
บทคัดยอ

                    ลําเซบกเปนลํานํ้าสาขาของแมนํ้ามูล มีพื้นที่ลุมนํ้า 3,518 ตารางกิโลเมตร มักประสบปญหานํ้าทวม                     ลําเซบกเปนลํานํ้าสาขาของแมนํ้ามูล มีพื้นที่ลุมนํ้า 3,518 ตารางกิโลเมตร มักประสบปญหานํ้าทวม 

ติดตอกันเกือบทุกป เนื่องมาจากสภาพลํานํ้าบางชวงคอนขางคดเคี้ยวและตื้นเขิน ประกอบกับนํ้าในแมนํ้ามูลมีระดับสูง 

ทําใหระดับนํ้าในลําเซบกสูงตาม เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบจําลองคณิตศาสตร MIKE11 จําลองการเคลื่อน 

ตัวของนํ้าในลํานํ้าลําเซบก ซึ่งประกอบไปดวย แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ไดคาทางสถิติคา Coefficient of Determination 

(r2) อยูในชวง 0.737 ถึง 0.884 และคาWater Balance Error (WBL) อยูระหวาง 4.5 ถึง 8.5% และแบบจําลองสภาพ 

การไหล พบวา คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของลํานํ้า (Manning’s n) เทากับ 0.045 คา Coefficient of Determination 

(r2) อยูในชวง 0.87 ถึง 0.99 และคา Root Mean Square Error (RMSE) อยูในชวง 0.43 ถึง 0.47 ม. จากผลของแบบ 

จําลองยอยทั้งสองที่กลาวมาขางตนคาที่ไดอยูในเกณฑดี จึงนํามาประยุกตใชในการศึกษาการบริหารจัดการนํ้าหลาก 

ในลุมนํ้าลําเซบกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม โดยการควบคุมระยะยกบานเขื่อนลําเซบกที่ระดับเก็บกัก+112.00 ม.รทก. 

ผลที่ไดพบวา เขื่อนลําเซบกควรควบคุมบานประตูตามปริมาณนํ้าที่สถานี M.69กลาวคือ ในชวงตนฤดูนํ้าหลาก เมื่อ 

ปริมาณนํ้าเกิน 100 ลบ.ม./วินาที ใหปรับระยะยกบานขึ้น และปลายฤดูนํ้าหลาก เมื่อปริมาณนํ้าตํ่ากวา 200 ลบ.ม./วินาที 

ใหลดระดับการยกบานลง จะสงผลใหเขื่อนลําเซบกสามารถเก็บกักนํ้าไดอยางเต็มประสิทธิภาพสําหรับการเพาะปลูก

คําสําคัญ: แมนํ้ามูล, ลําเซบก

ABSTRACT

                    The Lam Sae Bok is a subbasin of the Mun River which has area of 3,518 square kilometers, faces 

flooding problem almost every year. This is because, some part of the rivers basin are meandering and shallow. The 
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water level in Mun River was high then then the water level of Lam Sae Bok was high too. This research was using 

the mathematical model MIKE11 for hydrodynamic in Lam Sae Bok river basin. The coefficient of Determination (r2) for 

rainfall-runoff model was between 0.737 and 0.884, Water Balance Error (WBL) was between 4.5 and 8.5%, the 

roughness coefficient (Manning’s n) of hydrodynamic model was 0.045, the coefficient of Determination (r2) was 

between 0.87 and 0.99 and Root Mean Square Error (RMSE) was between 0.43 and 0.47meter. Therefore, the two 

submodels are perform very well and be able to applied for flood management in Lam Sae Bok river basin to seek 

for optimized alternative. Then the radial gates of Lam Sae Bok Dam must be used to maintain the retention level for optimized alternative. Then the radial gates of Lam Sae Bok Dam must be used to maintain the retention level 

of +112.00 m. (M.S.L.) From the results, the gate control of dam should relate to flow at sta. M.69. At the beginning 

of flood season, the gates must be lifted when river flow is more 100 m3/s. While at the end of flood season, the 

gates level must be decreased when the river flow is lower 200 m3/s. That could keep the retention storage for dry 

season agriculture.

