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บทคดัย่อ 

บทความนี้นําเสนอการศกึษาการเปลีย่นแปลงค่าของระดบัน้ําในลําน้ํามลูช่วงตัง้แต่ฝายราษไีศลจนถงึ

ฝายหวันา จงัหวดัศรสีะเกษ โดยใชแ้บบจําลองทางคณิตศาสตร ์InfoWorks RS ในการจําลองสภาพ

การไหลในลําน้ํา โดยใชข้อ้มลูอุทกวทิยาวนัที ่1 กนัยายน ถงึ วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ผล

จากการจําลองนําเสนอในรปูตารางและกราฟความสมัพนัธ์ การศกึษาแบ่งออกเป็น 2 กรณี คอื กรณี

ไมม่ฝีาย และกรณีมฝีายหวันา ซึง่กรณีมฝีายแบ่งตามระดบัสนัฝายได ้3 ระดบั คอืทีร่ะดบัเกบ็กกั 108, 

112 และ 115 เมตร (รทก.) จากการศกึษาพบว่า กรณีไม่มฝีายและกรณีศกึษาทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 

เมตร (รทก.) มลีกัษณะการเปลี่ยนแปลงค่าระดบัน้ําใกล้เคยีงกนั คอื ต้นน้ําจะมกีารเปลี่ยนแปลง

คอ่นขา้งชา้และเรว็ขึน้ในช่วงกลางน้ําและทา้ยน้ํา ทีบ่รเิวณทา้ยน้ํามกีารท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวา กรณีศกึษาที่

ระดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) จะมลีกัษณะการเปลีย่นแปลงคล้ายคลงึกนัแต่มกีารท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวา

ตัง้แต่ช่วงกลางลําน้ําไปจนถึงท้ายน้ํา ส่วนกรณีศกึษาที่ระดับเก็บกกั 115 เมตร (รทก.) มีการ

เปลีย่นแปลงชา้ลงเนื่องจากการไหลยอ้นกลบัของน้ํา แต่มกีารท่วมตลิง่ทัง้สองฝ ัง่ตัง้แต่ช่วงกลางลําน้ํา

จนถงึทา้ยน้ํา  

 

ABSTRACT  

This paper presents the changing of  Mun’s river water level  starting from Rasrisali to Huana 

weir in Srisaket.  For the modeling, InfoWorks RS was selected and hydrological data 

recorded from 1st of September to  30th of November 2008 were used. The study consists of 2 

parts including (1) without Huana weir and (2) with Huana weir.   The case with Huana weir 

was modelled in three cases of storage water level at 108, 112 and 115 m. (msl.). The 

modeling results of the case without Huana weir and the one with storage level at 108 m. 

(msl.)gave similar characteristics, in which it has a slow change at upstream end and a rapid 

change at the mid-stream toward downstream end. For the case with storage level at 112 m. 

(msl.), the results are similar to those of the previous 108 m. (msl.), with flooding area shown 
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at the right bank starting from the mid-stream toward downstream. The last case at water 

level 115 m. (msl.), change of water level is slower compared to the above cases. This may 

be due to the back water effect. Flooding area found in this case covered both river bank 

starting from the mid-stream toward downstream end. 

 

คาํสาํคญั:  water level; Huana weir; Mun river; InfoWorks RS; mathematical model 

 

1. ท่ีมาและความสาํคญั 

  แม่น้ํามลูซึง่เป็นแม่น้ําสายหลกัในเขตภูมภิาคอสีานตอนใต ้ซึง่มตี้นกาํเนิดอยู่ในเทอืกเขาสนั

กาํแพงทางตอนใตข้องอาํเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา ไหลผ่านทางตอนเหนือของจงัหวดับุรรีมัย ์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ออกสู่แม่น้ําโขงที่อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี แม่น้ํามลูนับว่ามคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการดําเนินวถิชีวีติของคนในแถบภูมภิาคนี้ 

เนื่องจากว่ารายไดส้ว่นใหญ่ของประชากรมาจากการประกอบอาชพีทางดา้นเกษตรและการประมงเป็น

หลกั ซึง่ปจัจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชพีเหล่านี้ลว้นมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัแม่น้ํามลูเป็นส่วน

ใหญ่ อาทิเช่น อาชีพเกษตรกรรม การผนัน้ําจากลําน้ํามูลส่งผ่านระบบท่อ คลอง ไปยงัพื้นที่ทํา

