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การจําลองสภาพน้ําท่วมด้วยแบบจําลอง MIKE FLOOD
กรณีศึกษาลุ่มน้ําลําตะคอง
ภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา1* และ ปรียาพร โกษา2
บทคัดย่อ
ลุ่มน้ําลําตะคองเป็นพื้นที่ต้นน้ําของตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ําท่าที่สูงจากลุ่มน้ําส่งผลต่อการเกิดน้ํา
ท่วมในเขตพื้นที่เมือง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อจําลองสภาพการเกิดน้ําท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคองด้วย
แบบจําลอง MIKE FLOOD ซึ่งเป็นแบบจําลองที่จําลองสภาพการไหลในลําน้ําแบบหนึ่งมิติ (MIKE 11) และการจําลอง
สภาพพื้นที่น้ําท่วมแบบสองมิติ (MIKE 21) โดยประกอบด้วยแบบจําลองย่อย MIKE 11-NAM เป็นแบบจําลองทางอุทก
วิทยาที่จําลองกระบวนเปลี่ยนปริมาณน้ําฝนเป็นปริมาณน้ําท่าที่เกิดขึ้นในระดับลุ่มน้ํา แบบจําลองย่อย MIKE 11-HD
(1D-hydrodynamic model) เป็นแบบจําลองทางด้านชลศาสตร์ใช้ศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ําหลากในแม่น้ําแบบหนึ่งมิติ
ที่อาศัยข้อมูลหน้าตัดลําน้ํา และแบบจําลอง MIKE 21-HD (2D-hydrodynamic model) เป็นแบบจําลองการเคลื่อนตัว
ของน้ําหลากในพื้นที่ราบลุ่มน้ําท่วมในสองมิติ ด้วยข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) ในการศึกษาได้ทําการสอบเทียบ และ
ตรวจพิสูจน์แบบจําลอง MIKE 11 ด้วยข้อมูลน้ําท่าในลําน้ํา ปีพ.ศ. 2553 และ 2554 ตามลําดับ จากนั้นทําการ
เปรียบเทียบขอบเขตน้ําท่วมที่ได้จากแบบจําลองและจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ใน ปีพ.ศ. 2553 พบว่า
แบบจําลอง MIKE 11-NAM มีค่า R² อยู่ระหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่า WBL อยู่ระหว่าง 0.20% ถึง 15.30%
แบบจําลอง MIKE 11-HD มีค่า R² อยู่ระหว่าง 0.466 ถึง 0.903 มีค่า NSE อยู่ระหว่าง 0.165 ถึง 0.671 และผลการวัด
ประสิทธิภาพแบบ Confusion Matrix ที่ได้จากการเปรียบเทียบขอบเขตน้ําท่วมมีค่าเท่ากับ 93.6% ผลการศึกษาพบว่า
แบบจําลอง MIKE FLOOD สามารถแสดงสภาพโดยรวมของเหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคอง
ระหว่างวันที่ 14-30 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 มีขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมสูงสุดเท่ากับ 206.75 ตร.กม. เกิดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม
ปีพ.ศ. 2553 และมีขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมต่ําสุดเท่ากับ 50.38 ตร.กม. เกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 ส่งผลให้ค่า
ระดับน้ําท่วมบริเวณพื้นที่ราบลุ่มลําตะคองมีค่าระดับน้ําสูงสุดที่จําลองได้เท่ากับ 5.618 ม. และมีค่าระดับน้ําต่ําสุดเท่ากับ
1.227 ม. นอกจากนี้ แบบจําลองน้ําท่วมที่ได้จากการศึกษาทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เกิดน้ําท่วมในอนาคตได้
คําสําคัญ: แผนที่น้ําท่วม แบบจําลองสภาพน้ําท่วม ลุ่มน้ําลําตะคอง
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Flooding Simulation using MIKE FLOOD Model
A Case Study : Lam Taklong River Basin
Panupong Teekabunya1* and Preeyaphorn Kosa2
Abstract
The Lum Takong river basin is the upper watershed of the Nakhon Ratchasima city. The flooding
in the urban area can be occured by the high runoff from the Lumtakong river basin. The purpose of
this study is then to simulate the flooding area in the Lumtakong river basin based on the MIKE FLOOD
model. The both of the one-dimensional model (MIKE 11) and the two-dimensional model (MIKE 21)
were applied in the MIKE FLOOD model. Moreover, the MIKE 11-NAM and MIKE 11-HD included in MIKE
11 are the rainfall-runoff model and the hydrodynamic model, repectively. The MIKE 21-HD is the
simulation of the upsteady flows in branched and looped river networks and the quasi two-dimensional
flows in floodplains using Digital Elevation Model (DEM). The calibration and validation of runoff was
concerned during 2010-2011 while the calibration of flooding area was compared with satellite image
from GISTDA in 2010. For MIKE 11-NAM, the R² is from 0.434 to 0.826.The WBL is from 0.20% to 15.30%.
On the other hand, for MIKE 11-HD, the R² is from 0.466 to 0.903 and the NSE is from 0.165 to 0.671.For
MIKE FLOOD, the overall accuracy is 93.6% based on Confusion Matrix. The model simulation can be
presented that flooding occurs during 14-30 October 2010 with the minimum flooding area of 50.38 km2
on 14 October 2010 and the maximum flooding area of 206.75 km2 on 18 October 2010. The highest
water depth of flooding and lowest water depth of flooding are consisted of 5.618 and 1.227 m,
respectively. Futhermore, the MIKE FLOOD model can be considered for flood management in the
future.
Keywords: Flooding Map MIKE FLOOD Lamtakong River Basin
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1. บทนํา
จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ก าร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านการขยายตัว
ของชุมชนเมือง และพื้นที่ป่าไม้ นอกจากนี้ ยังประสบ
ปัญหาอุทกภัยใน ปีพ.ศ. 2553 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชากรเป็นอย่าง
มาก โดยมหาอุทกภัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากสภาวะที่ฝนตก
หนัก ส่งผลให้ปริมาณน้ําท่าที่ไหลในทางน้ํามีปริมาณมาก
ขึ้น และทําให้เกิดการไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นทีส่ องฝั่ง
ของทางน้ําเป็นเวลานานหลายวันโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติด
กับลําน้ํา และพื้นที่ราบลุ่มต่ําที่น้ําท่วมถึง อันได้แก่เขต
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการบริหาร
จัดการน้ําด้วยโครงสร้างขวางทางน้ําอยู่มากมาย แต่ก็ยัง
ประสบปัญหาน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่
การศึกษาแนวทางป้องกันปัญหาอุทกภัยจําเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือในการจําลองสภาพการไหลของน้ํา ด้วย
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และสภาพทางกายภาพ
ของลุ่มน้ํา เพื่ อใช้ในการคาดการณ์สภาพน้ําท่ วมที่จะ
เกิดขึ้นได้
ในการศึกษานี้จึงได้นําแบบจําลอง MIKE FLOOD ซึ่ง
เป็นแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นโดย DHI Water and
Environment มาจําลองสภาพการไหลในลําน้ํา และการ
หลากของน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคอง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ํา
ของตัวเมืองและเขตชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา [1]
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ลุ่มน้ําลําตะคอง
ลุ่มน้ําลําตะคอง ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่
ประมาณ 3,271 ตร.กม. หรือประมาณ 2,044,375 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอปากช่อง อําเภอสี
คิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ และอําเภอเมือง
นครราชสีมา ดังรูปที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ําลํา
ตะคอง ตั้งอยู่ในลุ่มน้ํามูล มีต้นกําเนิดบริเวณเส้นสันปัน
น้ํ า ของลุ่ ม น้ํ า ป่ า สั ก ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก และลุ่ ม น้ํ า
นครนายกทางด้านทิศใต้ โดยมีความยาวของแม่น้ํารวม
ประมาณ 220 กม. [2] และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับลุ่มน้ําลําเชียงไกร
ทิศใต้ ติดกับเทือกเขาบรรทัด
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ทิศตะวันออก ติดกับลุ่มน้ําลําพระเพลิงและลุม่ น้ํามูล
ตอนบน
ทิศตะวันตก ติดกับที่ราบสูงระหว่างลุ่มน้ําป่าสักและ
ลุ่มน้ํานครนายก