Keywords: Mun River, Lam Sae Bok

คํานํา

                ลําเซบก เปนลํานํ้าสาขาของแมนํ้ามูล อยูในเขตระหวางอําเภอเมืองอุบลราชธานี กับอําเภอมวงสามสิบ 

จังหวัดอุบลราชธานี มีตนนํ้าอยูที่อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ไหลลงทางทิศใต ผานอําเภอตระการพืชผล 

อําเภอดอนมดแดง และอําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี แลวไหลมาบรรจบแมนํ้ามูลที่บานปากเซ อําเภอ 

ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวของลํานํ้า 150 กิโลเมตร และมีพื้นที่ลุมนํ้า 3,518 ตารางกิโลเมตร

        เนื่องจากสภาพพื้นที่ลํานํ้าลําเซบกคอนขางแบนราบ และบางชวงเปนแองกระทะ อีกทั้งยังมีลักษณะ 

แคบและคดโคงในเขตอําเภอมวงสามสิบ อําเภอพนา อําเภอเหลาเสือโกก และอําเภอตระการพืชผล จึงทําใหเกิดปญหา 

นํ้าลนตลิ่งเออทวมพื้นที่ทั้งสองฝงของลํานํ้าในฤดูนํ้าหลากชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ทําใหเกิดความเสียหาย 

แกพื้นที่ทางการเกษตร และพื้นที่ชุมชนเปนประจําทุกป

        จากสภาพเหตุการณดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนในการศึกษาวิจัยสภาพนํ้าทวมในลุมนํ้าลําเซบก 

เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการนํ้าทวมในลุมนํ้าลําเซบก โดยในการศึกษานี้ผูวิจัยไดใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

MIKE11 มาประยุกตใชในงานวิจัย เนื่องจากเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่สามารถใหรายละเอียดของการเกิด 

สภาวะตามเสนทางของนํ้าในลํานํ้าลําเซบก และลํานํ้าสาขาตางๆ ตลอดจนสามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาการ 

วางแผนปองกันนํ้าทวมไดอยางเหมาะสมตอไป
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วัตถุประสงค

       1.   เพื่อจําลองและวิเคราะหพารามิเตอรของแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา 

       2.  เพื่อจําลองและวิเคราะหสภาพการไหลหลากของแบบจําลองในลํานํ้าลําเซบก

       3.  เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการนํ้าหลากในลุมนํ้าลําเซบก ดวยเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ. 

2552 และ พ.ศ.2546            

อุปกรณ และวิธีการ

       1.   พื้นที่การศึกษา

               ลําเซบก เปนลํานํ้าสาขาแมนํ้ามูล ตั้งอยูในลุมนํ้ามูลสวนที่ 3 ครอบคลุมจังหวัดอํานาจเจริญ และอุบล- 

ราชธานี พื้นที่ลุมนํ้า 3,518 ตร.กม. มีตนนํ้าอยูที่อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ไหลลงทางทิศใตผานอําเภอ 

ตระการพืชผล อําเภอดอนมดแดง และอําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี ไหลลงไปรวมกับแมนํ้ามูลที่บาน 

ปากเซ อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาว 150 กิโลเมตร ดังแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาในรูป 1

       2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

                            ในการศึกษานี้ไดใชแบบจําลอง MIKE11 ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา 

(Rainfall-Runoff module) และแบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 

ศึกษาดังนี้

             2.1 แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา (Rainfall-Runoff module) เปนแบบจําลองที่ใชในการวิเคราะห 

ปริมาณนํ้าทาจากขอมูลปริมาณนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่ลุมนํ้า ตามหลักการอุทกวิทยาแบบ Lump Conceptual Model 

เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชเปนปริมาณการไหลเขาดานขางในแบบจําลองสภาพการไหลตอไป

                      2.2 แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module) เปนแบบจําลองที่ใชหลักการของ implicit 

finite difference method ในการวิเคราะหการไหลแบบไมคงที่ (unsteady non-uniform flow) โดยใชคํานวณการไหล 

ของนํ้าตอเนื่องจากนํ้าทาที่เกิดขึ้นจากลุมนํ้ายอย (ผลคํานวณจาก NAM Model) ซึ่งสามารถคํานวณการไหลของนํ้า 

