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บทคััดย่่อ
โครงการวิิจััยนี้้�เป็็นการประยุุกต์์ใช้้แบบจำลองคณิิตศาสตร์์ iRIC Nays2DH เพื่่�อการวิิเคราะห์์ผลกระทบด้้านสััณฐาน
วิิทยาแม่่น้้ำในปััจจุุบัันและทำนายผลกระทบในอนาคตร่่วมกัับการหามาตรการลดผลกระทบที่่�เหมาะสมและยั่่�งยืืนสำหรัับ
แม่่น้้ำลำภาชีีบริิเวณอำเภอด่่านมะขามเตี้้�ย จัังหวััดกาญจนบุุรีี โดยข้้อมููลรููปตััดขวางลำน้้ำของแม่่น้้ำลำภาชีีสำรวจได้้
ในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2561 มีีจำนวน 89 รููปตััด และมีีความยาวลำน้้ำเท่่ากัับ 2.145 กิิโลเมตร โดยมีีระยะห่่างระหว่่างรููปตััด
ทุุกๆ 25 เมตร สำหรัับการปรัับเทีียบและตรวจพิิสููจน์์แบบจำลองได้้จากการเปรีียบเทีียบข้้อมููลระดัับน้้ำรายชั่่�วโมงที่่�ได้้จาก
การตรวจวััดที่่�สถานีีเฝ้้าระวัังและเตืือนภััยล่่วงหน้้าน้้ำหลาก-ดิินถล่่ม STN1006 ของกรมทรััพยากรน้้ำกัับระดัับน้้ำที่่�ได้้จาก
แบบจำลองในช่่วงตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม พ.ศ. 2560 ถึึงวัันที่่� 1 มีีนาคม พ.ศ. 2561 ผลที่่�ได้้พบว่่า ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความขรุุขระ
Manning’n ที่่�เหมาะสมมีีค่่าเท่่ากัับ 0.0287 โดยมีีค่่าดััชนีีทางสถิิติิของ r, NSE และ RMSE เท่่ากัับ 0.729, 0.324 และ 0.184
ตามลำดัับ หลัังจากนั้้�นแบบจำลองจะถููกใช้้การทำนายผลกระทบด้้านสััณฐานวิิทยาแม่่น้้ำที่่�อััตราการไหลตามธรรมชาติิและ
อััตรการไหลที่่�รอบปีีการเกิิดซ้้ำ 5 และ 10 ปีี ผลการศึึกษาพบว่่า จุุดที่่�เกิิดการกััดเซาะและพัังทลายของตลิ่่�งส่่วนใหญ่่อยู่่�ตรง
บริิเวณส่่วนโค้้งด้้านนอกของลำน้้ำและตลิ่่�งฝั่่�งตรงข้้ามจะเกิิดการทัับถมของตะกอนจนเป็็นสัันดอนทรายทำให้้ลำน้้ำเกิิดการ
กวััดแกว่่งและยัังทำให้้สภาพตำแหน่่งของท้้องน้้ำเปลี่่�ยนแปลงด้้วยเช่่นกััน โดยกรณีีสภาพปััจจุุบัันที่่�มีีฝายหิินทิ้้�งซึ่่�งได้้รัับผล
กระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบของกราฟน้้ำท่่าที่่�ไหลผ่่านด้้านท้้ายน้้ำของฝายหิินทิ้้�งจนทำให้้อััตราการไหลเพิ่่�มสููง
ขึ้้�นโดยเฉพาะในช่่วงอััตราการไหลสููงโดยอััตราการไหลเพิ่่�มขึ้้�นอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 25–65 ของอััตราการไหลเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ
กรณีีที่่ไ� ม่่มีีฝาย ถึึงแม้้ว่า่ ฝายหิินทิ้้�งจะช่่วยชะลอและเก็็บกัักน้้ำได้้ดีีในช่่วงปริิมาณน้้ำน้้อยๆ แต่่เมื่่อ� มีีอััตราการไหลที่่ม� ากขึ้้�นและ
ล้้นข้้ามฝายจะทำให้้ความสููงของน้้ำยกตััวสููงขึ้้�นกว่่าเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับกรณีีที่่ไ� ม่่มีีฝาย น้้ำจะไหลด้้วยความสููงน้้อยกว่่าเพราะ
ไม่่มีีสัันฝายมายกระดัับน้้ำ ความแตกต่่างของความสููงของน้้ำทำให้้ตลิ่่�งพัังได้้เร็็วขึ้้�น เพราะฝายทำให้้มีีผลกระทบต่่อระดัับน้้ำ
สููงสุุดกับั ต่่ำสุุดที่แ่� ตกต่่างกัันมากขึ้้�นเมื่่อ� เทีียบกัับกรณีีไม่่มีีฝาย ดัังนั้้�นมาตรการที่่เ� หมาะสมสำหรัับพื้้�นที่่นี้้�คืื
� อการปรัับปรุุงหรืือ
รื้้�อย้้ายฝายหิินทิ้้�งเดิิมออกไป จะช่่วยลดอััตราการกััดเซาะและพัังทลายของตลิ่่�งลงได้้มาก
คำสำคััญ:	สััณฐานวิิทยาของแม่่น้้ำ อุุทกพลศาสตร์์ แม่่น้้ำลำภาชีี แบบจำลองทางสััณฐานวิิทยาแบบ 2 มิิติิ
การอ้้างอิิงบทความ: รัักบดิินทร์์ ยี่่�หลั่่�นสุุวรรณ, วิิษุุวััฒก์์ แต้้สมบััติิ และ สุุประภาพ พััฒน์์สิิงหเสนีีย์์, “การจำลองผลกระทบของฝายหิินทิ้้�งต่่อ
สััณฐานวิิทยาของแม่่น้้ำลำภาชีี,” วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 2, หน้้า 246–260, เม.ย.–มิิ.ย. 2565.
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Abstract
This research is an application of iRIC Nays2DH mathematical model for existing river morphology
analysis and predicting future impacts together with finding appropriate and sustainable mitigation measures
for the Lam Pachi River in Dan Makham Tia district, Kanchanaburi. The river cross section data of the Lam Pachi
River were surveyed during December 2018 with 89 cross sections and a river length of 2.145 kilometers,
with a distance between every 25 meters. The model calibration and verification were obtained by comparing
between hourly water level data obtained from the measurements at the Early Flood and Soil Erosion
Warning Station STN1006 of the Department of Water Resources and the water level obtained from the
model during the period of December 1, 2018 until March 1, 2019. The results showed that the suitable
Manning’n roughness coefficient was 0.0287 with the statistical indexes of r, NSE and RMSE equal to 0.729,
0.324 and 0.184 respectively. After that, the model would be applied to predict river morphology effects
at natural flow rates and flow rates at recurrence periods of 5 and 10 years. It found that the erosion and
collapse of the banks was mainly in the outer curve of the river and the opposite bank, causing sediment
to accumulate into sandbanks, causing the river to become brandished and also changing the condition
of the river's position as well. In the case of existing condition with rock fill weir that has been affected by
changes in the form of the flow pattern that flows through the downstream of the weir, causing the flow
rate to increase, especially during the high flow rate range, flow rate increased in the range of 25–65% of
the flow rate when compared with the absence of weir. Although rock fill weir will help slow down and
retain water well during a small amount of water. Howerver, when there is a higher flow rate and overflowing
weir, the height of the water will rise higher when compared to the absence of weir. Water will flow at a
lower height because there is no weir to raise the water level. The difference in the height of the water
causes the banks to collapse faster. Because weir makes more impact on the highest and lowest water
level when compared to the case without weir. Therefore, the appropriate measures for this area are to
improve or remove the existing weir. It will greatly reduce the rate of erosion and collapse of the bank.
Keywords: River Morphology, Hydrodynamic, Lam Pha Chi River, A Two-dimensional Morphodynamic Model
Please cite this article as: R. Yeelansuwan, W. Taesombat, and S. Patsinghasanee, “Modeling of the impact of the rock
fill weir on river morphology of Lam Pha Chi River,” The Journal of KMUTNB, vol. 32, no. 2, pp. 246–260, Apr.–Jun. 2022
(in Thai).
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1. บทนำ
แม่่น้้ำหลายสายในประเทศไทยประสบกัับปััญหาการ
กััดเซาะ และการพัังทลายของตลิ่่�งจนก่่อให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
รููปแบบของท้้องน้้ำและลำน้้ำ อย่่างเช่่น [1] แม่่น้ำ้ โขงบริิเวณ
สามพัันโบก อำเภอโพธิ์์ไ� ทร จัังหวััดอุบุ ลราชธานีี [2] แม่่น้ำ้ น่่าน
อำเภอปััว จัังหวััดน่่าน [3] แม่่น้้ำมููล อำเภอพิิมาย จัังหวััด
นครราชสีีมา รวมถึึงแม่่น้้ำลำภาชีีบริิเวณพื้้�นที่่� ตำบลบ้้าน
ด่่านมะขามเตี้้�ย อำเภอด่่านมะขามเตี้้�ย จัังหวััดกาญจนบุุรีี [4]
ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้้ำลำภาชีีตอนล่่างซึ่่�งประสบปััญหาการกััดเซาะ
และการพัังทลายของตลิ่่�งอยู่่�เป็็นประจำ เนื่่อ� งจากสภาพของ
ลำน้้ำที่่ค� ดเคี้้�ยว เมื่่อ� เกิิดพายุุฝนฟ้้าคะนองภายในพื้้�นที่่ติ� ดต่
ิ อ่ กััน
หลายวัันก่่อให้้เกิิดน้้ำท่่วมฉัับพลัันทำให้้มีีปริิมาณน้้ำจำนวน
มากไหลหลากลงสู่่�แม่่น้้ำจนเกิิดการเคลื่่�อนตััวของตะกอน
ภายในแม่่ น้้ ำ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การกัั ด เซาะ เป็็ น สาเหตุุ ที่่� ก่่ อ ให้้
เกิิดความเสีียหายต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชน [5]
จากปัั ญ หาดัั ง กล่่ า วจึึ ง ทำให้้ มีี การเปลี่่� ย นแปลงลัั ก ษณะ
ของลำน้้ำ และก่่อให้้เกิิดสััณฐานวิิทยาที่่�หลากหลาย เช่่น
รอยทางน้้ำกวััดแกว่่ง (Meandered Scar) สัันดอนทราย
(Point Bar) และทางลััด (Cutoffs) อีีกทั้้�งเมื่่�อ พ.ศ. 2559
สำนัักงานทรััพยากรน้้ำภาค 7 กรมทรััพยากรน้้ำได้้ดำเนิินการ
ก่่อสร้้างฝายหิินทิ้้�ง บริิเวณตำบลด่่านมะขามเตี้้�ย อำเภอ
ด่่านมะขามเตี้้�ย จัังหวััดกาญจนบุุรีี เพื่่�อช่่วยป้้องกัันและ
บรรเทาการกััดเซาะและพัังทลายของตลิ่่�ง โดยมีีสถานีีวััด
น้้ำท่่าทางด้้านเหนืือน้้ำที่่�ใกล้้ที่่�สุุดคืือ สถานีีวััดน้้ำท่่า K.62
ของกรมชลประทาน ซึ่่�งเริ่่�มเก็็บข้้อมููลเมื่่�อ พ.ศ. 2549 และมีี
ระยะทางห่่างจากฝายหิินทิ้้�งประมาณ 16 กิิโลเมตร
การศึึกษาสััณฐานวิิทยาของแม่่น้้ำนั้้�นเป็็นองค์์ความรู้้�
เรื่่�องการศึึกษากระบวนการเกิิด และการปรัับตััว ตลอดจน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นของแม่่น้้ำ เนื่่�องจาก [6] สััณฐาน
วิิทยาของแม่่น้ำ้ นั้้�นเปลี่่ย� นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา และยัังสามารถ
ทำให้้แม่่น้ำ้ ที่่ลั� กั ษณะตรงเกิิดการคดเคี้้�ยวหรืือโค้้งตวััดได้้ อีีก
ทั้้�งยัังทำให้้มีีรูปู แบบการไหล และการพััดพาของตะกอนสลัับ
ซัับซ้้อนมากยิ่่�งขึ้้�นจนเข้้าสู่่�สภาวะสมดุุลพลวััต (Dynamic
Equilibrium) ของแม่่น้้ำในรููปแบบทางราบ ความกว้้าง
ความลึึก และรููปตััดขวางการไหลโดยมีีอััตราการไหลที่่�เข้้าสู่่�

แม่่น้้ำเท่่ากัับอััตราการไหลที่่�ออกจากแม่่น้้ำ ความสมดุุลนี้้�
ไม่่ได้้หมายความว่่าแม่่น้้ำมีีรููปร่่างลัักษณะคงที่่�ตลอดเวลา
แต่่ยังั คงมีีการเปลี่่ย� นแปลงรููปตััดภายในช่่วงของแม่่น้ำ้ ดัังนั้้�น
สภาวะสมดุุลพลวััตที่แ่� ท้้จริงิ ของแม่่น้ำ้ อาจยัังไม่่เคยเกิิดขึ้้�นจริิง
ก็็ได้้ อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาเกี่่ย� วกัับขั้้�นตอน และกระบวนการ
ของสััณฐานวิิทยาของแม่่น้ำ้ นั้้�น มีีความซัับซ้้อนและมีีกระบวน
หลากหลายรููปแบบที่่ต้� อ้ งพิิจารณา ยกตััวอย่่างเช่่น [7] ลัักษณะ
และขอบเขตการเคลื่่อ� นตััวของน้้ำและตะกอน คุุณสมบััติขิ อง
อนุุภาคบริิเวณตลิ่่�งและท้้องน้้ำและสิ่่�งปกคลุุมดิินรวมถึึง
พืืชพรรณท้้องถิ่่�น เป็็นปััจจััยสำคััญสำหรัับแม่่น้้ำที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงลำน้้ำ นอกจากนี้้�การกระทำของมนุุษย์์ยัังทำให้้
เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของสััณฐานวิิทยาของแม่่น้ำ้ ได้้ เช่่น การ
บุุกรุุกลำน้้ำ การขุุดลอกคลอง การลัักลอบดููดทรายบริิเวณตลิ่่�ง
การป้้องกัันตลิ่่�ง การก่่อสร้้างอาคารชลศาสตร์์ และการก่่อสร้้าง
ฝายทดน้้ำ การที่่�จะศึึกษาด้้านนี้้�อย่่างน้้อยต้้องมีีการเก็็บ
ข้้ อ มูู ล ในสภาพพื้้�นที่่� จริิ ง ร่่ ว มกัั บ การพัั ฒ นาแบบจำลอง
อุุทกพลศาสตร์์โดย [8] และ [9] กล่่าวว่่าการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
สััณฐานวิิทยาของแม่่น้้ำด้้วยแบบจำลองควรมีีองค์์ประกอบ
อย่่างน้้อย 3 แบบจำลองย่่อย ได้้แก่่ แบบจำลองการเคลื่่อ� นตััว
ของน้้ำ แบบจำลองการเคลื่่�อนตััวของตะกอน และแบบ
จำลองการกััดเซาะและตกตะกอน ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
แบบจำลองคณิิตศาสตร์์และการทดลองได้้ถููกดำเนิินการ
พััฒนาให้้สามารถพิิจารณาถึึงผลกระทบต่่อปััจจััยต่่างๆ ได้้
ดีียิ่่�งขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการไหลในทางน้้ำเปิิด โดยเฉพาะ [10] การ
คำนวณแบบ 2 มิิติิ ที่่�ใช้้ในการวิิจััย เพราะเห็็นได้้ชััดว่่าการ
คำนวณแบบ 2 มิิติิ มีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าการคำนวณแบบ
3 มิิติิ ถ้้าความละเอีียดเชิิงพื้้�นที่่ใ� นระนาบแนวนอนมีีค่่าเท่่ากััน
[11] ได้้ทำงานศึึกษาเกี่่ย� วกัับการเปลี่่ย� นแปลงสััณฐานท้้องน้้ำ
แบบตะกอนทรายภายใต้้การไหลแบบไม่่คงที่่� ได้้ทำแบบ
จำลองคณิิตศาสตร์์ 2 มิิติิ เพื่่อ� ศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบ
สััณฐานของแม่่น้้ำแบบตะกอนทรายที่่�คำนึึงถึึงทั้้�งลาดตลิ่่�งที่่�
ไม่่มีีการกััดเซาะกัับมีีการกััดเซาะ ซึ่่�งผลการวิิจััยอยู่่�ในระดัับ
ที่่น่� า่ พึึงพอใจ [12] ได้้ทำการศึึกษาเกี่่ย� วกัับแบบจำลอง 2 มิิติิ
ของกระบวนการเปลี่่ย� นแปลงลำน้้ำของคลองใน West Jordan
River โดยใช้้แบบจำลองเชิิงเลข 2 มิิติิ เพื่่อ� จำลองกระบวนการ
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เปลี่่ย� นแปลงลำน้้ำของคลองที่่ค� ดโค้้งใน West Jordan River
ในรััฐยููทาห์์ จาก ค.ศ. 1981 ถึึง 1992 โดยใช้้ข้้อมููลที่่�จาก
การตรวจวััดในอดีีตทางอุุทกศาสตร์์ รวมถึึงข้้อมููลการสำรวจ
ภาคสนามเกี่่ย� วกัับพิิกัดจุ
ั ดุ ของคลอง และชนิิดดิินของตะกอน
กัับตลิ่่�ง [13] ได้้ทำการประยุุกต์์ใช้้แบบจำลอง 2 มิิติิ ในการ
จำลองการกััดเซาะของตลิ่่�ง และการเกิิดสัันดอนทรายใน
แม่่น้้ำ Otofuke ประเทศญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อศึึกษาสภาวะการไหลที่่�มีี
ผลต่่อการกััดเซาะ การเกิิดสันั ดอนทราย และการเกิิดทางน้้ำ
ที่่ตั� ดผ่
ั า่ นบริิเวณที่่มีี� การสะสมตััวของตะกอน (Chute Cutoff)
โดยทำการจำลองสภาพการไหลในลำน้้ำ โดยไม่่พิิจารณาค่่า
สััมประสิิทธิ์์�พืืชปกคลุุมในแบบจำลองพบว่่า ลำน้้ำมีีขนาด
กว้้างมากกว่่าเดิิม เนื่่อ� งจากเกิิดการกััดเซาะเพิ่่�มขึ้้�น ระดัับน้้ำ
จากน้้ำท่่วมลดลง และสัันดอนทรายในแม่่น้้ำมีีขนาดเล็็กลง
ในปัั จจุุ บัั น การศึึ ก ษาค้้ น คว้้ า และงานวิิ จัั ย เรื่่� อ ง
สััณฐานวิิทยาของแม่่น้้ำโดยใช้้แบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์
ในประเทศไทยนั้้�นยัังมีีน้้อยมาก และรู้้�จัักในวงแคบ แต่่ใน
ต่่างประเทศได้้มีีการพััฒนาไปอย่่างมากไม่่ว่่าจะเป็็นในด้้าน
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง การทดลองในห้้องปฏิิบััติิการ การทดลอง
ในพื้้�นที่่�จริิง และการสร้้างแบบจำลองอุุทกพลศาสตร์์เชิิง
สาธารณะ ดัังนั้้�นการวิิจััยในครั้้�งนี้้�ได้้เลืือกใช้้แบบจำลองเชิิง
สาธารณะ iRIC (International River Interface Cooperative,
i-ric.org) เพื่่อ� ประยุุกต์์ใช้้แบบจำลอง 2 มิิติิ ในการศึึกษาการ
เปลี่่�ยนแปลงทางสััณฐานวิิทยาของแม่่น้้ำลำภาชีีที่่�เกิิดจาก
ผลกระทบของฝายหิินทิ้้�งบริิเวณตำบลบ้้านด่่านมะขามเตี้้�ย
อำเภอด่่านมะขามเตี้้�ย จัังหวััดกาญจนบุุรีี และเพื่่�อทำนาย
การเปลี่่ย� นแปลงทางสััณฐานวิิทยาของแม่่น้ำ้ ลำภาชีีในบริิเวณ
ดัังกล่่าว
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การทัับถมของตะกอนดิิน โดยสามารถแสดงผลการวิิเคราะห์์
ในรููปแบบของระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ ภาพนิ่่�ง และ
ภาพเคลื่่�อนไหวร่่วมกัับรููปภาพหรืือแผนที่่� ซึ่่�งนำเข้้าเป็็น
พื้้�นหลัังได้้ ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ประยุุกต์์ใช้้แบบจำลอง iRIC
Nays2DH ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมย่่อยของ iRIC โดยแบบจำลอง
iRIC Nays2DH เป็็นแบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์เชิิงกายภาพ
(Physical Based Model) แบบสองมิิติิที่่�มีีแบบจำลองย่่อย
ทั้้�ง 3 แบบ ที่่ส� ำคััญในการศึึกษาสััณฐานวิิทยาของแม่่น้ำ้ ได้้แก่่
แบบจำลองการเคลื่่�อนตััวของน้้ำ แบบจำลองการเคลื่่�อนตััว
ของตะกอน และแบบจำลองการกััดเซาะและตกตะกอน
สามารถคำนวณลัักษณะการไหล การเคลื่่�อนที่่�ของตะกอน
การเปลี่่ย� นแปลงของลำน้้ำและการพัังทลายของตลิ่่�งในแม่่น้ำ้
	สมการพื้้�นฐานที่่�ใช้้ในแบบจำลอง iRIC Nays2DH จะ
ประกอบด้้วย
1) สมการการไหลต่่อเนื่่�องและสมการโมเมนตััมของ
การไหลในระบบพิิกััดแบบฉากแสดงดัังสมการที่่� (1) ถึึง
สมการที่่� (6)
(1)
		