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
2.2 แบบจําลอง MIKE FLOOD
แบบจําลอง MIKE FLOOD เป็นเครื่องมือที่รวมผลของ
แบบจําลองสภาพการไหลในหนึ่งมิติ (One Dimension
Flow) ที่อาศัยข้อมูลหน้าตัดลําน้ํา เป็นข้อมูลนําเข้าเพื่อ
จําลองสภาพการไหลในลําน้ําที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ
ด้วยแบบจําลอง MIKE 11ร่วมกันกับแบบ จําลองสภาพ
การไหลแบบสองมิติ (Two Dimension Flow) ที่อาศัย
ข้ อมู ล ลั กษณะภู มิ ประเทศ (Bathymetry) จากข้ อมู ล
ความสูงเชิงตัวเลข (DEM) ด้วยแบบจําลอง MIKE 21
โดยเชื่อมโยงผลของค่าระดับน้ํา และอัตราการไหลของทัง้
สองแบบจําลองด้วย lateral links เป็นเครื่องมือที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาในแบบจําลอง MIKE FLOOD [1]
2.3 แบบจําลอง MIKE 11
แบบจําลอง MIKE 11 เป็นแบบจําลองคณิตศาสตร์
ทางด้านชลศาสตร์ ที่ใช้ในการจําลองลักษณะการไหล
ของน้ําที่เป็นการไหลในทิศทางเดียวหรือการไหลของ
น้ําในหนึ่งมิติ (One Dimension Flow) สําหรับแบบ
จําลองย่อยของแบบจําลอง MIKE 11 มีดังนี้
2.3.1 แบบจําลองน้ําฝน-น้ําท่า (RainfallRunoff Module, NAM Model)
แบบจําลอง MIKE 11-NAM เป็นแบบจําลอง
ทางอุทกวิทยาที่จําลองกระบวนการเปลี่ยนน้ําฝนเป็น

1/29/61 BE 11:43 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

น้ําท่าที่เกิดขึ้นในระดับลุ่มน้ํา และเป็นส่วนหนึ่งของ
แบบจําลองระบบแม่น้ํา ในแบบจําลอง MIKE 11 โดย
กําหนดให้แต่ละลุ่มน้ําย่อยเป็นหนึ่งหน่วย ค่าพารามิเตอร์
และตัวแปรที่ใช้เป็นค่าเฉลี่ยตัวแทนของลุ่มน้ําในแต่ละ
ลุ่มน้ํา ซึ่งใช้ข้อมูล ขอบเขตลุ่มน้ําย่อย ฝนรายวัน และ
ปริมาณการระเหยจากถาดวัดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
สร้างแบบจําลอง [3] สําหรับโครงสร้างของแบบจําลอง
แสดงดั ง รู ป ที่ 2 โดยลั ก ษณะของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ในแบบ
จําลอง จะทําการแบ่งปริมาณน้ําไปเก็บกักไว้ในส่ว น
ของการเก็บกัก 4 ส่วนดังนี้
(1) การเก็บกักของหิมะ (Snow Storage)
(2) การเก็บกักบนผิวดิน (Surface Storage)
(3) การเก็บกักของดินชั้นส่วนล่าง (Lower Zone
Storage)
(4) การเก็บกักของน้ําใต้ดิน (Groundwater
Storage)
สําหรับคําอธิบาย และอิทธิพลของการปรับพารา
มิเตอร์ในแบบจําลอง MIKE 11-NAM ต่อการเกิดน้ําท่า
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดพารามิเตอร์ในการสอบเทียบ
แบบจําลอง MIKE 11-NAM

คําจํากัดความ/
คุณลักษณะ
Umax ค่าความชื้นสูงสุดของ
ดินในชั้นเก็บกักบน
ผิวดิน
ตัวแปร