การเกษตรทีอ่ยู่ห่างไกลออกไป ดงันัน้ส่วนสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัต่างๆ เหล่านี้กค็อื การควบคุม

จัดสรรทรพัยากรน้ําหรือกักเก็บน้ําให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที ่

สามารถใชน้ํ้าในฤดูแลง้ไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยมหีน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้มามสี่วนร่วม

ในการแก้ไขปญัหาเพื่อให้มปีรมิาณน้ําเพยีงพอและตรงกบัความต้องการของประชากร จึงได้เกิด

โครงการ โขง ช ีมลู ขึน้ในปี พ.ศ. 2530 และ “ฝายหวันา” กเ็ป็นสว่นหนึ่งในโครงการดงักล่าวดว้ย  

  ฝายหวันาไดด้ําเนินการก่อสรา้งในแม่น้ํามลูห่างจากฝายราษีไศลเป็นระยะทางตามแม่น้ํามูล

ประมาณ 100 กโิลเมตร ดงัภาพที ่1 เมื่อปี พ.ศ. 2535 บรเิวณบา้นกอก ตําบลหนองแกว้ อําเภอ

กนัทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีิง่แวดล้อม ซึง่แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2545 จุดประสงคเ์พื่อใชใ้นการกกัเกบ็น้ําใหม้ปีรมิาณ

เพยีงพอสาํหรบัใชใ้นฤดแูลง้ แต่เนื่องจากว่าเกดิปญัหาในเรือ่งผลกระทบทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

จึงทําให้เกิดการหยุดชะงักโครงการไว้ก่อน เพื่อรอผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและ

สิง่แวดลอ้มกอ่นจนกระทัง่ถงึปจัจุบนัยงัไมม่กีารเปิดใชง้านฝายหวันา ดว้ยเหตุนี้การศกึษาผลกระทบที่

อาจเกดิขึน้เมื่อมกีารเปิดใชง้านจรงิจงึจําเป็นตอ้งมกีารนําแบบจําลองทางคณิตศาสตรเ์ขา้มาประยุกต์

เพือ่ใชใ้นการคาดคะเนสภาพเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้เมื่อมกีารเปิดใชง้านฝาย และเพื่อเป็นแนวทางใน

การสรา้งแบบจําลองเพื่อศกึษาความเหมาะสมในการกกัเก็บน้ําที่ระดบัต่างๆให้มปีรมิาณเพยีงพอ

สาํหรบัใชใ้นฤดแูลง้ได ้

 



 การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลยัมหิดล | 18 – 20 พฤษภาคม 2554 

 
 

 
ภาพท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษา 

  การศกึษาครัง้นี้มุ่งเน้นเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของค่าระดบัน้ําทีเ่กดิจากการปรบัเปลี่ยน

ระดบัความสงูของสนัฝายบรเิวณฝายหวันาดว้ยแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์InfoWorks RS เพื่อใชใ้น

การคาดการณ์ผลลพัธท์ีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัจากการเปิดใชง้านฝายแลว้โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีจ่ะถกูน้ําท่วม 

ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองดงักล่าวสามารถทีจ่ะนําไปเป็นแนวทางหรอืวธิกีารในการป้องกนัปญัหาที่

อาจเกดิขึ้นได้ นอกจากนี้ยงัสามารถใช้เป็นแนวทางเลอืกในการศกึษาการกกัเกบ็น้ําทีร่ะดบัเกบ็กกั

ต่างๆได ้

2. โปรแกรม InfoWorks RS 

โปรแกรม InfoWorks RS พฒันาขึน้โดยบรษิทั Wallingford Software Limited ประเทศ

องักฤษ เพื่อใชใ้นการจําลองสภาพการไหลในทางน้ําเปิดรวมทัง้การไหลบนพื้นทีท่่วมนอง ซึ่งได้รบั

ความนิยมและใชก้นัอย่างแพร่หลาย อกีทัง้ซอร์ฟแวร์ดงักล่าวมคีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัเปลี่ยน

รปูแบบหรอืกาํหนดแนวทางเลอืกในการสรา้งแบบจาํลองไดง้า่ย และสามารถจาํลองสถานการณ์ไดใ้กล้