(2)

		

(3)

โดยที่่�

(4)

2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
แบบจำลอง iRIC เป็็นแบบจำลองทางคณิิตศาสตร์์เชิิง
สาธารณะที่่ถู� กู พััฒนาขึ้้�นโดย The Foundation of Hokkaido
River Disaster Prevention Research Center ประเทศ
ญี่่ปุ่่� น� ซึ่่ง� สามารถจำลองได้้หลากหลายทางด้้านชลศาสตร์์ เช่่น
การจำลองสภาพการไหลของน้้ำ การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
ของท้้องน้้ำและลำน้้ำที่่�เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากการกััดเซาะ และ
รัักบดิินทร์์ ยี่่�หลั่่�นสุุวรรณ และคณะ, “การจำลองผลกระทบของฝายหิินทิ้้�งต่่อสััณฐานวิิทยาของแม่่น้้ำลำภาชีี.”

(5)
,
(6)
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เมื่่�อ h	คืือ ความลึึกของน้้ำ
u, v	คืือ ความเร็็วเฉลี่่�ยในแนวแกน x และแกน y
ตามลำดัับ
τx, τy	คืือ ความเค้้นเฉืือนในแนวแกน x และแกน y
สามารถคำนวณได้้ด้้วยสมการ
,
Cf 	คืือ	ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความเสีียดทานของท้้องน้้ำ
CD	คืือ	ค่่าสััมประสิิทธิ์์แ
� รงเสีียดทานจากพืืชปกคลุุม
(Drag Coefficient of Vegetation)
ρ	คืือ ความหนาแน่่นของน้้ำ
as	คืือ	พื้้�นที่่�พืืชปกคลุุมในลำน้้ำต่่อปริิมาตร (Area
of Interception by Vegetation per Unit Volume)
g	คืือ ความเร่่ ง เนื่่� อ งจากแรงโน้้ ม ถ่่ ว งของโลก
(Gravitational Acceleration)
H	คืือ	ระดัับผิิวน้้ำ (= Z + h)
Z	คืือ	ระดัับท้้องน้้ำ
vt	คืือ ความหนืืดจลน์์สามารถคำนวณได้้ด้ว้ ยสมการ
κ	คืือ	ค่่าคงที่่�ของ

Karman
u*	คืือ ความเร็็วเฉืือนสามารถหาได้้จากสมการ
t	คืือ

เวลา
x, y	คืือ แนวแกนของระบบพิิกััดฉาก
	ซึ่่�งสมการพื้้�นฐานที่่�แสดงไว้้ข้้างต้้นอยู่่�ในระบบพิิกััด
ฉาก (x, y) จะถููกแปลงให้้อยู่่�ในรููปของระบบพิิกััดแบบทั่่�วไป
(General Coordinate System) และแก้้ระบบสมการเพื่่�อ
หาผลเฉลยโดยใช้้ Finite Difference Method
2) สมการเคลื่่�อนตััวของตะกอน
การเคลื่่�อนตััวของตะกอน จะประกอบด้้วยสมการ
การไหลต่่อเนื่่อ� งแบบ 2 มิิติิ แสดงดัังสมการที่่� (7), (8) และ (9)
(7)
โดยที่่�

(8)