Lmax ค่าความชื้นสูงสุดของ
ดินในชั้นเก็บกักของดิน
ชั้นส่วนล่างหรือชั้นราก
พืช
CQOF ค่าสัมประสิทธิ์การเกิด
น้ําผิวดิน
CKIF

ช่วงเวลาในการเกิด
Interflow

CK1,2 ค่าคงที่ของเวลาสําหรับ
การเคลื่อนตัวของน้ํา
ผิวดิน และ Interflow
TOF ค่าเริ่มต้นของการเกิด
น้ําผิวดิน

รูปที่ 2 โครงสร้างของแบบจําลอง NAM [3]

185

TIF

ค่าเริ่มต้นของการเกิด
Interflow

TG

ค่าเริ่มต้นของการเติม
น้ําใต้ดิน

CKBF ค่าคงที่ของเวลาสําหรับ
การเคลื่อนตัวของ
Base Flow

ช่วง

ผลของการปรับค่าเพิ่มขึ้น

10-20 มม. -ปริมาณการไหลผิวดิน
ลดลง
-การคายน้ําและการ
ระเหยมีค่าเพิ่มขึ้น
-ปริมาณการซึมผิวดินมาก
ขึ้น
-การซึมลงสู่ดินชั้นล่าง
ลดลง
50-300 มม. -ปริมาณการไหลผิวดิน
ลดลง
-การคายน้ําและการ
ระเหยมีค่าเพิ่มขึ้น
-การซึมลงสู่ดินชั้นล่าง
เพิ่มขึ้น
0.00-1.00 -ปริมาณการไหลผิวดิน
สูงขึ้น
-ปริมาณการซึมลดลง
500-1000 -ทําให้อัตราการไหลสูงสุด
ชม.
มีค่ามากขึ้นและอัตราการ
ไหลที่มีค่าน้อยมีค่าลดลง
3-48 ชม. -ทําให้ช่วงเวลาของการ
เกิดน้ําผิวดินและน้ําซึมผิว
ดินยาวนานขึ้น
0.00-0.99 -ทําให้การเริ่มเกิดการไหล
ของน้ําผิวดินช้าลงในช่วง
เริ่มต้นของฤดูน้ําหลาก
-ทําให้การซึมลงสู่ดินชั้น
ล่างในช่วงเริ่มต้นของฤดู
น้ําหลากมีค่าเพิ่มขึ้น
0.00-0.99 -ทําให้การเริ่มเกิดการไหล
ของน้ําซึมผิวดินช้าลง
ในช่วงเริ่มต้นของฤดูน้ํา
หลาก
-ทําให้การซึมลงสู่ดินชั้น
ล่างและการไหลผิวดินมี
ค่ามากขึ้น
0.00-0.99 -ทําให้การเริ่มเกิดการไหล
ของน้ําใต้ดินช้าลงในช่วง
เริ่มต้นของฤดูน้ําหลาก
500-5000 -ทําให้อัตราการไหลสูงสุด
ชม.
มีค่าน้อยลงแต่อัตราการ
ไหลในช่วงน้ําแล้งมีค่า
มากขึ้น

ที่มา : MIKE 11 Reference Manual (2007) [3]

_18-0086(182-193)21.indd 185

1/29/61 BE 11:43 AM

186

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 8 No. 2 July – December, 2017

2.3.2 แบบจําลองอุทกพลศาสตร์
(Hydrodynamic Module, HD)
แบบจําลอง MIKE 11-HD เป็นแบบจําลองทาง
ชลศาสตร์ ที่ คํ า นวณการไหลของน้ํ า ในแม่ น้ํ า ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําตลอดเวลา (Unsteady Flow) ที่
อาศัยข้อมูลหน้าตัดลําน้ําเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้าง
แบบจําลองให้เหมือนสภาพการไหลจริงในแม่น้ํา โดยมี
สมการพื้นฐาน 2 สมการคือ สมการต่อเนื่อง (Continuity
Equation) ดังสมการที่ (1) และสมการโมเมนตัม
(Momentum Equation) ดังสมการที่ (2) แล้วทําการ
แก้ปัญหาสมการทางคณิตศาสตร์โดยวิธีการ Implicit
Finite Difference [3]
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เมื่อ
Q = อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)
A = พื้นที่หน้าตัดขวางการไหล (ตร.ม)
q = ปริมาณการไหลเข้าด้านข้าง (ลบ.ม./วินาที)
h = ระดับน้ําเหนือระดับอ้างอิง (ม.)
x = ระยะทาง (ม.)
t = เวลา (วินาที)
n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ํา (Mannng
coefficient)
R = รัศมีชลศาสตร์ (ม.)
2
g = อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (ม./วินาที )
 = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของโมเมนตัม
(The momentum distribution coefficient)
2.4 แบบจําลอง MIKE 21
แบบจําลอง MIKE 21 เป็นระบบแบบจําลองสภาพ
การไหลของน้ํ า ผิ ว ดิ น แบบอิ ส ระในสองมิ ติ (Two
Dimension Flow) โดยถูกนํามาจําลองลักษณะการไหล
ทางชลศาสตร์ และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน
ทะเลสาบ พื้นที่ชายฝั่ง และทะเลโดยมีแบบจําลองอุทก
พลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, MIKE 21-HD)
เป็นแบบจําลองพื้นฐานในแบบจําลองการไหล ที่เป็นผล
จากการเปลี่ ยนแปลงระดั บน้ํ า และอั ตราการไหลใน
สองทิศทาง มีสมการควบคุมการไหลคือ Navie-Stokes
Equation โดยมีสมการพื้นฐาน 2 สมการคือ สมการ
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ต่อเนื่อง (Continuity Equation) ดังสมการที่ (3) และ
สมการโมเมนตัม (Momentum Equation) ดังสมการที่
(4) ถึง (5) แล้วทําการแก้ปัญหาสมการทางคณิตศาสตร์
โดยวิธีการ Implicit Finite Difference [4]
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เมื่อ
(x, y, t) = ระดับผิวน้ําเหนือระดับอ้างอิง (ม.)
d(x, y, t) = ความลึกน้ําที่แปรผันตามเวลา (ม.)
h(x, y, t) = ความลึกน้ํา (เท่ากับ -d, ม.)
p(x, y, t) และ q(x, y, t) = ความหนาแน่นของการ
ไหลในทิศทางแกน x และ y (ม.3/วินาที/ม.)
C(x, y) = ความต้านทานของ Chezy (ม.1/2/วินาที)
g = อัตราเร่งเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วงของโลก (ม./วินาที2)
V, Vx, Vy(x, y, t)= ความเร็วลม และความเร็วใน
ทิศทางแกน x และ y (ม./วินาที)
f(V) = ความฝืดเนื่องมาจากลม (dimensionless)
-1
Ω(x, y) = สัมประสิทธิ์ Coriolis (วินาที )
p(x, y ,t) = ความดันอากาศ (กก./ม./วินาที2)
3
w = ความหนาแน่นของน้ํา (กก./ม. )
x, y = ระยะพิกัด (ม.)
t = ช่วงเวลา (วินาที)
xx, xy, yy = แรงเฉือนประสิทธิผลในทิศทาง x และ
y (นิวตัน/ม.2)
2.5 การสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลอง
การสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลอง เป็นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ที่จะเป็นไปได้ที่ใช้สําหรับปรับแก้
แบบจําลองให้มีผลที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด โดย
การสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลองได้ดําเนินการใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันสําหรับการประเมินประสิทธิภาพของ
แบบจําลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง
และเพื่ อ ความสอดคล้ อ งของผลการศึ ก ษา โดยการ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