กบัความเป็นจรงิมาก แต่กม็ขีอ้พงึระวงัก็คอื ขอ้มูลทีนํ่ามาใชใ้นการสรา้งแบบจําลองควรได้รบัการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งจนเป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอืไดจ้งึจะไดแ้บบจําลองทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์

ในงานจรงิได ้

3. การปรบัเทียบแบบจาํลอง 

 ในการสรา้งแบบจําลองใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจหน้าตดัลําน้ํา (cross section) ปี พ.ศ. 2546 

จํานวน 36 หน้าตดั ขอ้มลูระดบัความสงูเชงิเลข (DEM) ของกรมแผนทีท่หาร ขอ้มลูอตัราการไหลเขา้

และออกจากพืน้ทีศ่กึษาจากสถานีวดัน้ําท่ากรมชลประทาน ไดแ้ก่ M5 (ปี พ.ศ. 2511-2550) M9 (ปี 

พ.ศ. 2497-2550) M176 (ปี พ.ศ. 2544-2550) M181 (ปี พ.ศ. 2549-2550) ทําการปรบัค่า
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สมัประสทิธิค์วามขรุขระของแมนนิ่งในลําน้ําและตลิง่ และนําผลทีไ่ด้จากแบบจําลองเทยีบกบัขอ้มูล

ระดบัน้ําที่สถานี M182 (ปี พ.ศ. 2549-2550) พรอ้มทัง้การใชแ้นวน้ําท่วมจากภาพถ่ายดาวเทยีม

ในช่วงปี พ.ศ. 2550 มาทําการปรบัเทยีบความถูกต้องของแบบจําลอง จากการปรบัเทยีบพบว่าค่า

สมัประสทิธิค์วามขรุขระของแมนนิ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 0.028 ถงึ 0.033 และตลิง่อยู่ในช่วง 0.027 ถงึ 

0.100  (รายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการฝายหวันา อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ 

กรมชลประทาน 2552) 

4. ผลการศึกษา 

เพือ่ความสะดวกในการวเิคราะหผ์ลการศกึษาจงึไดแ้บ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ส่วน คอืพืน้ทีบ่รเิวณ

ต้นน้ําระยะทางตามลําน้ําประมาณ 30 กโิลเมตร พื้นทีก่ลางน้ําระยะทางตามลําน้ําประมาณ 40 

กโิลเมตร และพืน้ทีท่า้ยน้ําระยะทางตามลาํน้ําประมาณ 30 กโิลเมตร ดงัภาพที ่3 
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ภาพท่ี 3 บรเิวณพืน้ทีต่น้น้ํา กลางน้ํา และทา้ยน้ํา 

ผลที่ได้จากแบบจําลองจะแสดงในรูปกราฟความสมัพนัธ์ระหว่างค่าระดบัน้ํากบัระยะเวลา

(จํานวนวนั) ซึง่จะทาํใหท้ราบการเปลี่ยนแปลงของค่าระดบัน้ําตลอดแนวลําน้ําในบรเิวณพื้นทีศ่กึษา 

ผลการศกึษาในแต่ละกรณีมดีงันี้ 

 กรณีท่ี 1 ไม่มีฝาย เป็นการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ําตามธรรมชาต ิ การเปลีย่นแปลงของ

ระดบัน้ําบริเวณต้นน้ํา (ฝายราศไีศล) ระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลงอย่างชา้ๆ ไม่มกีารท่วมตลิง่ทัง้สอง

ดา้น ระดบัน้ําสงูสดุเฉลีย่ประมาณ 115.56 เมตร (รทก.) ประมาณปลายเดอืนตุลาคม ดงัภาพที ่4 (ก) 

พืน้ทีบ่ริเวณช่วงกลางน้ําซึง่มลีําน้ําหว้ยสาํราญไหลเขา้มาเพิม่ ทาํใหร้ะดบัน้ําบรเิวณช่วงนี้เพิม่ขึน้

อยา่งรวดเรว็ ดงัภาพที ่4 (ข) และเกดิการทว่มตลิง่ฝ ัง่ขวาในบางชว่งของลาํน้ําเนื่องจากตลิง่บรเิวณนี้มี

ค่าระดบัค่อนขา้งตํ่ากว่าตลิง่ฝ ัง่ซา้ย  ระยะเวลาน้ําท่วมประมาณ 19 วนั ในช่วงประมาณกลางเดอืน