(9)
เมื่่�อ Z	คืือ	ระดัับท้้องน้้ำ
λ	คืือ	อััตราส่่วนช่่องว่่างของวััสดุุท้้องน้้ำ
qξ, qη	คืือ การเคลื่่� อ นที่่� ข องตะกอนต่่ อ หนึ่่� ง หน่่ ว ย
ความกว้้างในทิิศทาง ξ และในทิิศทาง η
qb	คืือ ปริิมาณของตะกอนเคลื่่�อนที่่�
, 	คืือ ความเร็็วที่่�ท้้องน้้ำในทิิศทาง ξ และใน
ทิิศทาง η
Vb	คืือ ความเร็็วเฉลี่่�ยที่่�ท้้องน้้ำ
γ	คืือ	สััมประสิิทธิ์์�ปรัับแก้้ตามความลาดเอีียง
ของท้้องน้้ำสามารถคำนวณได้้ดัังสมการที่่� (10)
(10)
เมื่่�อ μs, μk คืือ ค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� รงเสีียดทานของ Coulomb
โดยมีีค่่าเท่่ากัับ 1.0 และ 0.45 ตามลำดัับ
	อััตราการเคลื่่�อนตััวของตะกอนในทิิศทางเดีียวกัับการ
ไหลสามารถคำนวณได้้โดยสมการของ [14] ดัังสมการที่่� (11)
และสมการที่่� (12)
(11)
(12)
เมื่่�อ

	คืือ ความเค้้นเฉืือนไร้้มิิติิ
	คืือ ความเค้้นเฉืือนวิิกฤตไร้้มิิติิ
Sg	คืือ	น้้ำหนัักจำเฉพาะของตะกอนในของเหลว
d	คืือ ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางของตะกอน
n	คืือ	ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความเสีียดทานของแมนนิ่่�ง
3) การกััดเซาะและตกตะกอน มีีนัักวิิจััยหลายคนได้้ใช้้
แบบจำลองการพัังของตลิ่่�งอย่่างง่่ายซึ่่ง� การกััดเซาะเกิิดขึ้้�นได้้
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เปลี่่�ยนไป
A0

ท้้องน้้ำ

รููปที่่� 1 มุุมมองด้้านบนของแบบจำลองการพัังของตลิ่่�ง

รููปที่่� 2 มุุมมองด้้านข้้างของแบบจำลองการพัังของตลิ่่�ง
เมื่่�อความลาดชัันท้้องน้้ำ (θ) มีีความลาดชัันมากกว่่ามุุม
ทรงตััว (Angle of Repose; ϕ) ของตะกอนท้้องน้้ำหลัังจาก
ถููกการกััดเซาะ เมื่่�อเกิิดการพัังของตลิ่่�ง ปริิมาณดิินที่่�ถล่่ม
ลงมาจะเท่่ากัับปริิมาณดิินที่่�สะสมเพิ่่�มขึ้้�นดัังรููปที่่� 1 และ 2
[15] โดยสมการของแบบจำลองการพัังของตลิ่่�งอย่่างง่่ายมีีดััง
สมการที่่� (13) และสมการที่่� (14)
(13)
(14)
โดยที่่�

คืือ ความกว้้างของเซลล์์
ζ0 และ ζ1	คืือ	ระดัับตลิ่่�งและระดัับท้้องน้้ำ
∆ζ0 และ ∆ζ1	คืือ	ระดัั บ ตลิ่่� ง และระดัั บ ท้้ อ งน้้ ำ ที่่�
L

และ

251

A1	คืือ	พื้้�นที่่�หน้้าตััดเซลล์์ของตลิ่่�งและ

2.1 พื้้�นที่่�ศึึกษา
	ลุ่่�มน้้ำสาขาลำภาชีีเป็็นลุ่่�มน้้ำสาขาของลุ่่�มน้้ำแม่่กลอง
ครอบคลุุ ม พื้้�นที่่� จัั ง หวัั ดร าชบุุ รีี จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี และ
จัังหวััดเพชรบุุรีี ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 2,542.95 ตารางกิิโลเมตร
หรืือ 1,589,343 ไร่่ โดยมีีแม่่น้้ำลำภาชีีเป็็นแม่่น้้ำสายหลััก มีี
ความยาวประมาณ 162 กิิโลเมตร การวิิจััยในครั้้�งนี้้�ได้้ศึึกษา
ตรงบริิเวณตำบลบ้้านด่่านมะขามเตี้้�ย อำเภอด่่านมะขามเตี้้�ย
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ซึ่่�งมีีระยะทาง 2.145 กิิโลเมตร โดยมีี
สถานีีวััดน้ำ้ ท่่าทางด้้านเหนืือน้้ำที่่ใ� กล้้ที่สุ่� ดคืื
ุ อ สถานีีวััดน้ำ้ ท่่า
K.62 ของกรมชลประทาน ห่่างจากพื้้�นที่่ศึ� กึ ษาประมาณ 15.9
กิิโลเมตร อีีกทั้้�งยัังมีีสถานีีเฝ้้าระวัังและเตืือนภััยล่่วงหน้้า
น้้ำหลาก-ดิินถล่่มบ้้านท่่าพลัับ รหััสสถานีี STN1006 ของ
กรมทรััพยากรน้้ำ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ต้้นแม่่น้้ำของพื้้�นที่่�ศึึกษา ก่่อตั้้�ง
โครงการเมื่่�อ พ.ศ. 2555 คิิดเป็็นระยะทางตั้้�งแต่่เหนืือน้้ำ
จนถึึงท้้ายน้้ำประมาณ 18.1 กิิโลเมตร โดยรููปที่่� 3 ได้้ประกอบ
ขึ้้�นด้้วยภาพถ่่ายทางอากาศ 2 ประเภท คืือ ภาพถ่่ายดาวเทีียม
และ [16] ภาพถ่่ายทางอากาศโดยใช้้อากาศยานไร้้คนขัับ
ณ ช่่วงเวลาใกล้้เคีียงกัับการสำรวจทางกายภาพของลำน้้ำ
เนื่่อ� งจากแผนที่่ภ� าพถ่่ายทางอากาศโดยใช้้อากาศยานไร้้คนขัับ
มีีรายละเอีียดและความคมชัั ดที่่� ดีี กว่่ า แผนที่่� ภ าพถ่่ า ย
ดาวเทีียม อีีกทั้้�งรููปที่่� 3 แสดงถึึงตำแหน่่งที่่�สำคััญของพื้้�นที่่�
ศึึกษา เช่่น ที่่ตั้้�� งสถานีี STN 1006 ฝายชะลอน้้ำ รวมถึึงหน้้าตััด
ของลำน้้ำ จากรููปที่่� 4 เป็็นภาพถ่่ายของสภาพตลิ่่�งบริิเวณ
หน้้าตััด B-B จะเห็็นได้้ว่่าตลิ่่�งทางด้้านขวามีีความลาดชััน
ที่่�สููงมาก ถ้้าหากมีีมวลน้้ำเคลื่่�อนมาเป็็นจำนวนมาก เสี่่�ยง
ที่่�จะเกิิดการกััดเซาะจนตลิ่่�งพัังทลายได้้ จากรููปที่่� 5 แสดง
พืืชในพื้้�นที่่�ศึึกษาบริิเวณตลิ่่�งโดยมีีลัักษณะเป็็นปล้้อง ได้้แก่่
หญ้้า ไผ่่ เหมืือนกัับ [10] พืืชบริิเวณตลิ่่�งของแม่่น้ำ้ Nakdong
ประเทศเกาหลีี ซึ่่�งในการศึึกษาที่่�ประเทศเกาหลีีนั้้�นได้้ใช้้ค่่า
สััมประสิิทธิ์์�แรงเสีียดทานจากพืืชปกคลุุม เท่่ากัับ 0.7 กัับพืืช
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นปล้้อง
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รููปที่่� 5 ลัักษณะของพืืชในพื้้�นที่่�ศึึกษา

รููปที่่� 3 แผนที่่�ตำแหน่่งของแนวรููปตััดขวางลำน้้ำที่่�นำมาใช้้
เปรีียบเทีียบในแต่่ละกรณีีศึึกษา

รููปที่่� 6 ขั้้�นตอนการศึึกษาวิิจััย
รููปที่่� 4 ภาพถ่่ายสภาพตลิ่่�งบริิเวณหน้้าตััด B-B
2.2 วิิธีีการวิิจััย
	ขั้้�นตอนการวิิจััยสามารถแบ่่งเป็็นขั้้�นตอนต่่างๆ แสดง
ดัังรููปที่่� 6
2.2.1 การสำรวจข้้อมููลภาคสนาม และการรวบรวม