เปรียบเทียบค่าปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายวันที่ได้จากแบบ
จําลอง และค่าปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายวันที่ได้จากสถานี
ตรวจวัด โดยใช้ค่าทางสถิติมาพิจารณา ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R²) ค่า
Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) และ
ค่าผลต่างสมดุลของน้ําท่าสะสม (Water balance, WBL)
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งถ้าค่า R² และ NSE มีค่าเข้า
ใกล้ 1 แสดงว่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัด และ
จากการคํานวณ มีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคตรงกัน แต่
ถ้าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัด
และจากการคํานวณ มีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคผกผัน
ในส่วนของค่า %WBL มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าปริมาณ
น้ําท่าสะสมที่ได้จากการตรวจวัด และจากการคํานวณ มี
ความสัมพันธ์แบบปฏิภาคตรงกัน แต่ถ้าเข้าใกล้ 1 แสดง
ว่าปริมาณน้ําท่าสะสมที่ได้จากการตรวจวัด และจากการ
คํานวณ มีความสัมพันธ์แบบปฏิภาคผกผัน สําหรับการ
เปรียบเทียบผลของพื้นที่น้ําท่วมที่ได้จากแบบจําลองกับ
พื้นที่น้ําท่วมจากการสํารวจจะนําหลักการ confusion
matrix มาใช้สําหรับตรวจวัดความน่าเชื่อถือของแบบ
จําลอง โดยconfusion matrix คือ การประเมินผลลัพธ์
การทํานาย (หรือผลลัพธ์จากโปรแกรม) เปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์จริง จากการสร้างข้อมูลตาราง matrix ขนาด 2 x
2 ที่บรรจุค่าตัวแปรทั้งหมด 4 ตัว ประกอบด้วย 1) True
Positive คือ ข้อมูลเป็นจริง และผลการทํานายจริง 2)
True Negative คือ ข้อมูลไม่จริง และผลการทํานายไม่
จริง 3) False Positive ข้อมูลเป็นจริง และผลการทํานาย
ไม่จริง คือ 4) False Negative คือ ข้อมูลไม่จริง และผล
การทํานายเป็นจริง เมื่อค่า confusion matrix เข้าใกล้
1 แสดงว่าพื้นที่น้ําท่วมสอดคล้องกันดี
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิษุวัฒก์ [5] ทําการศึกษาเพื่อจําลองการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ําทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือเมืองดาร์วิน
ประเทศออสเตรเลีย โดยประยุกต์ใช้แบบจําลอง MIKE
21 HDFM เพื่อทําการจําลองแบบการไหลแบบ 2 มิติ โดย
ใช้วิธี Flexible Mesh ในการสร้างข้อมูลภูมิประเทศใต้
ท้องทะเล (Bathymetry) การปรับเทียบแบบจําลอง
เลือกใช้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2537
ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2537 ผลการศึกษาพบว่า
แบบจําลองดังกล่าวให้ผลการคํานวณระดับน้ําทะเลที่มี
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ความถู กต้องสู งและมี เสถียรภาพในการคํ านวณ แบบ
จําลองดังกล่าวจะถูกใช้ในการศึกษากระบวนการแพร่
กระจายสําหรับประเมินผลดัชนีคุณภาพน้ํา
เมธัส และจิระวัฒน์ [6] ได้ศึกษาแนวทางการป้องกัน
น้ําท่วมของจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลตอนล่าง
โดยการศึกษาเป็นการพัฒนาแบบจําลองปริมาณน้ําฝนน้ําท่า และแบบจําลองสภาพการไหลของน้ําในแม่น้ํามูล
และแม่น้ําชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อจําลองสภาพการเกิดอุทกภัยรวมถึงการเสนอ
แนวทางการบรรเทาและป้ องกั นอุ ทกภั ยของจั งหวั ด
อุบลราชธานี สําหรับแนวทางในการบรรเทาอุทกภัยของ
พื้ น ที่ ศึ ก ษาได้ พิ จ ารณามาตรการผั น น้ํ า เลี่ ย งเมื อ ง
อุบลราชธานีผ่านลําน้ําธรรมชาติ (ห้วยพับ ห้วยยอดและ
ห้วยข้าวสาร) ไหลลงแม่น้ํามูลบริเวณท้ายน้ําของเมือง
อุบลราชธานี ตามสถานการณ์น้ําท่วมใน ปีพ.ศ.2553
Bach et al. [7] ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
LANDSAT-7, SPOT-5 และดาวเทียม ENVISAT, ERS
(ภาพเรดาร์) สําหรับศึกษาพื้นที่น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในเขต
Dresden และ Neu Darchau ของประเทศเยอรมัน ผล
การศึกษาสรุปว่า การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วง VIS/NIR
ร่วมกับภาพเรดาร์ทําให้สามารถตรวจสอบขอบเขตการ
เกิดน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงของการเกิด
ปัญหาดังกล่าว รวมถึงการประมาณความเสียหายของน้ํา
ท่วมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
Patro et al. [8] ได้ศึกษาการใช้แบบจําลอง MIKE
FLOOD ในการศึกษาด้านอุทกภัย บริเวณปากลุ่มน้ํา
Mahanadi ในประเทศอินเดีย โดยเริ่มจากทําการ
ปรับเทียบแบบจําลอง MIKE 11 กับค่าระดับน้ําในแม่น้ํา
ช่วงเดือน มิถุนายนถึงตุลาคม ปีค.ศ. 2002 แล้วทําการ
สอบเทียบกับค่าระดับน้ําในช่วงเวลาเดียวกันของ ปีค.ศ.
2001 ส่วนแบบจําลอง MIKE 21 นั้นใช้ค่า Bathymetry
ของพื้นที่ศึกษาที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 90 ม. ซึ่ง
เตรียมจาก SRTM DEM เป็นข้อมูลนําเข้า หลังจากนั้น
ได้นําแบบจําลองทั้งสองมาเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างแผนที่
น้ําท่วม กับเหตุการณ์อุทกภัยใน ปีค.ศ. 2001 แล้วนําผล
ที่ได้มาเปรียบเทียบกับขอบเขตน้ําท่วมที่ได้จากภาพถ่าย
ดาวเทียม WiFS IRS-1D ซึ่งผลที่ได้จากแบบจําลองทั้ง
สองมีความใกล้เคียงกับสภาพน้ําท่วมที่เกิดขึ้นจริง
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3. วิธีการศึกษา
การจําลองสภาพการไหลของน้ําในลําน้ํา และพื้นที่
น้ําท่วมด้วยแบบจําลอง MIKE FLOOD ในลุ่มน้ําลําตะคอง
ได้พิจารณาสภาพการไหลตั้งแต่สถานีวัดน้ําท่า M.38c
บริเวณท้ายเขื่อนกักเก็บน้ําลําตะคอง อําเภอสีคิ้ว ถึงประตู
ระบายน้ํ ากั นผม อํ าเภอเมื องนครราชสี มา เป็ นกรณี
ศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลกายภาพของลุ่มน้ํา ประกอบด้วย
3.1.1 ข้อมูลลุ่มน้ําย่อยบนพื้นที่ศึกษา ทําการ
แบ่งลุ่มน้ําลําตะคอง ออกเป็น 8 ลุ่มน้ําย่อยดังรูปที่ 3
โดยพิจารณาจากข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ และสถานีวัด
น้ําท่า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคอง
3.1.2 ข้อมูลรูปตัดขวางลําน้ําของแม่น้ําลําตะคอง
ลําบริบูรณ์ และห้วยไผ่ โดยมีรูปตัดลําน้ําในแม่น้ําลําตะ
คอง จํานวน 34 รูปตัด แม่น้ําลําบริบูรณ์ จํานวน 15
รู ป ตั ด ที่ ไ ด้ จ ากการสํ า รวจโดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
ทรั พยากรน้ํ า มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ลํ าห้ วยไผ่
จํานวน 12 รูปตัด ที่ได้จากการสํารวจ และจากสถานีวัด
น้ําท่าจํานวน 5 รูปตัด ที่ได้จากการสํารวจโดยกรม
ชลประทาน
3.1.3 ข้อมูลระดับน้ํา และอัตราการไหลรายวัน
ได้แก่สถานีวัดน้ําท่า M.89, M.183, M.38C, M.177,
M.191, M.164, M.192 และประตูระบายน้ํากันผม
ในช่วงวันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม ปี
พ.ศ. 2555 ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย และตําแหน่งสถานีวัด
น้ําท่าในเขตพืน้ ที่ลุ่มน้ําลําตะคอง
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3.1.4 ข้อมูลปริมาณน้ําฝน จากสถานีตรวจวัด
ในบริเวณลุ่มน้ําลําตะคอง และสถานีตรวจวัดใกล้เคียง
จํานวน 6 สถานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ. 2525 ถึง
31 มีนาคม ปีพ.ศ. 2555 และได้ทําการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลฝนในแต่ละสถานีด้วยวิธี Double
Mass Curve พร้อมทําการสร้างรูปเหลี่ยมวิธี Thiessen
Polygon จากโครงข่ายสถานีตรวจวัดน้ําฝน จํานวน 6
สถานี และทําการคํานวณหาค่าแฟคเตอร์ถ่วงน้ําหนักของ
วิธี Thiessen เพื่อใช้คํานวณหาปริมาณน้ําฝนในลุ่มน้ําย่อย
3.1.5 ข้อมูลการระเหย จากสถานีตรวจวัด
อากาศอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากช่อง และ
อําเภอโชคชัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ. 2525 ถึง 31
มีนาคม ปีพ.ศ. 2555
3.2 แบบจําลองน้ําฝน-น้ําท่า (MIKE 11-NAM
MODEL)
คํานวณหาปริมาณน้ําท่ารายวัน พร้อมทั้งสอบเทียบ
และตรวจพิสูจน์แบบจําลอง เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เป็น
ตัวแทนของพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยการสอบเทียบแบบจําลอง
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
ปีพ.ศ. 2554 และทําการตรวจพิสูจน์แบบจําลองตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม ปี
พ.ศ. 2555 โดยใช้ ค่ า ทางสถิ ติ มาพิ จ ารณา ได้ แก่ ค่ า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R²) และค่าผลต่างสมดุลของ
น้ําท่าสะสม (WBL)
3.3 แบบจําลองอุทกพลศาสตร์หนึ่งมิติ (MIKE 11HD MODEL)
คํานวณหาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา และอัตราการ
ไหลของน้ําในแม่น้ํา โดยกําหนดขอบเขตด้านเหนือน้ําที่
สถานีวัดน้ําท่า M.38c และขอบเขตด้านท้ายน้ําที่ ปตร.
กันผม พร้อมทั้งสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจําลอง
เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ Manning’s n ที่
แสดงถึงความเสียดทานต่อการไหลของน้ํา ในลําน้ําสาย
หลั กและทุ่ งน้ํ าท่ วม โดยการสอบเทียบแบบจํ าลองได้
ดําเนินการในช่วง วันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ. 2553 ถึง วันที่
31 มีนาคม ปีพ.ศ. 2554
และทําการตรวจพิสูจน์
แบบจําลองตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ปีพ.ศ. 2554 ถึง วันที่
31 มีนาคม ปีพ.ศ. 2555 โดยใช้ค่าทางสถิติมาพิจารณา
ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R²) และค่า NashSutcliffe coefficient of efficiency (NSE)
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3.4 การจัดทําแบบจําลองอุทกพลศาสตร์สองมิติ
(MIKE 21-HD MODEL) ประกอบด้วย
3.4.1 การสร้าง Bathymetry แบบ Single Grid
โดยทําการนําเข้าข้อมูลความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดของ
กริต 5x5 m ผ่านการ Resample เป็นขนาดความ
ละเอียดที่ 250x250 m เข้าสู่แบบจําลอง MIKE 21-HD
ดังรูปที่ 4
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4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสจู น์แบบจําลอง
MIKE 11-NAM
เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เป็นตัวแทนของลุ่มน้ํา ดําเนิน
การในสถานีวัดน้ําท่า 4 สถานี คือ สถานี M.89, M.183,
M.192 และ M.164 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
(R²) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่าผลต่าง
สมดุลของน้ําท่าสะสม (WBL) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20% ถึง
15.30% ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการสอบเทียบ และ
ตรวจพิสูจน์แบบจําลอง MIKE 11-NAM
สถานี