ตุลาคม ถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน ระดบัน้ําสงูสุดเฉลีย่ประมาณ 143.43 เมตร (รทก.)  ส่วนบริเวณ

ท้ายน้ํา (ก่อนถงึฝายหวันา) ซึ่งมลีําน้ําห้วยขยุงไหลเขา้มาเพิม่อกีทําใหม้ปีรมิาณน้ําทีสู่งท่วมพื้นที่

บรเิวณตลิง่ฝ ัง่ขวาซึ่งเป็นทีร่าบลุ่มน้ําท่วมถงึ ระดบัน้ําจะเริม่ท่วมประมาณตัง้แต่กลางเดอืนกนัยายน

จนถงึปลายเดอืนตุลาคม  และเริม่ลดลงอย่างรวดเรว็จนประมาณปลายเดอืนพฤศจกิายนระดบัน้ําจะ

กลบัเขา้สูส่ภาวะปกต ิซึง่การทว่มในลกัษณะนี้เรยีกว่า การท่วมแบบน้ําท่วมขงั คอืน้ําจะท่วมบรเิวณที่
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เป็นทีร่าบลุ่มผ่านทีโ่นนไปยงัทีต่ํ่ากว่า ใชเ้วลาในการท่วมนาน โดยในบรเิวณนี้ระดบัน้ําโดยเฉลี่ยจะ

ทว่มสงูสดุประมาณ 114.22 เมตร (รทก.) ดงัภาพที ่4 (ค) แต่สาํหรบับรเิวณฝายหวันาจะไม่มน้ํีาท่วม

ตลิง่เนื่องจากตลิง่ขวาคอ่นขา้งสงูกว่าบรเิวณพืน้ทีก่อ่นหน้านัน้ 
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(ค) บรเิวณทา้ยน้ํา 

ภาพท่ี 4 ระดบัน้ําในชว่งเวลาต่างๆ บรเิวณตน้น้ํา กลางน้ํา และทา้ยน้ํากรณีไมม่ฝีาย 

 กรณีท่ี 2  มีฝายกกัเกบ็น้ําท่ีระดบัต่างๆ  ซึง่เปรยีบเทยีบกบักรณีที ่1 จะทาํใหท้ราบถงึ

ความแตกต่างหรอืขอ้ดขีอ้เสยี เพือ่เป็นทางเลอืกทีค่วามเหมาะสมในการกาํหนดสนัฝายทีร่ะดบัต่างกนั 

บริเวณต้นน้ํา (ทา้ยฝายราศไีศล) ระดบัน้ําไมม่กีารทว่มตลิง่ทัง้สองฝ ัง่ในทุกๆระดบัเกบ็กกัทีพ่จิารณา  

เมื่อทําการพจิารณากราฟน้ําท่า ดงัภาพที ่5 (ก) จะเหน็ได้ว่าทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 และ 112 เมตร 

(รทก.) จะมลีกัษณะการไหลของน้ําท่าคล้ายๆ กนั คอืมกีารเปลี่ยนแปลงระดบัน้ําค่อนขา้งช้า แต่ที่

ระดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) ระดบัน้ําคอ่นขา้งสงูกว่าในกรณีระดบัเกบ็กกัอื่น ระดบัน้ําสงูสุดจะต่าง

จากทีร่ะดบักกัเกบ็ 112 เมตร (รทก.) ประมาณ 1.50 เมตร บรเิวณห่างจากฝายราษไีศลประมาณ 6 

กโิลเมตร ดงัภาพที ่5 (ข) ทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) ระดบัน้ําเริม่มกีารท่วมตลิง่ทัง้สองฝ ัง่ ซึง่

จะเริม่ท่วมประมาณกลางเดอืนกนัยายน ไปจนถงึปลายเดอืนตุลาคม  โดยจะท่วมตลิง่ฝ ัง่ซ้ายสูงสุด

ประมาณ 1.38 เมตร และท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวาสงูสุดประมาณ 1.23 เมตร และท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวาไปประมาณ 

16 กโิลเมตร ในบรเิวณนี้ระดบัน้ําจะท่วมตลิ่งฝ ัง่ขวาสูงสุดประมาณ 1.79  เมตร ระยะเวลาท่วม

ประมาณ 74 วนั ซึง่ระดบัน้ําสงูสุดโดยเฉลีย่บรเิวณตน้น้ําทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) จะอยู่ที่