ข้้อมููลทุุติิยภููมิิประกอบด้้วย
1) ข้้ อ มูู ลอัั ตร าการไหลรายวัั น ณ สถานีีวัั ดน้้ ำ ท่่ า
K.62 อำเภอด่่านมะขามเตี้้�ย จัังหวััดกาญจนบุุรีี ในช่่วงเดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2560 ถึึงเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่่�งรวบรวม
ได้้จากกรมชลประทาน
2) ข้้อมููลระดัับน้้ำรายวััน ณ สถานีีเฝ้้าระวัังและเตืือนภััย
ล่่วงหน้้าน้้ำหลาก-ดิินถล่่ม STN1006 อำเภอด่่านมะขามเตี้้�ย
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จัังหวััดกาญจนบุุรีี ในช่่วงเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2560 ถึึงเดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่่�งรวบรวมได้้จากกรมทรััพยากรน้้ำ
3) ข้้อมููลลักั ษณะทางกายภาพของลำน้้ำ ได้้แก่่ พิิกัดั ของ
รููปตััดขวางลำน้้ำ และรููปตััดขวางลำน้้ำซึ่่ง� มีีจำนวน 89 รููปตััด
ซึ่่�งมีีความยาวลำน้้ำเท่่ากัับ 2.145 กิิโลเมตร รวบรวมโดยวิิธีี
การสำรวจข้้อมููลพิกัิ ดั และระดัับความสููง (Spot Height) ด้้วย
กล้้องสำรวจ Total Station ตามมาตรฐานงานสำรวจชั้้�น 3
โดยทำการสำรวจเมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม พ.ศ. 2560
4) ข้้อมููลคุณ
ุ สมบััติขิ องดิินในพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา ได้้มาจาก
การตรวจเอกสารชื่่�อเรื่่�องว่่า “การศึึกษาการเคลื่่�อนตััวของ
ตะกอนดิินในแม่่น้้ำลำภาชีี” [17] โดยการเก็็บตะกอนดิิน
ได้้จากการสุ่่�มตััวอย่่างของตะกอนดิินด้้วยเครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููล
ตััวอย่่างตะกอนท้้องน้้ำ แบบ Helly-Smith Sediment
Samples Bed Load Model BL-87 ของกรมชลประทาน
เพื่่� อ หาขนาดของตะกอนดิิ น เฉลี่่� ย โดยใช้้ วิิ ธีี การร่่ อ นผ่่ า น
ตะแกรง (Sieve Analysis) สรุุปได้้ดัังตารางที่่� 1
2.2.2 การตรวจสอบผลกระทบด้้านสััณฐานวิิ ท ยา
แม่่น้้ำในสภาพปััจจุุบััน [18] ได้้ประยุุกต์์ภาพถ่่ายดาวเทีียม
จาก Google Earth ในการศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงสััณฐาน
วิิทยาของแม่่น้ำ้ ซึ่่ง� ข้้อมููลที่น่� ำมาทำการวิิเคระห์์ประกอบด้้วย
ภาพถ่่ายดาวเทีียมทั้้�งหมด 3 ช่่วงเวลา ได้้แก่่ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2557 มีีนาคม พ.ศ. 2559 และกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2560 อีีกทั้้�ง
ทางสำนัักงานทรััพยากรน้้ำภาค 7 กรมทรััพยากรน้้ำ ได้้ดำเนิินการ
ก่่อสร้้างฝายชะลอน้้ำแบบฝายหิินทิ้้�ง (Rock Fill Weir) เมื่่�อ
พ.ศ. 2559 โดยจะทำการวิิเคราะห์์ความแตกต่่างของการ
เปลี่่ย� นแปลงสััณฐานวิิทยาแม่่น้ำ้ ระหว่่างก่่อนดำเนิินก่่อสร้้าง
ฝายและหลัังดำเนิินก่่อสร้้างฝาย
2.2.3 การจััดทำข้้อมููลด้า้ นเข้้าแบบจำลอง iRIC Nays2DH
เริ่่�มโดยใช้้ขอบเขตด้้านเหนืือน้้ำเป็็นอััตราการไหลรายวัันที่่�
ตรวจวััดได้้ ณ สถานีีวััดน้ำ้ ท่่า K.62 ช่่วงวัันที่่� 1 ธัันวาคม พ.ศ.
2560 ถึึง 1 มีีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่่�งไม่่ได้้พิิจารณาการไหลเข้้า
ด้้านข้้าง โดยมีีระยะทางจากสถานีีถึึงพื้้�นที่่�ศึึกษาประมาณ
15.9 กิิโลเมตร และมีีพื้้�นที่่รั� บั น้้ำอยู่่�ที่่� 189.06 ตารางกิิโลเมตร
และด้้านท้้ายน้้ำคืือหน้้าตััดสุุดท้้ายของพื้้�นที่่�ศึึกษา เนื่่�องจาก
ตั้้�งแต่่ขอบเขตด้้านเหนืือน้้ำจนถึึงด้้านท้้ายของพื้้�นที่่ศึ� กึ ษาเป็็น

ช่่วงที่่�ได้้รัับผลกระทบมากจากการกััดเซาะตลิ่่�ง พอหลัังจาก
พื้้�นที่่�ศึึกษาไปแล้้วไม่่ค่่อยได้้รัับกระทบจากการกััดเซาะมาก
จากนั้้�นนำเข้้าข้้อมููลรูปู ตััดขวางที่่ไ� ด้้จากการสำรวจภาคสนาม
จำนวน 89 รููป และข้้อมููลอััตราการไหลรายวััน ณ สถานีีวััด
น้้ำท่่า K.62 รวมถึึงข้้อมููลของตะกอนท้้องน้้ำ ซึ่่�งการวิิจััยใน
ครั้้�งนี้้�ได้้ใช้้คุณ
ุ สมบััติขิ องตะกอนท้้องน้้ำเท่่านั้้�น ในการจำลอง
และทำการแบ่่งขนาดของ Calculation Grid Cell โดยจะแบ่่ง
เป็็น Grid ตามแนวขวางลำน้้ำเป็็นจำนวน 20 Calculation
Grid Cell และตามแนวลำน้้ำ 518 Calculation Grid Cell
ดัังนั้้�นจำนวน Calculation Grid Cell ทั้้�งหมดเท่่ากัับ 10,360
Calculation Grid Cell แต่่ละ Calculation Grid Cell มีี
ขนาดเฉลี่่�ย 4 × 5 เมตร ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้จำลองขนาดของ
Grid Cell ที่่�เล็็กกว่่านี้้�แล้้ว มีีขนาด 2 × 2.5 เมตร พบว่่า ค่่า
ความถููกต้้องที่่ไ� ด้้มีีค่า่ ใกล้้เคีียงกัับ Grid Cell ขนาด 4 × 5 เมตร
แต่่ต้้องใช้้ทรััพยากรในการคำนวณมากกว่่า ประกอบด้้วย
ระยะเวลาในการทำงาน ระยะเวลาในการคำนวณ และ
ประสิิทธิิภาพของคอมพิิวเตอร์์ หลัังจากนั้้�นทำการกำหนด
เงื่่� อ นไขค่่ า ตัั ว แปรต่่ า งๆ ที่่� ป ระยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นแบบจำลองดัั ง
ตารางที่่� 1 ซึ่่�งแสดงรายละเอีียดการ Setup แบบจำลอง
ดัังรููปที่่� 7
ตารางที่่� 1 ค่่าตััวแปรที่่�ประยุุกต์์ใช้้ในแบบจำลอง
ตััวแปร
Mean diameter, d
Drag coefficient of
vegetation, C
Density of water
Relative weight of
bed material
Void ratio of bed
material, λ
D

Δt

Grid cell size
Manning’s
roughness
coefficient, n

หน่่วย
mm.