รูปที่ 4 Bathymetry ของพื้นลุ่มน้ําลําตะคอง
3.4.2 การกําหนดค่าพารามิเตอร์ และการ
ปรับเทียบแบบจําลอง โดยการกําหนดค่าสัมประสิทธิ์
ความขรุขระ Manning’s n เริ่มต้นเท่ากับ 0.05 ที่เป็น
ค่ า เฉลี่ ย ของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ท่ ว มที่ ไ ด้ จ ากแผนที่ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2551
3.5 การจัดทําแบบจําลองสภาพการเกิดน้ําท่วม
(MIKE FLOOD MODEL)
3.5.1 จัดทําไฟล์ควบคุมการทํางานหลักของ
แบบจําลอง MIKE FLOOD เป็นไฟล์ที่ใช้ในการนําเข้าผล
จากแบบจําลองทั้งสอง พร้อมทั้งใช้ Lateral Link เป็นตัว
กําหนดการเชื่อมโยงข้อมูลค่าระดับน้ํา และอัตราการไหล
ทั้ง 2 แบบจําลอง
3.5.2 สอบเทียบแบบจําลองเป็นการหาค่า
พารามิเตอร์สําหรับพื้นผิวคือค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
Manning’s n โดยจะทําการปรับค่า Manning’s n ใน
แบบจําลอง MIKE 21-HD เพื่อให้แผนที่น้ําท่วมที่คํานวณ
ได้จากแบบจําลองมีความใกล้เคียงกับแผนที่น้ําท่วมที่
ผ่านการแปลผลจากภาพถ่ ายดาวเทียมของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ GISTDA ใน ปีพ.ศ. 2553 โดยใช้การซ้อนทับ
กันของแผนที่เพื่อทําการเปรียบเทียบขอบเขตน้ําท่วม
จากแบบจําลองกับขอบเขตน้ําท่วมจริงที่ได้จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม
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M89
M183
M192
M164