ในลํานํ้า (Main Channel) และที่ราบลุมริมแมนํ้า (Flood Plain) นอกจากนั้นยังสามารถคํานวณการไหลของนํ้าใน 

บริเวณปากแมนํ้าที่ไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุนไดดี
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รูป 1 แสดงที่ตั้งพื้นที่ศึกษา

       3. การรวบรวมขอมูล

                   ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อประกอบการจัดทําแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทาและการ 

ไหลในลํานํ้าของพื้นที่การศึกษา ดังแสดงในรูป 2 มีรายละเอียดดังนี้
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                     3.1    ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ

                         -  แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000 บริเวณลํานํ้าลําเซบก ตําบล 

ทาเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

                         -  รูปตัดลํานํ้า ลําเซบก กม.0+250 ถึง กม.53+000 และขอมูลรูปตัดแมนํ้ามูลที่ กม.86+000 ถึง 

กม.134+737 ซึ่งทําการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยกรมชลประทาน

                             -  ข้อมูลทางชลศาสตรของเขื่อนลําเซบก ตําบลทาเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

ซึ่งประกอบไปดวยระดับธรณีประตู ความกวางและความสูงของบาน จํานวนบาน ระดับนํ้าดานเหนือนํ้าและทายนํ้า 

และระยะยกบานประตูระบายนํ้า ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน โดยกรมชลประทาน

                     3.2    ขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา

                             -  ขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายวันของสถานีวัดนํ้าฝนในพื้นที่ศึกษาจํานวน 5 สถานี ตรวจวัดโดย 

กรมชลประทาน

                             -  ขอมูลการระเหยรายวันที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี (67220) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ในรอบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2524 – ปจจุบัน

                             -  ขอมูลอัตราการไหลของนํ้าและระดับนํ้ารายวันของสถานีวัดนํ้าทาในพื้นที่ศึกษา จํานวน 7 

สถานี

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2  แสดงจุดที่ตั้งในการรวบรวมขอมูลลักษณะภูมิประเทศ อุตุ-อุทกวิทยา ในพื้นที่ศึกษา
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       4.  วิธีการศึกษา

         4.1 แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา (Rainfall-Runoff module)

                       4.1.1 วิธีการ ดังแสดงในรูป 3

           1) คัดเลือกสถานีวัดนํ้าทาที่ใชสอบเทียบในแบบจําลองจากการพิจารณาขอมูลปริมาณนํ้าทา 

ของสถานีวัดนํ้าทาในพื้นที่ศึกษา พบวามีสถานีวัดนํ้าทาจํานวน 1 สถานี ที่ตั้งอยูในลํานํ้าลําเซบก และมีขอมูลปริมาณ 

นํ้าทาเพียงพอ เหมาะสมที่จะเลือกใชเปนตัวแทนของลํานํ้าลําเซบกในการปรับเทียบแบบจําลอง คือ สถานี M.69 

อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

           2) คัดเลือกสถานีวัดนํ้าฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ลุมนํ้าลําเซบก และมีขอมูลตอเนื่อง โดยคัดเลือก 

ใชจํานวน 5 สถานี

            3) คัดเลือกสถานีวัดการระเหยรายวัน ที่สถานีตรวจอากาศ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รูป 3  แสดงพื้นที่ลุมนํ้าสถานีวัดนํ้าทา M.69 และธีเอสเสนโพลีกอนของสถานีวัดนํ้าฝน
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         4.1.2 การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา

          ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา โดยสอบเทียบแบบจําลองชวงป พ.ศ. 