ประมาณ 115.94 เมตร (รทก.) ทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) อยู่ทีป่ระมาณ 116.24 เมตร (รทก.) 
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และทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) อยูท่ีป่ระมาณ 117.82 เมตร (รทก.) โดยช่วงทีเ่กดิน้ําท่วมสงูสุด

จะอยูป่ระมาณชว่งปลายเดอืนตุลาคม 
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                      (ก) พืน้ทีใ่กลฝ้ายราษไีศล               (ข) พืน้ทีห่า่งจากฝายราษไีศล 

ภาพท่ี 5 ระดบัน้ําในชว่งเวลาต่างๆ บรเิวณตน้น้ํา กรณีมฝีาย 

 บริเวณกลางลาํน้ํา จากภาพที ่6 พบว่าทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) ระดบัน้ําจะท่วม

ตลิง่ฝ ัง่ขวาสงูประมาณ 83 เซนตเิมตร ใชเ้วลาในการท่วมทัง้หมดประมาณ 28 วนั ในช่วงกลางเดอืน

ตุลาคมถงึตน้เดอืนพฤศจกิายน นอกจากนัน้การเปลีย่นแปลงของระดบัน้ําจะเป็นแบบเพิม่ขึน้และลดลง

อย่างรวดเรว็ ซึง่ระดบัน้ําสงูสุดบรเิวณช่วงกลางลําน้ําทีร่ะดบัเกบ็กกันี้จะอยู่ทีป่ระมาณ 114.48 เมตร 

(รทก.) ระดบัน้ําสงูสดุเกดิประมาณปลายเดอืนตุลาคม  สว่นทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) ลกัษณะ

การเคลื่อนตวัของกราฟเริม่ชา้ลง สาเหตุเนื่องมาจากเริม่ไดร้บัผลกระทบจากการไหลยอ้นกลบัของน้ํา 

ทาํใหก้ารเปลีย่นแปลงระดบัน้ําน้อยลงแต่จะมกีารเคลื่อนตวัเรว็อยูใ่นช่วงตน้เดอืนตุลาคม  ซึง่เป็นช่วง

น้ําหลากจะทาํใหน้ํ้าไหลเรว็ขึน้ในชว่งนี้ ทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) ระดบัน้ําสงูสุดอยู่ทีป่ระมาณ 

115.17 เมตร (รทก.) เกดิชว่งปลายเดอืนตุลาคม  ซึง่จะแตกต่างจากทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) 

อยูป่ระมาณ 70 เซนตเิมตร สาํหรบัทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) จะเหน็ว่าระดบัน้ําจะแตกต่างจาก

ทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) และ 112 เมตร (รทก.)  อยู่มาก ทัง้นี้เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจาก

การไหลยอ้นกลบัของน้ํามากทาํใหน้ํ้าเกดิการชะลอตวัโดยสงัเกตจากกราฟทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร 

(รทก.)  กราฟจะแตกต่างจากทีร่ะดบัเก็บกกัอื่นๆทีท่ําการพจิารณา นอกจากนี้ทีร่ะดบัเก็บกกั 115 

เมตร (รทก.)  ระดบัน้ําจะทว่มตลิง่ทัง้สองฝ ัง่ โดยจะท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวาตลอดระยะเวลาทีท่าํการพจิารณา

ทัง้ 3 เดอืนและทว่มตลิง่ฝ ัง่ซา้ยช่วงตน้เดอืนตุลาคม ถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน  โดยทีร่ะดบัน้ําสงูสุด

จะอยูท่ีป่ระมาณ 117.53 เมตร (รทก.) ซึง่ต่างจากทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) อยู่ 2.4 เมตร การ

ท่วมแบบทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) นี้จะเป็นการท่วมแบบน้ําท่วมขงั คอื น้ําจะท่วมจากทีร่าบ

ลุ่มน้ําทว่มถงึผา่นทีโ่นนสงูไปจนถงึทีต่ํ่ากว่าอกีและใชเ้วลาในการทว่มนานเป็นเดอืนหรอืหลายเดอืน 
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ภาพท่ี 6  การเปลีย่นแปลงระดบัน้ําชว่งกลางลาํน้ํากรณีมฝีาย 

 บริเวณท้ายน้ําทางด้านฝายหวันา จากภาพที ่7 จะเหน็ได้ว่าทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร 

(รทก.) ระดบัน้ําท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวาตัง้แต่กลางเดอืนตุลาคม ถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน  ซึง่ถา้พจิารณา

