.ศ. 2553 ปญหานํ้าทวมที่เกิดขึ้นในชวง 

เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน เนื่องมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศตํ่าพาดผานและมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

โดยรองมรสุมกําลังแรงดังกลาวมีสาเหตุมาจากปรากฏการณลานิญาที่มาเร็วกวาปกติ ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

ทําใหเกิดฝนตกหนักปกคลุมเกือบตลอดทั้งพื้นที่ลุมนํ้ามูล จนทําใหเกิดสภาวะนํ้าทวมขึ้นในลุมนํ้ามูล สรางความเสียหาย 

ใหแกประชาชน ทรัพยสิน สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก และมีแนวโนมจะทวีความ 

รุนแรงมากขึ้นจึงไดมีการศึกษาแนวทางการในการบรรเทาและปองกันเหตุการณนํ้าทวมที่จะเกิดขึ้นตอไป ในการศึกษา

นี้ไดใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจําลองสภาพการไหลในพื้นที่ศึกษา และหาแนวทางในการบรรเทาและปองกัน 

นํ้าทวม โดยเลือกใชแบบจําลอง MIKE 11 ในการจําลองสภาพทางอุทกวิทยาในพื้นที่ศึกษา และจําลองสภาพการไหล 

ของนํ้าในแมนํ้ามูล ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือในการวางแผนเพื่อกําหนดมาตรการในการบรรเทาอุทกภัยไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค

       1.  เพื่อจําลองสภาพทางอุกทวิทยาของพื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนกลาง ดวยแบบจําลอง NAM   

       2.  เพื่อจําลองสภาพการไหลทางชลศาสตรของแมนํ้ามูลในพื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนกลางตั้งแตบริเวณทาย  
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สถานีวัดนํ้า M.104 อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย และสิ้นสุดบริเวณสถานีวัดปริมาณนํ้า M.5 อําเภอราษีไศล จังหวัด 

ศรีษะเกษ ดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE 11

       3.  เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการนํ้าหลากในพื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนกลาง สําหรับ 

มาใชเปนแนวทางในการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย

อุปกรณ และวิธีการ

        อุปกรณ

        -   คอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ 1 ชุด

        -   แบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE11, โปรแกรม Arc GIS

        -   แผนที่มาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 

        -   รูปตัดตามยาว ตามขวาง ของลํานํ้าที่อยูในพื้นที่ลุมนํ้ามูล ตั้งแตบริเวณทายสถานีวัดนํ้า M.104  

          อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย และสิ้นสุดบริเวณสถานีวัดปริมาณนํ้า M.5 อําเภอราษีไศล จังหวัด  

          ศรีษะเกษ

        -   ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ขอมูลปริมาณนํ้าฝน และขอมูลอัตราการไหลในพื้นที่ศึกษา

วิธีการ

                   ในการศึกษานี้ไดใชแบบจําลอง MIKE11 ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา (NAM 

module) และแบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการศึกษาดังนี้

       1.    พื้นที่การศึกษา

          พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในลุมนํ้ามูลตอนกลางครอบคลุมพื้นที่ 28,497.29 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 

จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ ดังแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาในรูปที่ 1 ประกอบดวย 6 ลุมนํ้ายอย ไดแก 

หวยทับทัน ลําชี หวยตะโคง ลําพังชู  ลําเสียวใหญและลําพลับพลา มีลํานํ้าสาขาหลักไดแก ลํานํ้ามูล และลํานํ้าสาขายอย 

ไดแก หวยทับทัน ลําชี หวยตะโคง ลําพังชู  ลําเสียวใหญและลําพลับพลา

                   2.  ขอมูลที่ใชในการจัดทําแบบจําลอง

       ขอมูลที่จะใชในการจัดทําแบบจําลอง ประกอบดวย ปริมาณการระเหย ปริมาณฝน ปริมาณนํ้าทา 

ระดับนํ้า และขอมูลของอาคารชลศาสตรตางๆ ตามรายละเอียดขอมูลดังนี้

        -   ขอมูลปริมาณฝนรายวัน จะใชขอมูลจากสถานีวัดนํ้าฝนของกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา  

          รวม 41 สถานี

        -  ขอมูลปริมาณนํ้าทาและระดับนํ้ารายวัน จะใชขอมูลจากสถานีวัดนํ้าทาของกรมชลประทาน 



          จํานวน 9 สถานี

        -   ขอมูลอาคารชลศาสตร จะใชขอมูลขนาดอาคารชลศาสตร ไดแก ฝายราษีไศล สถิติขอมูลการ   

          เปด-ปดบาน ระดับนํ้าดานใน-ดานนอก และอัตราการระบายของเขื่อน

        -   ขอมูลรูปตัดขวางลํานํ้า ประกอบดวย ลํานํ้ามูล ลําชี หวยทับทัน ลําเสียวใหญ หวยพลับพลา

รูปที่ 1 พื้นที่ลุมนํ้ามูลตอนกลาง

       3.  แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา (NAM module)