2539 - 2541 และตรวจสอบแบบจําลองชวงป พ.ศ. 2532 - 2534 ไดทําการปรับคาพารามิเตอรตางๆ ของแบบจําลอง 

โดยคาพารามิเตอรที่เหมาะสมจะพิจารณาจากผลตางของปริมาณนํ้าทาสะสมที่คํานวณไดกับปริมาณนํ้าทาสะสมจาก

การตรวจวัด โดยการวิเคราะหคา Water Balance Error (WBL) ไมเกิน ±10 % และคา Coefficient of Determination 

(r2) ไมตํ่ากวา 0.70

         4.2 แบบจําลองสภาพการไหล (Hydrodynamic module)

         4.2.1 วิธีการ

                      1) จัดทําโครงขายระบบลํานํ้าของแบบจําลอง โดยกําหนดเงื่อนไขขอบเขตแบบจําลอง ดังนี้ 

กําหนดใหสถานี M.69 บานทาบอแบง ตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เปนขอบเขตดาน 

เหนือนํ้า (Upstream Boundary) ในลํานํ้าลําเซบก และกําหนดใหสถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี เปนขอบเขตดานเหนือนํ้า (Upstream Boundary) ในแมนํ้ามูล และกําหนดใหสถานี 50120 

อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ของกรมทรัพยากรนํ้า เปนขอบเขตดานทายนํ้า (Downstream Boundary) 

ในแมนํ้ามูล ดังแสดงในรูป 4

                       2) ทําการจําลองการเคลื่อนที่ของนํ้าในระบบลํานํ้าดวยแบบจําลอง HD และใชปริมาณนํ้าทา 

ในลุมนํ้ายอยตามผลการคํานวณของแบบจําลอง NAM

          4.2.2 การประยุกตใชแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา

          จากการศึกษาในพื้นที่ศึกษาไดพิจารณาแบงพื้นที่ลุมนํ้าออกเปน 2  ลุมนํ้ายอย โดยพิจารณาจาก 

เงื่อนไขขอบเขตดานเหนือนํ้า / ทายนํ้าของพื้นที่ และลุมนํ้ายอยตางๆ ที่ไหลลงสูลํานํ้าสายหลัก แสดงขอบเขตการ 

แบงพื้นที่ลุมนํ้ายอยในการจัดทําแบบจําลองดังรูป 5

          4.2.3 การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล การสอบเทียบและตรวจสอบ 

แบบจําลองสภาพการไหลสําหรับลุมนํ้าลําเซบกดวยการเปรียบเทียบผลการคํานวณระดับนํ้าเหนือนํ้าและทายนํ้ากับ 

การตรวจวัดระดับนํ้าเหนือนํ้า และทายนํ้าที่เขื่อนลําเซบก โดยทําการปรับคาความขรุขระในลํานํ้าดวยคา Manning’s 

n ใหสอดคลองกันดี โดยทําการสอบเทียบแบบจําลองชวงป พ.ศ. 2551-2552และตรวจสอบแบบจําลองชวงป พ.ศ. 

2546 - 2547 ทั้งนี้ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหล ไดพิจารณาความสอดคลองกันของระดับนํ้า 

คํานวณและระดับนํ้าตรวจวัดดวยคา Coefficient of Determination (r2) และพิจารณาคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการคํานวณ 

ระดับนํ้าดวยคา Root Mean Square Error (RMSE)



รูป 4  แสดงโครงขายลํานํ้า ขอบเขตและเงื่อนไขในแบบจําลองสภาพการไหล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5  แสดงการแบงลุมนํ้ายอยเพื่อประยุกตใชกับแบบจําลองสภาพการไหล
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         4.3  คาความสัมพันธทางสถิติ

           การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง NAM และแบบจําลอง HD จะตองใชคาความสัมพันธ์ 

ทางสถิติเพื่อใชในการพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจําลอง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใชคาความสัมพันธทางสถิต 3 

ชนิด ไดแก Coefficient of Determination (r2) Water Balance Error (WBL) และ Root Mean Square Error (RMSE) 

แสดงในสมการดังนี้

           1)  Coefficient of Determination (r2)       

                 

               

                       2) Water Balance Error (WBL)

 

 

                    3) Root Mean Square Error (RMSE)

 

                  

            โดยที่ 

                                N           =    จํานวนขอมูล

                                 Q
obs  
       =    ปริมาณหรือระดับนํ้าจากการตรวจวัด

                                 Q
sim 
       =    ปริมาณหรือระดับนํ้าจากการคํานวณ

                                 M
obs
       =    ปริมาณหรือระดับนํ้าเฉลี่ยจากการตรวจวัด

                                 M
sim
       =    ปริมาณหรือระดับนํ้าเฉลี่ยจากการคํานวณ

 