จากกราฟจะเห็นได้ว่าเป็นการท่วมแบบน้ําท่วมถึงคอืจะท่วมเฉพาะที่ราบลุ่มและน้ําจะท่วมเรว็และ

ลดลงอยา่งรวดเรว็เชน่กนั ระดบัน้ําจะทว่มตลิง่ฝ ัง่ขวาสงูสดุประมาณ 2.3 เมตร ชว่งปลายเดอืนตุลาคม  

ในส่วนทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) ลกัษณะกราฟเริม่มกีารเปลี่ยนแปลงชา้ลงเนื่องจากผลจาก

การไหลยอ้นกลบัของน้ําทีร่ะดบัเกบ็กกันี้น้ําจะทว่มเฉพาะตลิง่ฝ ัง่ขวาตลอดระยะเวลาทีท่าํการพจิารณา

ทัง้ 3 เดอืน โดยจะเป็นการทว่มในลกัษณะน้ําทว่มขงัใชเ้วลาในการทว่มนาน ระดบัน้ําสงูสดุทีร่ะดบัเกบ็

กกันี้ประมาณ 115 เมตร (รทก.) ปลายเดอืนตุลาคม  ซึง่แตกต่างจากทีร่ะดบัเกบ็กกั เมตร (รทก.) อยู่

ประมาณ 70 เซนตเิมตร และสงูกว่าตลิง่ฝ ัง่ขวามากสุดประมาณ 3.0 เมตร ส่วนทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 

เมตร (รทก.) ระดบัน้ําจะแตกต่างจากทีร่ะดบัอืน่ๆมาก เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการไหลยอ้นกลบั

ของน้ํามากทําใหก้ราฟระดบัน้ําแทบจะเป็นเสน้ตรงแสดงว่าระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลงน้อยมากและ

เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ที่ระดบัเกบ็กกันี้ระดบัน้ําจะท่วมตลิ่งทัง้สองฝ ัง่ตลอด

ระยะเวลาทีท่าํการพจิารณาทัง้ 3 เดอืนซึง่ลกัษณะการทว่มกจ็ะเป็นแบบการทว่มขงัใชเ้วลาในการท่วม

นานหลายเดอืน ซึง่ทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) ค่าระดบัน้ําสงูสุดอยู่ทีป่ระมาณ 117.45 เมตร 

(รทก.) ในช่วงตน้เดอืนพฤศจกิายน  ซึง่ต่างจากทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) อยู่ประมาณ 2.5 

เมตร และสงูกว่าตลิง่ฝ ัง่ขวามากสดุ 5.5 เมตร ตลิง่ฝ ัง่ซา้ยมากสดุ 1.6 เมตร 
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ภาพท่ี 7 การเปลีย่นแปลงระดบัน้ําทางดา้นทา้ยน้ํากรณีมฝีาย 
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5. วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

 การเปลีย่นแปลงของค่าระดบัน้ําทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) กบักรณีทีไ่ม่มฝีายมกีาร

เปลีย่นแปลงน้อยมาก ซึง่จากตารางที ่3 ถ้าเปรยีบเทยีบค่าระดบัน้ําบรเิวณต้นน้ํา พบว่ากรณีทีไ่ม่มี

ฝายกบัที่ระดบัเก็บกกั 108 เมตร (รทก.) ระดบัน้ํามกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิประมาณ 0.013 

เปอรเ์ซน็ต ์สว่นทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) ระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลงไปจากกรณีไม่มฝีายโดย

เฉลีย่ประมาณ 0.28 เปอรเ์ซน็ต์ และทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) ระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลงไป

จากกรณีไมม่ฝีายโดยเฉลีย่ประมาณ 1.61 เปอรเ์ซน็ต ์ 

 บรเิวณช่วงกลางลําน้ํา พบว่ากรณีทีไ่ม่มฝีายกบัทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) ระดบัน้ํามี

การเปลีย่นแปลงไปจากเดมิประมาณ 0.043 เปอรเ์ซน็ต์ ส่วนทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) ระดบั

น้ํามกีารเปลีย่นแปลงไปจากกรณีไม่มฝีายโดยเฉลี่ยประมาณ 0.645 เปอร์เซน็ต์ และทีร่ะดบัเกบ็กกั 