ค่่า
0.556

-

0.7

Kg/m3

1000

ได้้จาก
Laboratory
Reference &
measurement
Laboratory

-

1.65

Laboratory

-

0.28

Laboratory

s
m

0.01
4×5

Trial and error
Trial and error

-

0.0287

Trial and error
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รููปที่่� 7 การ Setup แบบจำลองในพื้้�นที่่�ศึึกษา

รููปที่่� 8 อััตราการไหลของสถานีี K.62 ที่่�รอบปีีเกิิดซ้้ำต่่างๆ

2.2.4 การปรัับเทีียบและตรวจพิิสููจน์์แบบจำลอง iRIC
Nays2DH โดยทำการวิิเคราะห์์ค่่าพารามิิเตอร์์สััมประสิิทธิ์์�
ความเสีียดทานของแมนนิ่่�ง (n) ที่่�เหมาะสมกัับลำน้้ำ จาก
การเปรีียบเทีียบระดัับน้้ำรายชั่่�วโมงที่่�ตรวจวััดได้้ที่่�สถานีีเฝ้้า
ระวััง และเตืือนภััยล่่วงหน้้าน้้ำหลาก-ดิินถล่่ม STN1006 กัับ
ระดัับน้้ำที่่ไ� ด้้จากแบบจำลอง ณ ตำแหน่่งเดีียวกััน โดยทำการ
วิิเคราะห์์ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึึงวัันที่่�
1 เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่่�งเกณฑ์์ในการประเมิินผลการ
ปรัับเทีียบและตรวจพิิสููจน์์แบบจำลองจะใช้้ดััชนีีทางสถิิติิ
มาเป็็นตััวแทนในการเปรีียบเทีียบและตััดสิินใจ ได้้แก่่ ค่่า
สััมประสิิทธิ์์�สหสััมพััทธ์์ (Correlation Coefficient, r) ค่่า
Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) และค่่า Root Mean
Square Error (RMSE)
2.2.5 การทำนายผลกระทบด้้านสััณฐานวิิทยาแม่่น้้ำ
ที่่� ร อบปีี ก ารเกิิ ด ซ้้ ำ 5 และ 10 ปีี ร่่ว มกัับ มาตรการลด
ผลกระทบ โดยการประยุุกต์์ใช้้แบบจำลอง iRIC Nays2DH
ได้้กำหนดให้้ใช้้อััตราการไหลรายวััน ณ สถานีีวััดน้้ำท่่า K.62
ซึ่่ง� เป็็นสถานีีที่่ใ� กล้้ที่สุ่� ดุ และตั้้�งอยู่่�ทางด้้านเหนืือน้้ำของพื้้�นที่่�
ศึึกษารวมถึึงข้้อมููลของอััตราการไหลมีีความต่่อเนื่่�อง ในช่่วง
เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2560 ถึึงเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 เป็็น
เวลา 3 เดืือน ดัังรููปที่่� 8 อีีกทั้้�งยัังใช้้หลัักความถี่่ข� องการเกิิดซ้้ำ
ด้้วยวิิธีี Gumbel Distribution เพื่่�อหาค่่าตััวแปรของรอบปีี
การเกิิดซ้้ำไปคููณกัับอััตราการไหลไว้้ใช้้ในการทำนายสััณฐาน
วิิทยาของแม่่น้้ำ แต่่เนื่่�องด้้วยสถานีีวััดน้้ำท่่า K.62 ได้้เริ่่�มเก็็บ

ข้้อมููลอัตร
ั าการไหล ณ พ.ศ. 2549 จึึงทำให้้มีีข้อ้ มููลเพีียง 12 ปีีน้ำ้
เท่่านั้้�น ซึ่่�งเพีียงพอต่่อการหารอบปีีการเกิิดซ้้ำแค่่ที่่� 5 ปีี กัับ
10 ปีี เท่่านั้้�น แสดงดัังรููปที่่� 8 และกำหนดการจำลองสััณฐาน
วิิทยาของแม่่น้้ำลำภาชีีจะแบ่่งเป็็น 5 กรณีี ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 กรณีีศึึกษาของผลกระทบด้้านสััณฐานวิิทยา
Case
1
2
3
4
5

Rock Fill Weir
Yes
Yes
Yes
No
No

Discharge
Observed Discharge
Discharge at Tr-5
Discharge at Tr-10
Discharge at Tr-5
Discharge at Tr-10

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการตรวจสอบผลกระทบด้้านสััณฐานวิิทยาแม่่น้้ำ
ในสภาพปััจจุุบััน
[18] ผลการตรวจสอบเปลี่่�ยนแปลงของตลิ่่�งลำน้้ำ
ระหว่่างช่่วง พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2559 พบว่่า ก่่อนการ
ก่่อสร้้างฝายหิินทิ้้�ง ลำน้้ำไม่่ค่อ่ ยมีีการเปลี่่ย� นแปลง โดยช่่วงที่่�
เปลี่่ย� นแปลงมากที่่สุ� ดมีี
ุ การเคลื่่อ� นตััวของตลิ่่�งอยู่่�ที่่� 0.95 เมตร
ต่่อปีี (ตลิ่่�งซ้้าย) และ 1.03 เมตรต่่อปีี (ตลิ่่�งขวา) แต่่เมื่่�อหลััง
การก่่อสร้้างฝายหิินทิ้้�ง พ.ศ. 2559 พบว่่า เกิิดการเคลื่่�อนตััว
ของลำน้้ำ (Riverbank Migration) ในอััตราสููง โดยค่่าสููงสุุด
อยู่่�ที่่� 78.00 เมตรต่่อปีี ดัังรููปที่่� 9 ซึ่่�งอยู่่�ตรงบริิเวณเดีียวกัับ
หน้้าตััด A-A ของการวิิจััยในครั้้�งนี้้�
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รููปที่่� 10 ภาพ 2 มิิติิ ของระดัับน้้ำที่่� n = 0.0287

รููปที่่� 9	ผลการเปลี่่�ยนแปลงสััณฐานลำน้้ำตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557
ถึึง 2560
3.2 ผลการปรัับเทีียบและตรวจพิิสููจน์์แบบจำลอง
การศึึกษาได้้ทำการทดลองตามค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความ
เสีียดทานของแมนนิ่่�ง (n) ตั้้�งแต่่ 0.025, 0.0287, 0.03 และ
0.35 ตามลำดัับ โดยแสดงผลการเปรีียบเทีียบกราฟระดัับน้้ำ
ดัังรููปที่่� 11 ตามลำดัับ แบบจำลองสามารถแสดงระดัับน้้ำให้้
เป็็นภาพ 2 มิิติิ เพื่่�อง่่ายต่่อความเข้้าใจตามรููปที่่� 10 และเมื่่�อ
ได้้ผลการเปรีียบเทีียบค่่าระดัับน้้ำทุุกๆ ค่่าของสััมประสิิทธิ์์�
ความขรุุขระแล้้ว ทำการตััดสินิ ใจโดยใช้้ดัชั นีีทางสถิิติดัิ งั แสดง
ในตารางที่่� 3 จากรููปที่่� 11 จะเห็็นได้้ว่่าค่่าระดัับน้้ำที่่�ได้้จาก
แบบจำลองมีีค่่าที่่�ต่่ำกว่่าการตรวจวััด เนื่่�องจากไม่่ได้้มีีการ
พิิจารณาการไหลเข้้าด้้านข้้าง ระหว่่างสถานีีน้้ำท่่า K.62 ถึึง
พื้้�นที่่�ศึึกษา ซึ่่�งมีีระยะทางประมาณ 15.9 กิิโลเมตร และมีี
พื้้�นที่่�รัับน้้ำอยู่่�ที่่� 189.06 ตารางกิิโลเมตร ส่่วนเส้้นกราฟที่่�ได้้
จากแบบจำลองมีีการแกว่่งตััวเป็็นบางช่่วงทำให้้ค่า่ อััตราการ
ไหลสููงสุุดจากแบบจำลองสููงกว่่าค่่าที่่ตร
� วจวััดได้้ในช่่วงกลาง
ถึึงช่่วงท้้ายของการคำนวณ ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากข้้อจำกััดในเรื่่อ� ง

เสถีียรภาพในการคำนวณของแบบจำลอง โดยในความเป็็น
จริิงของการไหลของน้้ำจะมีีลัักษณะค่่อยๆ ลดลงสอดคล้้อง
กัับค่่าที่่�ตรวจวััดได้้
ตารางที่่� 3 ค่่าดััชนีีทางสถิิติิของค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความขรุุขระ
Manning’s Coefficient
(n)
0.0250
0.0287
0.0300
0.0350

R
0.716
0.729
0.675
0.706

ดััชนีีทางสถิิติิ
NSE
0.314
0.324
0.302
0.314

RMSE
0.194
0.184
0.185
0.182

3.3 ผลการทำนายผลกระทบด้้านสััณฐานวิิทยาแม่่น้้ำที่่�รอบ
ปีีการเกิิดซ้้ำ 5 และ 10 ปีี
	จากรููปที่่� 8 ได้้ใช้้อัตร
ั าการไหลเริ่่ม� ต้้นในวัันที่่� 1 ธัันวาคม
พ.ศ. 2560 เพราะเป็็นเวลาก่่อนการสำรวจภาคสนาม 3
สััปดาห์์ และเป็็นช่่วงเวลาที่่�เกิิดการกััดเซาะจริิงในพื้้�นที่่� โดย
อััตราการไหลนี้้�จะครอบคลุุมช่่วงการกััดเซาะสููงสุุดไปจนถึึง
ช่่วงสภาวะสมดุุล (Equilibrium State)
	จากรููปที่่� 12 เป็็นผลการจำลองสััณฐานวิิทยาของแม่่น้ำ้
ลำภาชีีเมื่่�อเวลาผ่่านไปทั้้�งหมด 3 เดืือน โดยพื้้�นที่่�สีีน้้ำเงิิน
เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เกิิดการกััดเซาะจากแรงของน้้ำจนทำให้้ตลิ่่�งพััง
หรืือดิินถล่่ม บริิเวณที่่พ� บส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่ส่� ว่ นโค้้งด้้านนอกของ
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รููปที่่� 11 การเปรีียบเทีียบระดัับน้้ำที่่�ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความเสีียดทานของแมนนิ่่�ง (n) ต่่างๆ
Case 1