         4.4 การประยุกตใชแบบจําลอง เมื่อไดทําการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง จนสอดคลอง 

กับสภาพการไหลแลว ไดนําแบบจําลองมาใชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการนํ้าหลากในลุมนํ้าลําเซบก โดยการหา 

ความสัมพันธการควบคุมระยะยกบานเขื่อนลําเซบก กับปริมาณนํ้าที่สถานี M.69 ทําการจําลองสถานการณนํ้า 2 

เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 1 ปนํ้านอย พ.ศ.2552 และ เหตุการณที่ 2 ปนํ้ามาก พ.ศ.2546
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ผลการทดลอง และวิจารณ

       1.  ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทาและแบบจําลองสภาพการไหล

                     ในสวนของแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ไดทําการหาปริมาณนํ้าทาจากลุมนํ้าโดยใชสถานี M.69 เปน 

ตัวแทนของลุมนํ้าลําเซบก โดยปรับคาพารามิเตอรที่มีผลตอปริมาณการเกิดนํ้าทาในลุมนํ้า ขนาดและรูปรางของไฮโดร 

กราฟ และระยะเวลาการเกิดยอดนํ้าหลาก ผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองไดคา ทางสถิติคา Coefficient 

of Determination (r2) อยูในชวง 0.737-0.884 และคา Water Balance Error (WBL) อยูระหวาง  4.5 ถึง 8.5% ดังแสดง 

คาพารามิเตอรตางๆที่ไดจากการสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา ตามตาราง 1 และสรุปคาความสัมพันธทางสถิติ 

                     ในสวนของแบบจําลองสภาพการไหลไดทําการสอบเทียบ และตรวจสอบระดับนํ้าเหนือนํ้า และ 

ทายนํ้าที่เขื่อนลําเซบก พบวา คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของลํานํ้า (Manning’s n) เทากับ 0.045 คา Coefficient of 

Determination (r2) อยูในชวง 0.87 ถึง 0.99 และคา Root Mean Square Error (RMSE) อยูในชวง 0.26 ถึง 0.47 ม. ดัง 

แสดงผลการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองสภาพการไหลในรูป 6 และ รูป 7 ตามลําดับ และสรุปคาความสัมพันธ์ 

ทางสถิติตามตาราง 33

ตาราง 1 แสดงคาพารามิเตอรตางๆที่ไดจากการสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา

ตาราง 2 แสดงคาความสัมพันธทางสถิติแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา

108



ก) ดานเหนือนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2551

ข) ดานทายนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2551

 

 

ก) ดานเหนือนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2552

ข) ดานทายนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2552

รูป 6  แสดงการสอบเทียบระดับนํ้าในแบบจําลองสภาพการไหลดานเหนือนํ้าและทายนํ้า เขื่อนลําเซบก            

          ป พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552
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ก) ดานเหนือนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2546

ข) ดานทายนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2546

 

 

ก) ดานเหนือนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2547

ข) ดานทายนํ้าเขื่อนลําเซบก ป พ.ศ.2547

รูป 7  แสดงการตรวจสอบระดับนํ้าในแบบจําลองสภาพการไหลดานเหนือนํ้าและทายนํ้า เขื่อนลําเซบก            

          ป พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547
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ตาราง 3 แสดงคาความสัมพันธทางสถิติในการสอบเทียบ และตรวจสอบระดับนํ้าในแบบจําลองสภาพการไหล 

       2.  ผลการประยุกตแบบจําลอง

                     ในการศึกษาการบริหารจัดการนํ้าหลากในลุมนํ้าลําเซบก กําหนดใหกิโลเมตรที่ 0+000 (สถานี 

M.69) เปนสถานีทางดานเหนือนํ้า และกิโลเมตรที่ 53+000 (ปากเซ อ.ตาลสุม) เปนสถานีทางดานทายนํ้า พบวาจาก 

สถานี M.69 ถึงเขื่อนลําเซบก ระยะทาง 31 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเดินทางของนํ้าประมาณ 12 ชั่วโมง และจากเขื่อน 

ลําเซบก ถึงกิโลเมตรที่ 53+000 (ปากเซ อ.ตาลสุม) ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเดินทางของนํ้าประมาณ 15 

ชั่วโมง โดยควบคุมระดับนํ้าที่เหนือนํ้า +112.00 ม.รทก. เพื่อไมใหมีผลกระทบกับตลิ่งดานเหนือนํ้าที่ตํ่าที่สุดที่ กม. 