115 เมตร (รทก.) ระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลงไปจากกรณีไมม่ฝีายโดยเฉลีย่ประมาณ 2.61 เปอรเ์ซน็ต ์ 

 ส่วนบรเิวณทา้ยลําน้ํา พบว่ากรณีทีไ่ม่มฝีายกบัทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) ระดบัน้ํามี

การเปลีย่นแปลงไปจากเดมิประมาณ 0.05 เปอรเ์ซน็ต ์สว่นทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร (รทก.) ระดบัน้ํา

มกีารเปลีย่นแปลงไปจากกรณีไม่มฝีายโดยเฉลีย่ประมาณ 0.675 เปอรเ์ซน็ต์ และทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 

เมตร (รทก.) ระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลงไปจากกรณีไมม่ฝีายโดยเฉลีย่ประมาณ 2.735 เปอรเ์ซน็ต ์

6. สรปุผลการศึกษา 

 จากการแบ่งพื้นทีศ่กึษาออกเป็น 3 ส่วน คอืบรเิวณต้นน้ํา ครอบคลุมระยะทางตามลําน้ํา

ประมาณ 30 กโิลเมตร ช่วงกลางลําน้ํา ครอบคลุมระยะทางตามลําน้ําประมาณ 40 กโิลเมตร และ

บรเิวณทา้ยน้ํา ครอบคลุมระยะทางตามลาํน้ําประมาณ 30 กโิลเมตร จากผลการศกึษาสามารถสรุปแต่

ละกรณีไดด้งันี้ 

 กรณีที ่1 กรณีไม่มฝีาย พบว่าระดบัน้ําจะเริม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างชา้ๆ ในช่วงตน้น้ําและ

เรว็ขึน้ตัง้แต่ช่วงกลางลําน้ําไปจนถงึทา้ยน้ํา เริม่มกีารท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวาบรเิวณทา้ยน้ํา ระดบัน้ําจะเริม่

ลดลงเรือ่ยๆจากตน้น้ํามาทา้ยน้ํา ทัง้นี้อาจเกดิเนื่องจากการแทรกซมึ หรอืแนวทางการไหลของน้ํามสีิง่

กดีขวางลําน้ํา หรอืปจัจยัอื่นๆ เนื่องจากระยะทางจากตน้น้ําไปยงัทา้ยน้ําประมาณ 100 กโิลเมตร ทาํ

ใหร้ะดบัน้ําเกดิการลดลงได ้ในกรณีนี้ ระดบัน้ําจะท่วมสงูสุดอยู่ประมาณ 114-116 เมตร (รทก.) ช่วง

ปลายเดอืนตุลาคม ซึง่เป็นช่วงปลายหน้าฝนและระดบัน้ําจะลดลงเรื่อยๆ หลงัจากปลายเดอืนตุลาคม 

เป็นตน้ไป  

 กรณีที ่2 กรณีมฝีายขวางกัน้ลาํน้ํา ซึง่ในกรณีนี้จากการศกึษาพบว่าทีร่ะดบัเกบ็กกั 108 เมตร 

(รทก.) บรเิวณตน้น้ําระดบัน้ําไมม่กีารทว่มตลิง่ทัง้สองฝ ัง่ และมกีารไหลของน้ําเป็นไปอย่างชา้ๆ จนถงึ

บรเิวณกลางลาํน้ําระดบัน้ําเริม่มกีารเปลีย่นแปลงเรว็ขึน้ เนื่องจากมลีาํน้ําหว้ยสาํราญไหลเขา้มาเพิม่อกี

ในสว่นทา้ยน้ําระดบัน้ํามกีารเปลีย่นแปลงคลา้ยกบัชว่งกลางลาํน้ําแต่มกีารท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวา ซึง่เป็นการ

ท่วมแบบน้ําท่วมถงึคอืน้ําจะท่วมเรว็และลดลงอย่างรวดเรว็ ซึง่ในส่วนของทีร่ะดบัเกบ็กกั 112 เมตร 

(รทก.) ระดบัน้ําบรเิวณช่วงต้นน้ํามกีารเปลี่ยนแปลงจากระดบัเกบ็กกั 108 เมตร (รทก.) ไปเพยีง

เล็กน้อย ทัง้นี้ในช่วงบรเิวณกลางลําน้ําระดบัน้ําเริม่มกีารเคลื่อนทีช่า้ลงเนื่องจากผลกระทบจากการ

ไหลยอ้นกลบัของน้ํา แต่ระดบัน้ํายงัไมท่ว่มตลิง่จนถงึบรเิวณทา้ยน้ําการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ํา 
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ตารางท่ี 3 การเปลีย่นแปลงคา่ระดบัน้ําแต่ละกรณี 

 

ลาํดบัที ่

พืน้ที่

ศกึษา 

หน้าตดัลาํ

น้ํา ระยะทาง ระดบัน้ําสงูสดุ เมตร (รทก.) 