ช่วงปี
พ.ท.รับนํ้า ฝน
Umax Lmax
CKIF CK1,2
CQOF
TOF TIF
ตร.กม. สอบเทียบ ตรวจพิสูจน์ มม. มม.
ชม. ชม.
645
257
612
507

2553
2552
2553
2550-2551

2554
2554
2554
2554

17.5
12.5
17.8
10.2

150
195
259
53.1

0.550
0.450
0.153
0.161

300.0
883.7
304.5
207.7

42.0
25.4
49.4
48.9

0.100
0.008
0.634
0.045

0.2
0.414
0.116
0.211

TG

CKBF
ชม.

0.2
0.594
0.807
0.009

4000
3060
1056
1941

ตารางที่ 3 ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์
แบบจําลอง MIKE 11-NAM
ลุ่มน้ําย่อย สถานี
LTK1 M.89
LTK3 M.183
LTK6 M.192
LTK8 M.164

สอบเทียบ
ตรวจพิสูจน์
Correlation Water Correlation Water
Coefficient Balance Coefficient Balance
R2
(%)
R2
(%)
0.826
-9.9
0.607
-0.2
0.618
5.2
0.505
-14.2
0.799
11.8
0.740
-15.3
0.434
0.5
0.465
-5.0

4.2 ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจําลอง
MIKE 11-HD
เพื่ อ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามขรุ ข ระของทางน้ํ า
ดําเนินการในสถานีวัดน้ําท่า 3 สถานี คือ สถานี M.192,
M.177 และ M.164 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
(R²) มีค่า 0.466 ถึง 0.903 และค่า Nash-Sutcliffe
coefficient of efficiency (NSE) มีค่า 0.165 ถึง 0.671
ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 5
สํ าหรั บการจํ าลองสภาพการไหลในลํ าน้ํ าในแบบ
จําลอง MIKE 11-HD ได้ทําการกําหนดค่าสัมประสิทธิ์
ความขรุขระของทางน้ํา ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 การสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจําลอง
MIKE 11-HD