Flow

รููปที่่� 12 ภาพมุุมสููงของการเปลี่่�ยนแปลงสััณฐานวิิทยาเมื่่�อ
เวลาผ่่านไป 3 เดืือน
แม่่น้้ำ และพื้้�นที่่�สีีแดงเป็็นการทัับถมของตะกอนดิินที่่�มากัับ
น้้ำและดิินที่่�มาจากการพัังของตลิ่่�งอาจทำให้้เกิิดสัันดอน
ทราย (Point Bar) บริิเวณกลางแม่่น้้ำได้้
แบบจำลอง iRIC Nays2DH ยัังสามารถแสดงผล
ของหน้้าตััดขวางลำน้้ำที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้อีีกด้้วยดัังแสดงใน
รููปที่่� 13 ซึ่่�งพิิกััดของหน้้าตััดลำน้้ำทั้้�ง 4 ได้้แสดงดัังรููปที่่� 3

	จากรููปที่่� 13 เป็็นการแสดงรููปหน้้าตััดขวางลำน้้ำของ
แม่่น้ำ้ ลำภาชีีสำหรัับแต่่ละกรณีีศึึกษา โดยหน้้าตััดขวางลำน้้ำ
Initial เป็็นหน้้าตััดที่่�ได้้จากการสำรวจในวัันที่่� 25 ธัันวาคม
พ.ศ. 2560 ในหน้้าตััด A-A มีีการกััดเซาะทางด้้านซ้้ายทั้้�ง 5
กรณีีศึึกษา เนื่่�องจากลัักษณะลำน้้ำโค้้งไปทางขวาและมีีการ
สะสมของตะกอนดิินบริิเวณกลางลำน้้ำ แต่่กรณีีศึึกษาที่่� 4
และกรณีีศึึกษาที่่� 5 เกิิดการกััดเซาะทางด้้านซ้้ายด้้วย ส่่วน
หน้้าตััดขวางลำน้้ำ B-B และ C-C มีีการกััดเซาะทางด้้านขวา
เนื่่�องจากลัักษณะลำน้้ำโค้้งไปทางซ้้ายและกรณีีศึึกษาที่่� 3
และกรณีีศึึกษาที่่� 5 เกิิดการกััดเซาะที่่�มากจนทำให้้จุุดต่่ำสุุด
ได้้เปลี่่ย� นไปเป็็นสัันดอนทรายและเกิิดทางน้้ำไหลใหม่่ สุุดท้า้ ย
หน้้าตััดขวางลำน้้ำ D-D เกิิดการกััดเซาะที่่�เหมืือนกัับหน้้าตััด
ขวางลำน้้ำ A-A แต่่กรณีีศึึกษาที่่� 3 มีีการกััดเซาะที่่�เยอะที่่�สุุด
และลัักษณะการไหลมีีการเปลี่่�ยนไปมากที่่�สุุด จะเห็็นได้้ว่่า
ทุุกๆ หน้้าตััดขวางกรณีีศึึกษาที่่� 3 เป็็นกรณีีที่่เ� กิิดการกััดเซาะ
มากที่่�สุุด ซึ่่�งกรณีีศึึกษาที่่� 3 นี้้�เป็็นกรณีีที่่�มีีฝายหิินทิ้้�ง และใช้้
อััตราการไหลที่่ร� อบปีีเกิิดซ้้ำ 10 ปีี ซึ่่ง� อาจเป็็นเพราะผลกระทบ
จากการก่่อสร้้างฝายหิินทิ้้�ง ผู้้�วิิจััยจึึงได้้สร้้างแบบจำลอง
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รููปที่่� 13 การเปรีียบเทีียบหน้้าตััดขวางลำน้้ำของแม่่น้้ำลำภาชีีสำหรัับแต่่ละกรณีีศึึกษา

100

Discharge (m3/s)

อุุทกพลศาสตร์์เพื่่อ� ศึึกษาผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงของ
รููปแบบของกราฟน้้ำท่่า (Flow Pattern) ที่่ไ� หลผ่่านด้้านท้้าย
น้้ำของฝายหิินทิ้้�งโดยใช้้ขอบเขตด้้านเหนืือน้้ำเป็็นอััตราการ
ไหลรายวัันที่่�ตรวจวััดได้้ ณ สถานีีวััดน้้ำท่่า K.62 ช่่วงวัันที่่�
13 กัันยายน พ.ศ. 2553 ถึึง 29 กัันยายน พ.ศ. 2553 และ
ด้้านท้้ายน้้ำเป็็น Rating Curves ของสถานีีวััดน้้ำท่่า K.37
ในแม่่น้้ำแควน้้อยทดสอบการคำนวณโดยแบ่่งเป็็น 2 กรณีี
คืือ 1) กรณีีที่่แ� ม่่น้ำ้ มีีฝายหิินทิ้้�ง และ 2) กรณีีที่่แ� ม่่น้ำ้ ไม่่มีีฝาย
หิินทิ้้�ง แสดงดัังรููปที่่� 14
	จากรููปที่่� 14 พบว่่า ในกรณีีมีีฝายหิินทิ้้�งจะทำให้้อััตรา
การไหลเพิ่่�มสููงขึ้้�นโดยเฉพาะในช่่วงอััตราการไหลสููงๆ โดย
อััตราการไหลเพิ่่�มขึ้้�นอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 25–65 ของอััตรา
การไหลในกรณีีที่่�ไม่่มีีฝายหิินทิ้้�ง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยที่่�
ชื่่�อว่่า [19] “การศึึกษาการไหลของน้้ำและตะกอนผ่่านฝาย
กล่่องตาข่่าย” กล่่าวว่่าโดยปกติิฝายจะช่่วยชะลอ และกัักเก็็บ
น้้ำในระดัับต่่ำด้้านหน้้าฝายในกรณีีที่่น้� ำ้ ยัังไม่่ไหลล้้นข้้ามฝาย
แต่่เมื่่อ� มีีอััตราการไหลที่่ม� ากขึ้้�น และล้้นข้้ามฝายจะทำให้้ความสููง
ของน้้ำยกตััวสููงขึ้้�นกว่่าปกติิ ถ้้าเทีียบกัับกรณีีที่่�ไม่่มีีฝายน้้ำ
จะไหลด้้วยความสููงน้้อยกว่่าเพราะไม่่มีีฝายมายกระดัับน้้ำ