ระดบัน้ําทีเ่พิม่ขึน้จากกรณีไมม่ฝีาย 

(เปอรเ์ซน็ต)์ 

      (กโิลเมตร) กรณีไมม่ี

ฝาย 

กรณีมฝีาย 

ระดบัเกบ็กกั 

108 ม.รทก. 

ระดบัเกบ็กกั 

112 ม.รทก. 

ระดบัเกบ็กกั 

115 ม.รทก. 

        ระดบัเกบ็กกั 108 ระดบัเกบ็กกั 112 ระดบัเกบ็กกั 115       

1 ตน้น้ํา Mun 6 0 116.093 116.107 116.361 117.848 0.01 0.23 1.49 

    215587 6 116.028 116.042 116.311 117.834 0.01 0.24 1.53 

    203656 16 115.641 115.664 116.058 117.786 0.02 0.36 1.82 

2 กลางลาํน้ํา 181 35 114.696 114.743 115.445 117.633 0.04 0.65 2.50 

    172 44 114.507 114.554 115.238 117.562 0.04 0.63 2.60 

    162 54 114.433 114.483 115.169 117.526 0.04 0.64 2.63 

    152 63 114.341 114.394 115.102 117.506 0.05 0.66 2.69 

3 ทา้ยน้ํา 144 73 114.297 114.35 115.068 117.491 0.05 0.67 2.72 

    125 95 114.217 114.271 114.995 117.451 0.05 0.68 2.75 

    124 100 114.215 114.215 114.215 114.214 0.00 0.00 0.00 
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คลา้ยๆกบัช่วงบรเิวณกลางลําน้ํา แต่จะท่วมตลิง่ฝ ัง่ขวาตลอดระยะเวลาทีท่าํการพจิารณาทัง้ 3 เดอืน 

ในสว่นของทีร่ะดบัเกบ็กกั 115 เมตร (รทก.) ระดบัน้ําเริม่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งชา้ๆตลอดหน้าตดัลํา

น้ํา เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากการไหลยอ้นกลบัของน้ํา ซึ่งบรเิวณช่วงต้นน้ําระดบัน้ําจะไม่มกีาร

ทว่มตลิง่ทัง้สองฝ ัง่จนถงึช่วงกลางลําน้ําระดบัน้ําเริม่มกีารท่วมตลิง่ทัง้สองฝ ัง่และท่วมไปจนถงึบรเิวณ

ทา้ยน้ําตลอดระยะเวลาทีท่าํการพจิารณาทัง้ 3 เดอืน  

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการนําผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ควรคาํนึงถงึสภาพพืน้ทีซ่ึง่มกัแปรเปลีย่นตามเวลา 

ดงันัน้หากจะนําไปใชง้านจรงิควรมกีารสํารวจตรวจสอบขอ้มูลสภาพพื้นที่ใหม่เพื่อใหส้อดคล้องกบั

สภาพในปจัจุบนั 

 2. ขอ้มลูอทุกวทิยามคีวามสาํคญัอยา่งมากในการสรา้งแบบจําลองสภาพการไหลในลําน้ํา ถา้

หากมกีารวิเคราะห์ตรวจสอบจะทําให้ได้ขอ้มูลทีม่คีุณภาพเชื่อถือได้ ทําให้ได้แบบจําลองที่มคีวาม

ถกูตอ้ง สามารถนําไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. อย่างไรก็ตามการสร้างแผนที่พื้นที่น้ําท่วมที่ได้รบัผลกระทบจากการกกัเก็บน้ําที่ระดับ

ต่างๆ กม็คีวามสาํคญัต่อการนําไปใชใ้นการวางแผนจดัการแกป้ญัหา ซึง่จะไดก้ล่าวในโอกาสต่อไป 

8. บรรณานุกรม 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2552. รายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการ

ฝายหวันา อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ. 
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