สอบเทียบค่าระดับน้ําสถานี M.192 ตรวจพิสูจน์ค่า
ระดับน้ําสถานี M.192

สอบเทียบ ปีพ.ศ. 2553
Correlation
Nash-Sutcliffe coefficient
2
Coefficient, R
Of efficiency, NSE
0.724
0.671
0.765
0.578
0.675
0.623
สอบเทียบ ปีพ.ศ. 2554
Correlation
Nash-Sutcliffe coefficient
Coefficient, R2
Of efficiency, NSE
0.762
0.546
0.903
0.165
0.466
-0.661

สอบเทียบค่าระดับน้ําสถานี M.177 ตรวจพิสูจน์ค่า
ระดับน้ําสถานี M.177

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ํา ใน
แบบจําลอง MIKE 11-HD

สอบเทียบค่าระดับน้ําสถานี M.164 ตรวจพิสูจน์ค่า
ระดับน้ําสถานี M.164

สถานี
M.192
M.177
M.164
สถานี
M.192
M.177
M.164

ลําน้าํ

ระยะทาง

เริ่ม

กม. 0+000
กม. 47+003
ลําตะคอง
กม. 77+006
กม. 86+015
ลําบริบูรณ์ กม. 0+000
ลําห้วยไผ่ กม. 0+000

สิ้นสุด
กม. 47+003
กม. 77+006
กม. 86+015
กม. 122+065
กม. 48+116
กม. 70+513

สัมประสิทธิ์
ความขรุขระ
Manning’s n
0.025
0.045
0.075
0.030
0.035
0.035

4.3 ผลการสอบเทียบขอบเขตน้ําท่วม
การสอบเที ย บขอบเขตน้ํ า ท่ ว มดํ า เนิ น การโดยใช้
ขอบเขตน้ําท่วมที่ได้จากแบบจําลอง MIKE FLOOD มา
เปรียบเทียบกับขอบเขตน้ําท่วมจากแผนที่น้ําท่วมที่ผ่าน
การแปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียมของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ GISTDA ซึ่งพบว่า ในช่วงการเกิดน้ําท่วมสูงสุดที่ได้
จากแบบจําลอง คือวันที่ 18 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 มีพื้นที่
น้ําท่วมเท่ากับ 206.75 ตร.กม. ดังรูปที่ 6 นํามาซ้อนทับ
กับแผนที่น้ําท่วม ช่วงเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 จาก
GISTDA มีพื้นที่น้ําท่วมเท่ากับ 216.75 ตร.กม. ดังรูปที่ 7
และทําการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบจําลองด้วย
confusion matrix ดังตารางที่ 6 ผลที่ได้คือมีค่าความ
ถูกต้องของการซ้อนทับกันระหว่างขอบเขตน้ําท่วมที่ได้
จากแบบจําลองกับแผนที่น้ําท่วมจาก GISTDA เท่ากับ
93.6% ดังรูปที่ 8
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รูปที่ 5 ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจําลอง
MIKE 11-HD

รูปที่ 6 ขอบเขตน้ําท่วมในวันที่ 18 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553
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รูปที่ 7 แผนที่แสดงขอบเขตน้ําท่วม ช่วงเดือนตุลาคม
ปีพ.ศ. 2553 (GISTDA)
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การไหลเอ่อล้นตลิ่งช่วง กม. 34 ถึง กม. 36 ในแม่น้ํา
ลําบริบูรณ์จากจุดทางแยกลําตะคอง
ในวันที่ 18 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 ระดับน้ําในลําน้ํามี
ปริมาณน้ํามากจนเกิดความจุในลําน้ําเกิดการไหลเอ่อล้น
ตลิ่งตลอดตามแนวเส้นแม่น้ําลําตะคองทั้งหมด 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 น้ําไหลเอ่อล้นตลิ่งที่กม. 15 ถึง กม. 30 ช่วงที่ 2
น้ําไหลเอ่อล้นตลิ่งที่กม. 33 ถึง กม. 93 ช่วงที่ 3 น้ําไหล
เอ่อล้นตลิ่งที่กม. 33 ถึง กม. 93 ซึ่งเป็นช่วงที่น้ําไหลผ่าน
ตัวเมืองนครราชสีมา ดังรูปที่ 9 และน้ําส่วนหนึ่งที่ไหลใน
ลําบริบูรณ์น้ําเกิดการไหลเอ่อล้นตลิ่งตลอดตามแนวเส้น
ลําน้ํา ดังรูปที่ 10 หลังจากนั้นระดับน้ํายังเอ่อล้นตลิ่งจน
ถึงวันที่ 27 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 และน้ําค่อยๆ ลดระดับ
ลงหลังจากวันที่ 30 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 สู่ระดับปกติ

รูปที่ 9 สภาพการไหลเอ่อล้นตลิง่ ตลอดตามยาวลําน้ํา
ลําตะคองในวันที่ 18 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553
รูปที่ 8 การซ้อนทับกันของแผนที่น้ําท่วมที่ได้จาก
แบบจําลอง MIKE FLOOD กับ GISTDA
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงสถิติด้วยวิธี
confusion matrix ในช่วงที่เกิดน้ําท่วม
วันที่ 18 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553
GISTDA data
(Reference data)
Flood
Non-Flood
Colunm Total

DHI MIKE FLOOD Model
Row Total
Flood
Non-Flood
2,346
1,122
3,468
962
27,893
28,855
3,308
29,015
32,323