Upstream Discharge of Rock fill weir
With the existing weir
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รููปที่่� 14	อัั ตร าการไหลบริิ เ วณหน้้ า ฝายหิิ น ทิ้้�งระหว่่ า งมีี
ฝายหิินทิ้้�งและไม่่มีีฝายหิินทิ้้�ง
ความแตกต่่างของความสููงของน้้ำทำให้้ตลิ่่�งพัังได้้เร็็วขึ้้�น
เพราะฝายทำให้้ระดัับน้้ำสููงสุุดกัับต่่ำสุุดแตกต่่างกัันมากขึ้้�น
เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีไม่่มีีฝาย
	จากรููปที่่� 15 เป็็นภาพมุุมสููงของการเปลี่่ย� นแปลงลำน้้ำ
หลัังจากการจำลองผ่่านไป 3 เดืือน ของกรณีีศึึกษาที่่� 3 และ
กรณีีศึึกษาที่่� 5 โดยที่่�กรณีีศึึกษาที่่� 3 เป็็นเส้้นกากบาท และ
กรณีีศึึกษาที่่� 5 จะเป็็นเส้้นประโดยเปรีียบกัับเส้้นทึึบซึ่่�งเป็็น
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รููปที่่� 15 ภาพมุุมสููงของการเปลี่่ย� นแปลงลำน้้ำของแม่่น้ำ้ ลำภาชีีหลัังจากการจำลองด้้วยแบบจำลองผ่่านไป 3 เดืือน ของกรณีี
ศึึกษาที่่� 3 และกรณีีศึึกษาที่่� 5
รููปตััดตั้้�งต้้นจากการสำรวจรููปตััดขวางลำน้้ำพบว่่า ช่่วงก่่อน
หน้้าตััด A-A มีีการกััดเซาะทั้้�งตลิ่่�งซ้้าย และตลิ่่�งขวาลัักษณะ
เหมืือนลำน้้ ำ จะแปลงสภาพให้้ เ ป็็ น ลำน้้ ำ ตรง (Straight
Channel) ถ้้าจำลองด้้วยแบบจำลองในระยะเวลาที่่น� านกว่่านี้้�
มีีโอกาสที่่ล� ำน้้ำจะสร้้างทางลััด (Cutoffs) ขึ้้�นไปตััดตรงบริิเวณ
หลัังหน้้าตััด C-C ส่่วนการเปลี่่�ยนแปลงลำน้้ำตรงบริิเวณ
หน้้าตััด B-B มีีการกััดเซาะส่่วนใหญ่่อยู่่�ทางด้้านตลิ่่�งขวา
ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�เกษตรกรรมของชาวบ้้านในพื้้�นที่่� ต่่อมาเป็็นใน
ส่่วนของหน้้าตััด C-C ตรงบริิเวณนี้้�มีีส่่วนโค้้งรููปตััวยููจาก
รููปที่่� 15 จะเห็็นได้้ว่า่ ก่่อนและหลัังหน้้าตััด C-C มีีการกััดเซาะ
ทางตลิ่่�งซ้้ายเป็็นอย่่างมากถ้้าหากไม่่ป้้องกัันการกััดเซาะจะ
ทำให้้มีีการกััดเซาะอยู่่�เรื่่�อยๆ จนทำให้้เกิิดทางน้้ำใหม่่ หรืือ
ทางลััดขึ้้�นจากนั้้�นทางด้้านตลิ่่�งขวาจะกลายเป็็นรอยทางน้้ำ
กวััดแกว่่ง (Meander Scar) และสุุดท้้ายบริิเวณหน้้าตััด
D-D มีีกััดเซาะทางด้้านตลิ่่�งซ้้ายทำให้้ลำน้้ำมีีความกว้้าง
มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ และเกิิดการทัับถมของตะกอนท้้องน้้ำใน
ตลิ่่�งด้้านขวาจนเกิิดเป็็นสัันดอนทรายยืืดออกไปกลางแม่่น้้ำ
(Point Bar) จากทั้้�ง 4 หน้้าตััดจะเห็็นได้้ว่่ากรณีีศึึกษาที่่� 3
มีีการเปลี่่�ยนแปลงของตลิ่่�งมากกว่่ากรณีีศึึกษาที่่� 5 ในทุุกๆ
หน้้าตััด โดยมีีรายละเอีียดดัังตารางที่่� 4 ซึ่่�งหน้้าตััดที่่�เกิิดการ
กััดเซาะมากที่่สุ� ดุ อยู่่�ที่ห่� น้้าตััด D-D กััดเซาะไปทางด้้านตลิ่่�งซ้้าย

15.34 เมตร และทางด้้านตลิ่่�งขวา 0.9 เมตร
ตารางที่่� 4 การเคลื่่�อนตััวของตลิ่่�งแม่่น้้ำทั้้�ง 2 ด้้าน
Cross
Section
A-A
B-B
C-C
D-D

Side
of Bank
Left
Right
Left
Right
Left
Right
Left
Right

Bank Movement (m.)
Case 3 Case 5
Diff.
9.80
9.13
0.68
3.45
3.39
0.06
–0.46
–0.46
0.00
9.94
8.37
1.57
–0.63
–0.61
0.02
14.85
13.22
1.63
15.34
14.90
0.43
0.90
0.89
0.01

4. สรุุป
โครงการวิิจััยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานการใช้้ความรู้้�ทางด้้าน
อุุทกวิิทยา และอุุทกพลศาสตร์์ของการเคลื่่�อนตััวของน้้ำ
ตะกอน และการกััดเซาะและตกตะกอนของตลิ่่�ง โดยนำ
องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวมาใช้้ร่่วมกัับแบบจำลองคณิิตศาสตร์์ใน
ด้้านสััณฐานวิิทยาของแม่่น้ำ้ คืือ แบบจำลอง iRIC Nays2DH
และใช้้ภาพถ่่ายจากอากาศยานไร้้คนขัับที่่�มีีความละเอีียดสููง
ในการร่่วมปรัับเทีียบและตรวจพิิสูจน์
ู แ์ บบจำลองดัังกล่่าวรวมถึึง
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การวิิเคราะห์์ผลกระทบของฝายหิินทิ้้�งต่่อสััณฐานวิิทยาแม่่น้ำ้
ในปััจจุุบัันและทำนายผลกระทบในอนาคตร่่วมกัับการหา
มาตรการลดผลกระทบที่่�เหมาะสมและยั่่�งยืืนแม่่น้้ำลำภาชีี
	ผลการศึึกษาพบว่่า จากการเปรีียบเทีียบระดัับน้้ำ
รายชั่่ว� โมงที่่ไ� ด้้จากการตรวจวััดที่ส่� ถานีีเฝ้้าระวััง และเตืือนภััย
ล่่วงหน้้าน้้ำหลาก-ดิินถล่่ม STN1006 ของกรมทรััพยากรน้้ำ
กัับระดัับน้้ำที่่ไ� ด้้จากแบบจำลองในช่่วงตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ธัันวาคม
พ.ศ. 2560 ถึึงวัันที่่� 1 มีีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการปรัับเทีียบ
และตรวจพิิสููจน์์แบบจำลองพบว่่า ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความ
ขรุุขระ Manning’s n ที่่�เหมาะสมมีีค่่าเท่่ากัับ 0.0287 โดย
มีีค่่าดััชนีีทางสถิิติิของ r, NSE และ RMSE เท่่ากัับ 0.729,
0.324 และ 0.184 ตามลำดัับ
	ส่่ ว นผลการทำนายผลกระทบด้้ า นสัั ณ ฐานวิิ ท ยา
แม่่น้้ำที่่�รอบปีีการเกิิดซ้้ำ 5 และ 10 ปีี ร่่วมกัับมาตรการลด
ผลกระทบ โดยการประยุุกต์์ใช้้แบบจำลอง iRIC Nays2DH
ที่่ผ่� า่ นการปรัับเทีียบ และตรวจพิิสูจน์
ู แ์ บบจำลองมาแล้้ว โดย
กำหนดให้้ใช้้อััตราการไหลรายวััน ณ สถานีีวััดน้้ำท่่า K.62
อำเภอด่่านมะขามเตี้้�ย จัังหวััดกาญจนบุุรีี ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทางด้้าน
เหนืือน้้ำของพื้้�นที่่�ศึึกษา ในช่่วงระหว่่างเดืือนธัันวาคม พ.ศ.
2560 ถึึงเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 เป็็นเวลา 3 เดืือน อีีกทั้้�งยััง
ใช้้หลัักความถี่่ข� องการเกิิดซ้้ำด้้วยวิิธีี Gumbel Distribution
เพื่่�อวิิเคราะห์์หาอััตราการไหลที่่�รอบปีีการเกิิดซ้้ำแค่่ที่่� 5 ปีี
กัับ 10 ปีี พบว่่า จุุดที่่�เกิิดการกััดเซาะและพัังทลายของตลิ่่�ง
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ตรงบริิเวณส่่วนโค้้งด้้านนอกของลำน้้ำ และตลิ่่�ง
ฝั่่ง� ตรงข้้ามจะเกิิดการทัับถมของตะกอนจนเป็็นสัันดอนทราย
ทำให้้ลำน้้ำเกิิดการกวััดแกว่่ง และยัังทำให้้สภาพตำแหน่่ง
ของท้้องน้้ำเปลี่่�ยนแปลงด้้วยเช่่นกััน โดยกรณีีที่่�มีีฝายหิินทิ้้�ง
จะได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบของ
กราฟน้้ำท่่าที่่�ไหลผ่่านด้้านท้้ายน้้ำของฝายหิินทิ้้�งจนทำให้้
อััตราการไหลเพิ่่�มสููงขึ้้�นโดยเฉพาะในช่่วงอััตราการไหลสููงๆ
โดยอััตราการไหลเพิ่่�มขึ้้�นอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 25–65 ของอััตรา
การไหลในกรณีีที่่�ไม่่มีีฝายหิินทิ้้�ง ซึ่่�งมาตรการที่่�เหมาะสม
สำหรัับพื้้�นที่่�นี้้� คืือ การปรัับปรุุงหรืือรื้้�อย้้ายฝายหิินทิ้้�งเดิิม
ออกไป จะช่่วยลดอััตราการกััดเซาะ และพัังทลายของตลิ่่�ง
ลงได้้มาก
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