         1) รวบรวมขอมูลนํ้าฝนรายวันจากสถานีวัดนํ้าฝนในพื้นที่ศึกษาที่มีขอมูลตอเนื่องถึงปจจุบัน และ 

ที่ตั้งของสถานีกระจายครอบคลุมพื้นที่ลุมนํ้ายอยตางๆ และทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนํ้าฝนดวยวิธี 

โคงทับทวี (Double Mass Curve)

         2) คัดเลือกสถานีวัดนํ้าทาที่ใชสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ในพื้นที่ลุมนํ้ายอยตางๆ 

ของพื้นที่ศึกษา โดยไดคัดเลือกสถานีวัดนํ้าทาจํานวน 3 สถานี ไดแก สถานีวัดนํ้า M.159 ตั้งอยูในลุมนํ้ายอยลําชี สถานี 

วัดนํ้า M.95 ตั้งอยูในลุมนํ้ายอยลําเสียวใหญ  สถานีวัดนํ้า M.42 ตั้งอยูในลุมนํ้ายอยหวยทับทัน ในขณะที่ลุมนํ้ายอย 

ลําพังชู ลําตะโคง และลําพลับพลา ไมมีสถานีวัดนํ้า จึงไดนําพารามิเตอรจากลุมนํ้าขางเคียงมาประกอบการจัดทําแบบจําลอง 

แลวแบงพื้นที่รับนํ้าของสถานีวัดนํ้าทาในพื้นที่ลุมนํ้ายอย

        3) ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ไดทําการปรับคาพารามิเตอรของแบบ 

จําลองที่มีผลตอปริมาตรของนํ้าทาในลุมนํ้า ดวยการเปรียบเทียบปริมาณนํ้าทาสะสมที่คํานวณไดกับปริมาณนํ้าทา 
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สะสมจากการตรวจวัด สําหรับขอมูลที่ใชในการสอบเทียบแบบจําลองไดใชขอมูล นํ้าฝน-นํ้าทา ชวงป 2000 ถึง 2010 

โดยคาพารามิเตอรในแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทาที่ใชในการศึกษานี้แสดงดังตารางที่ 1 สําหรับผลการสอบเทียบแบบ 

จําลองนํ้าฝน-นํ้าทาแสดงไวในตารางที่ 2 และแสดงในรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 4 ตามลําดับ

ตารางที่ 1  คาพารามิเตอรในแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา

ตารางที่ 2  คาสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา

รูปที่ 2 ผลการสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ที่สถานีวัดนํ้าทา M.95
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รูปที่ 3 ผลการสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ที่สถานีวัดนํ้าทา M.42

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ผลการสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ที่สถานีวัดนํ้าทา M.159

        4.  แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module)

         1)   ในการจําลองสภาพการไหลของแมนํ้ามูลมีขอบเขตการไหลดานเหนือนํ้าอยูที่สถานีวัดนํ้าทา 

M.104 และขอบเขตดานทายนํ้าที่สถานีวัดนํ้าทา M.5 สําหรับการไหลเขาดานขางของแมนํ้ามูลจากพื้นที่รับนํ้าในลุม 

นํ้ายอย ไดทําการแบงพื้นที่รับนํ้ายอยออกเปน 10 ลุมนํ้ายอย โครงขายของระบบลํานํ้าแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 แสดงผังลํานํ้าลุมนํ้ามูลตอนกลาง

        2)  ขอมูลนําเขาแบบจําลอง Hydrodynamic Model ประกอบดวย ขอมูลอัตราการไหลที่ขอบเขต 

ดานเหนือนํ้า (M.104) ขอมูลระดับนํ้าที่ขอบเขตดานทายนํ้า (M.5) ขอมูลอัตราการไหลเขาดานขางจากลุมนํ้ายอยตางๆ 

จากผลการคํานวณของแบบจําลอง NAM

        3)  การสอบเทียบแบบจําลอง Hydrodynamic Model ไดทําการปรับคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระใน 

ลํานํ้า ( Manning’s n) ของลํานํ้ามีคา 0.0333 เพื่อใหคาระดับนํ้าที่ไดจากการคํานวณสอดคลองกับระดับที่ตรวจวัดใน 

สนาม ทั้งนี้ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล ไดพิจารณาความสอดคลองกันของระดับนํ้า 

คํานวณและระดับนํ้าตรวจวัดดวยคา Correlation Coefficient (r2) และพิจารณาคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการคํานวณ 

ระดับนํ้าดวยคา Root Mean Square Error (RMSE) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4  ผลการสอบเทียบ และตรวจสอบสภาพการไหลในลํานํ้ามูล
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ผลการคำนวณระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M.6A                  ผลการคำนวณระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M.4

รูปที่ 6 กราฟแสดงการสอบเทียบ และตรวจสอบผลการคำนวณระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M.6A ,M.4

คำนวณอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำทา  M.6A                  คำนวณอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำทาM.4               

รูปที่ 7 กราฟแสดงการสอบเทียบ และตรวจสอบคำนวณอัตราการไหลลำน้ำมูลสถานี M.6A ,M.4                               

       5.  แนวทางการแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่ศึกษา

                  หลังจากทำการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจำลองแลว พบวาในกรณีป พ.ศ.2553 พื้นที่ชุมชนที่ 

ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ำเออลนตลิ่งของแมน้ำมูลไดแกพื้นที่ชุมชนใหญ 3 พื้นที่ไดแกจุดที่ 1 บริเวณอำเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย จุดที่ 2 อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร และจุดที่ 3 อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดังแสดงในรูปที่ 8 และ 9
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รูปที่ 8 แนวทางแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่ศึกษา

              ในสวนของผลการประยุกตใชแบบจำลอง MIKE 11 แนวทางในการบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่ศึกษา 

ไดพิจารณาการสรางคันปองกันน้ำทวม 3 จุดดวยกัน คือ จุดที่ 1 บริเวณอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  จุดที่ 2 อำเภอ 

ทาตูม จังหวัดสุรินทร และจุดที่ 3 อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากผลการศึกษาแบบจำลองดังกลาว การสรางคัน 

ปองกันน้ำทวมจุดที่ 1 บริเวณอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  ระดับคันเดิม 128.4 ม.รทก. จากการศึกษาเพิ่มคันปองกัน 

ใหมที่ระดับ 132 ม.รทก. พบวาลำน้ำมูลสามารถรับน้ำได 349 ลบ.ม./วินาที  การสรางคันปองกันน้ำทวมจุดที่ 2 บริเวณ 

อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร  ระดับคันเดิม 123.3 รทก. จากการศึกษาเพิ่มคันปองกันใหมที่ระดับ 126 ม.รทก. พบวา 

ลำน้ำมูลสามารถรับน้ำไดลำน้ำมูลสามารถรับน้ำได  584 ลบ.ม./วินาที และการสรางคันปองกันน้ำทวมจุดที่ 3 บริเวณอำเภอราษีไศล จังหวัด 

ศรีสะเกษ ระดับคันเดิม 118.1 รทก. จากการศึกษาเพิ่มคันปองกันใหมที่ระดับ 121 ม.รทก. พบวาลำน้ำมูลสามารถรับ 

น้ำได  912 ลบ.ม./วินาที  การทำคันปองกันน้ำทวมดังกลาวจะทำใหปริมาณน้ำหลากสูงสุดของเหตุการณน้ำหลาก 

ในป พ.ศ. 2553 อยูในลำน้ำมูล ซึ่งไมกอใหเกิดสภาพการไหลลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ลุมริมตลิ่งลำน้ำมูล โดยพิจารณา 

น้ำหลากรอบปการเกิดซ้ำ 5 ป ดังแสดงไวในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 พิจารณาน้ำหลากรอบปการเกิดซ้ำ 5 ป
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คันปองกันน้ำทวมพื้นที่อ.สตึก                                          คันปองกันน้ำทวมพื้นที่อ.ทาตูม

 

 

 

 

 

  

 

 

คันปองกันน้ำทวมพื้นที่อ.ราษีไศล

รูปที่ 9  แนวทางการแกไขปญหาน้ำทวมพื้นที่ชุมชนโดยการสรางคันปองกันน้ำ

สรุป

               กรณีการบรรเทานํ้าทวมในลุมนํ้ามูลตอนกลางจากกรณีศึกษา คาดวาการสรางคันปองกันน้ำทวม เปน 

แนวทางการแกปญหารูปแบบหนึ่งในการแกปญหาน้ำทวมในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยการศึกษานี้ไดเสนอแนวคันปองกัน 

น้ำทวมของพื้นที่ชุมชนหลักในพื้นที่ลุมน้ำมูลตอนกลาง ไดแก อำเภอ สตึก อำเภอทาตูม และอำเภอราษีไศล ซึ่งทั้งสาม 

บริเวณอยูติดกับริมแมน้ำมูล ดังนั้นการสรางคันปองกันน้ำทวมก็จะชวยปองกันไมใหน้ำไหลเขาไปยังตัวเมืองได แตก็ 

จะมีนํ้าทวมในบางพื้นที่นอกคันกันน้ำ การศึกษานี้เปนเพียงแนวทางการบรรเทานํ้าทวมในลุมนํ้ามูลกลาง โดยใช 

วิธีการแกปญหาในเชิงวิศวกรรมบางอยางเพียงดานเดียว ซึ่งอาจจะตองรวมวิธีการอื่นๆ ที่ยังมิไดศึกษาใหครอบคลุม 

แบบบูรณาการแบบบูรณาการ ทั้งในดานสังคม ดานการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน ซึ่งคงตองนำเสนอตอโครงการชลประทาน 

ที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางในการแกปญหานํ้าทวมอยางเปนระบบเหมาะสมและสามารถที่จะใชประโยชนจากปริมาณ 

นํ้าสวนเกินที่ทวมนี้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแลงได โดยมุงเนนประโยชนของประชาชนเปนหลักตอไป

กิตติกรรมประกาศ

       ขอขอบพระคุณสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน และขอขอบคุณสำนักชลประทาน 

ที่ 7 กรมชลประทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูลสำหรับจัดทำงานวิจัย
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