4.4 สภาพการเกิดน้ําท่วม
4.4.1 ค่าระดับการเกิดน้ําท่วม
ในวันที่ 14 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 ระดับน้ําในลํา
น้ําที่ได้จากแบบจําลองค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นทําให้เกิดการ
ไหลเอ่อล้นตลิ่งช่วง กม. 60 ถึง กม. 75 ในแม่น้ําลําตะคอ
งจากสถานีวัดน้ําท่า M.38c ท้ายเขื่อนลําตะคอง และเกิด
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รูปที่ 10 สภาพการไหลเอ่อล้นตลิ่งตลอดตามยาวลําน้ํา
ลําบริบูรณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553
4.4.2 ขอบเขตการเกิดน้ําท่วม
ผลการจํ าลองสภาพเหตุ การณ์ น้ํ าท่ วม ปี พ.ศ.
2553 พบว่า วันที่ 14 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 เริ่มมีน้ําเข้า
ท่วมขังหลายพื้นที่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคอง สามารถวัด
ขอบเขตพื้นที่น้ําท่วม ได้เท่ากับ 50.38 ตร.กม. ปริมาณน้ํา
ท่วมเท่ากับ 172.3 ล้าน ลบ.ม. และในวันที่ 18 ตุลาคม ปี
พ.ศ. 2553 เกิดน้ําท่วมสูงสุด ทําให้มีพื้นที่น้ําท่วมเท่ากับ
206.75 ตร.กม. ปริมาณน้ําท่วมเท่ากับ 707.1 ล้าน ลบ.ม.
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จากนั้นในวันที่ 22-30 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 มีขอบเขตน้ํา
ท่วมลดลงเท่ากับ 201.75, 182.38 และ164.13 ตร.กม.
ปริมาณน้ําท่วมเท่ากับ 689.9, 623.7 และ 561.3 ล้าน
ลบ.ม. ตามลําดับ ผลของระดับน้ําท่วมบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม
ลําตะคองมีค่าระดับน้ําสูงสุดที่จําลองได้เท่ากับ 5.618 ม.
และต่ําสุดเท่ากับ 1.227 ม.
5. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
ระดับน้ําท่าที่ได้จากแบบจําลองสภาพการเกิดน้ําท่วม
ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2553 ถึง 30 ตุลาคม ปี
พ.ศ. 2553 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ ค่าระดับ
น้ําในลําน้ําสูงสุดที่ได้จากจําลองเท่ากับ 6.20 ม. และค่า
ระดับน้ําต่ําสุดเท่ากับ 0.5 ม. จากระดับท้องน้ํา และ
อั ต ราการไหลในลํ า น้ํ า สู ง สุ ด ที่ ไ ด้ จ ากจํ า ลอง เท่ า กั บ
401.8 ลบ.เมตร/วินาที และค่าอัตราการไหลต่ําสุด
เท่ากับ 4 ลบ.เมตร/วินาที
ระดับน้ําที่ไหลเอ่อล้นตลิ่งตลอดตามแนวลําน้ํา ตั้งแต่
สถานีวัดน้ําท่า M.38c (ท้ายเขื่อนลําตะคอง) ถึง ประตู
ระบายน้ํ ากั นผม (ก่ อนเข้ าพื้ นที่ เทศบาลนคร
นครราชสีมา) ผลที่ได้คือ ค่าระดับน้ําสูงสุดเมื่อเกิดการ
ไหลเอ่อล้นตลิ่งเท่ากับ 4.5 ม. ต่ําสุดเท่ากับ 0.01 ม. และ
ค่าระดับน้ําเฉลี่ยเท่ากับ 0.7 ม.
สําหรับสถานีวัดน้ําท่า M.164 มีค่าระดับน้ําสูงสุด
เท่ากับ 5.10 ม. ค่าระดับน้ําต่ําสุดเท่ากับ 1.90 ม. และ
ค่าระดับน้ําเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ม. จากระดับท้องคลอง
พื้ นที่ น้ํ าท่ วมส่ วนใหญ่ อยู่ ในเขตพื้ นที่ อํ าเภอเมื อง
จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีลําน้ําสายหลัก 2 สายที่
ไหลผ่านพื้นที่รวบกับสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ํา มีแหล่ง
ชุมชนหนาแน่น จึงส่งผลให้น้ําระบายออกจากพื้นที่ไม่ทัน
โดยมีพื้นที่น้ําท่วมสูงสุดเท่ากับ 103.80 ตร.กม. หรือคิด
เป็น 50.21% ของพื้นที่น้ําท่วมทั้งหมด
นอกจากนี้ ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบ
จําลองในช่ วงฤดูแล้ง มีผลไม่สอดคล้องกับค่าจากการ
ตรวจวัด เนื่องจากลําน้ําในลุ่มน้ําลําตะคองมีการบริหาร
จัดการประตูระบายน้ําเป็นจํานวนมาก ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ไม่ได้จําลองผลจากการบริหารจัดการน้ําด้วยประตู
ระบายน้ํา แต่ในช่วงฤดูฝนให้ผลการสอบเทียบ และตรวจ
พิสูจน์จากแบบจําลองสอดคล้องกับการตรวจวัดเป็นอย่าง
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ดี อันเนื่องมาจากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ําในลําน้ํามาก
จึงไหลข้ามผ่านประตูระบายน้ํา
สําหรับสภาพปัญหาน้ําท่วมใน ปีพ.ศ.2553 มีพื้นที่
ได้รับความเสียหายจํานวน 37 ตําบลใน 5 อําเภอ โดยมี
ขอบเขตน้ําท่วมสูงสุดเท่ากับ 206.75 ตร.กม ก่อให้เกิด
ความเสียหายในหลายพื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่เกษตรกรรมที่
อยู่ริมสองฝั่งลําน้ํา โดยมีพื้นที่น้ําท่วมเท่ากับ 181.69 ตร.
กม. คิดเป็น 88.04% 2) พื้นที่ชุมชนเมือง มีพื้นที่น้ําท่วม
เท่ากับ 12.25 ตร.กม. คิดเป็น 5.94% 3) พื้นที่ว่างเปล่า
ป่าละเมาะ มีพื้นที่น้ําท่วมเท่ากับ 7.38 ตร.กม. คิดเป็น
3.57% และ 4) เขตพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ํา มีพื้นที่เท่ากับ 5
ตร.กม. คิดเป็น 2.42%
เมื่อได้เครื่องมือที่ใช้สําหรับการทํานายสภาพการเกิด
น้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคองขั้นตอนหลังจากนี้ทาง
ผู้วิจัยก็จะนําผลสภาพน้ําท่วมที่ได้ มาทําการจําลองซ้ํา
โดยเพิ่มผลการระบายน้ํา สิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมด้วยมาตราการใช้โครงสร้างรวม
กับมาตราการไม่ใช้โครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่ต่อไป
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