8+000 ที่ระดับ +112.80  ม.รทก. และหาความสัมพันธการควบคุมระยะยกบานเขื่อนลําเซบก กับปริมาณนํ้าที่สถานี 

M.69 โดยจําลองสถานการณ 2 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 1 ปนํ้านอย พ.ศ.2552 และ เหตุการณที่ 2 ปนํ้ามาก พ.ศ. 

2546 สรุปไดดังนี้ 

                    เหตุการณที่ 1 ป พ.ศ. 2552

                    กรณีเหตุการณ ป พ.ศ.2552 จากเดิมเริ่มแขวนบานวันที่ 2 มิ.ย. - 5พ.ย. 52 โดยมีระดับนํ้าสูงสุดที่เหนือ 

เขื่อนลําเซบก วันที่ 2 ต.ค.52  วัดได +112.22 ม.รทก. และมีปริมาณนํ้าไหลผานที่สถานี M.69 และ M.7 เทากับ 175.50  

และ 2,592 ลบ.ม./วินาที ตามลําดับ จากผลการคํานวณระยะยกบานเมื่อควบคุมระดับเก็บกักที่ +112.00 ม.รทก. พบวา  

ในชวงเดือน มิ.ย. - ก.ค. ยังไมจําเปนตองรีบแขวนบานประตู ควรปรับระยะยกบานเพื่อรักษาระดับนํ้าใหเทากับ

+112.00 ม.รทก. จนกระทั้งปริมาณนํ้าที่ไหลผานสถานี M.69 เทากับ 103.02 ลบ.ม./วินาที ดังแสดงในรูป 8 ทั้งนี้ในป 

พ.ศ.2552 เปนปนํ้านอย การควบคุมบานประตูจึงไมสงผลใหปริมาณนํ้าทางดานทายเขื่อนลําเซบกเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

ยังคงมีการลนตลิ่งในพื้นที่ลุมตํ่า กม.50+000 เทาเดิม ดังแสดงในรูป 9 แตสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มขึ้นในชวงฝนทิ้งชวง 

(มิ.ย. - ก.ค.) ประมาณ 4.993 ลาน ลบ.ม. ดังแสดงในรูป 10
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       เหตุการณที่ 2 ป พ.ศ.2546

                                      กรณีเหตุการณ ป พ.ศ.2546 จากเดิมเริ่มแขวนบานวันที่ 6 ส.ค. - 15 ธ.ค.46 โดยมีระดับนํ้าสูงสุดที่เหนือ 

เขื่อนลําเซบก วันที่ 15 ก.ย.46 วัดได +113.44 ม.รทก. และมีปริมาณนํ้าไหลผานที่สถานี M.69 และ M.7 เทากับ 495 

และ 2,380 ลบ.ม./วินาที ตามลําดับ จากผลการคํานวณระยะยกบานเมื่อควบคุมระดับเก็บกักที่เหนือนํ้าที่ +112.00 

ม.รทก. พบวา ในชวงเดือนสิงหาคมสามารถปรับระยะยกบานลงได โดยมีการปรับระยะยกบานขึ้นเพื่อรักษาระดับนํ้า 

ใหเทากับ+112.00 ม.รทก. เมื่อปริมาณนํ้าที่ไหลผานสถานี M.69 เทากับ 103.02 และ101.26 ลบ.ม./วินาที ตามลําดับ 

และมีการปรับระยะยกบานลงเมื่อปริมาณนํ้าเทากับ 183.93 และ194.48  ลบ.ม./วินาที ตามลําดับ ดังแสดงในรูป 11 

เนื่องจากป พ.ศ.2546 เปนปนํ้ามาก ทําใหมีนํ้าลนตลิ่งทางดานเหนือนํ้า และทายนํ้าเหมือนเดิม ดังแสดงในรูป 12 ทั้งนี้ 

การควบคุมบานประตูสามารถลดปริมาณนํ้าไหลผานทางดานทายเขื่อนลําเซบกลงได จากเดิม 646.325 ลบ.ม./วินาที 

เปน 627.419 ลบ.ม./วินาที ดังแสดงในรูป 13 และสามารถเก็บกักนํ้าไดเพิ่มขึ้นในชวงฝนทิ้งชวง(มิ.ย.-ก.ค.) ประมาณ 

5.244 ลาน ลบ.ม. ดังแสดงในรูป 14

 

 

 

 

 

รูป 8  แสดงกราฟความสัมพันธการควบคุมระยะยกบานเขื่อนลําเซบก กับปริมาณนํ้าที่สถานี M.69  ป พ.ศ. 2552

รูป 9  แสดงรูปตัดตามยาวลํานํ้าลําเซบก กม.0+000 - 53000 วันที่ 2 ต.ค. 52 เมื่อรักษาระดับนํ้าที่เหนือเขื่อนฯ

         ไวที่ระดับ +112.00 ม.รทก.
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รูป 10  แสดงกราฟความสัมพันธระดับนํ้ากับปริมาตรนํ้าเก็บกักที่เขื่อนลําเซบก และปริมาตร

นํ้าเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ป พ.ศ.2552

รูป 11  แสดงกราฟความสัมพันธการควบคุมระยะยกบานเขื่อนลําเซบก กับปริมาณนํ้าที่

                สถานี M.69 ป พ.ศ.2546
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รูป 12  แสดงรูปตัดตามยาวลํานํ้าลําเซบก กม.0+000 - 53000 วันที่ 15 ก.ย. 46 เมื่อรักษาระดับนํ้าที่เหนือ

            เขื่อนฯไวที่ระดับ +112.00 ม.รทก.

 

 

 

 

 

รูป 13 แสดงปริมาณนํ้าที่ไหลผานทางดานทายเขื่อนลําเซบกลดลง เมื่อทําการควบคุมบานเขื่อนลําเซบก
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รูป 14  แสดงกราฟความสัมพันธระดับนํ้ากับปริมาตรนํ้าเก็บกักที่เขื่อนลําเซบก และปริมาตร

นํ้าเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ป พ.ศ.2546

สรุปและขอเสนอแนะ

       1.  สรุปผลการศึกษา

         ในการจําลองสถานการณนํ้า ป พ.ศ. 2552 และ ป พ.ศ. 2546 สังเกตไดวา เขื่อนลําเซบกไมมีกฎเกณฑ์ 

ในการควบคุมบานประตู เนื่องมาจากในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนปนํ้านอย เริ่มแขวนบานชวงเดือนมิถุนายน ทั้งที่สามารถ 

เก็บนํ้าไวไดอีก และในป พ.ศ. 2546 เปนปนํ้ามาก แตเริ่มแขวนบานชวงเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจจะไมทันกับสถานการณ  

ในการศึกษานี้จึงเสนอแนะแนวทางการควมคุมบานประตูเขื่อนลําเซบกดวยการรักษาระดับเก็บกัก +112.00 ม.รทก. 

โดยหาความสัมพันธในการควบคุมระยะยกบานเขื่อนลําเซบก กับปริมาณนํ้าที่สถานี M.69 ไดดังนี้ ในชวงตนฤดูนํ้าหลาก 

เมื่อปริมาณนํ้าเกิน 100 ม.3/วิ ใหปรับระยะยกบานขึ้น และชวงปลายฤดูนํ้าหลาก เมื่อปริมาณนํ้าตํ่ากวา 200 ม.

ลดระดับการยกบานลง ซึ่งสงผลใหเขื่อนลําเซบกสามารถเก็บกักนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับการเพาะปลูกใน 

ฤดูแลงตอไป ทั้งนี้ในการบริหารจัดการนํ้าควรพิจารณาปริมาณฝนในพื้นที่และการเพิ่มขึ้นของปริมาณนํ้าในเขื่อน 

ลําเซบกดวย
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