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บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้ ได้ท้าการพัฒนาแบบจ้าลองการเกิดน้้าท่วม ในพื้นที่ชุมชนทั้งหมด 102 ชุมชนของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ซึ่งมีคลองหลัก 2 คลองคือ คลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้้า ร.1 ท้าหน้าที่ระบายน้้าที่ผ่านตัวเมืองลงสู่
ทะเลสาบสงขลาที่แหลมโพธิ์ ด้วยความสามารถของ HEC-RAS 2D ที่สามารถท้าการจ้าลองการไหลแบบหนึ่งมิติร่วมกับ
สองมิติได้ จึงได้จ้าลองให้การไหลในคลองทั้งสองเป็นแบบหนึ่งมิติ และส่วนที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นทีช่ ุมชนเป็นการไหล
แบบสองมิติ การปรับเทียบแบบจ้าลองการไหลหนึ่งมิติในคลองอู่ตะเภาได้ใช้วิธีการแปรค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
(Manning’s n Value) ของทางน้้า โดยจ้าลองการไหลของน้้าเป็นแบบไม่คงที่ จากสถานีวดั ระดับน้้า X.44 บ้าน
หาดใหญ่ใน จนถึงสถานีวัดระดับน้้า X.181 บ้านหาร ผลการปรับเทียบพบว่า เมื่อปริมาณน้้ามากกว่า 200 ลบ.ม.ต่อ
วินาที ค่า n ที่ 0.020 จะท้าให้ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าและระดับน้้าทีส่ อดคล้องกับ Rating Curve ของ
สถานีวัดระดับน้้า X.181
เมื่อปริมาณน้้ามากจนท้าให้น้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน ได้ท้าการจ้าลองการไหลเป็นแบบสองมิติ ใน
การศึกษานี้ ได้ท้าการจ้าลองการเกิดน้้าท่วมใหญ่ ในช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยใช้ปริมาณน้้าท่าทีส่ ถานี
วัดระดับน้้า X.44 ผลจากการจ้าลองพบว่าเกิดน้้าท่วมในพื้นที่จ้านวน 88 ชุมชนจากทั้งหมด 102 ชุมชน และได้ท้าการ
เปรียบเทียบความแม่นย้าของแบบจ้าลอง กับแผนที่ระดับน้า้ ท่วมสูงสุดที่ได้ท้าการส้ารวจก่อนหน้านี้ พบว่าค่าเฉลี่ยของ
ความแตกต่างระหว่างความลึกสูงสุดในแต่ละชุมชนจากแบบจ้าลองและแผนที่ มีค่าเท่ากับ 61 เซนติเมตร

คาสาคัญ : ชุมชนเมืองหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา คลองระบายน้้า ร.1 แบบจ้าลองการเกิดน้้าท่วม HEC-RAS 2D
ABSTRACT
This study aims to develop a flood model for 102 communities in Hatyai Municipality where
two main canals: U-Tapao and R-1 have been used as water convenance to drain water into Songkhla
Lake at Laem Pho. Since HEC-RAS 2D enables users to perform combined 1D and 2D unsteady-flow
routing, a 1D flow has been used for both canals while overbank flow into flood plain has been

modeled as a 2D flow area. The calibration of 1D flow in U-Tapao canal was conducted by varying
Manning’s n value for an unsteady flow from gauging station X.44 Ban Hatyai Nai to gauging station
X.181 Ban Han. The result indicates that when the flow rate is greater than 200 cubic meters per
second, an n value of 0.020 will provide the compatible flow and stage with the rating curve of
gauging station X.181.
Once the water level exceeds the overbanks and overflows into the floodplain, a 2D flow
model has been used by defining the floodplain as a 2D flow area. The big flood during 1st - 3rd
November, 2010 has been simulated using flow hydrograph of gauging station X.44. The result predicts
that out of 88 from 102 communities will be inundated. The flood peaks of simulated flood and a
surveyed flood map have been compared using Root Mean Square Error which in this case is 61
centimeters.
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1. บทนา
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างแบบจ้าลองการเกิดน้้าท่วม
โดยการใช้แบบจ้าลองความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model/DEM) ร่วมกับโปรแกรม HEC-RAS ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้จ้าลองสถานการณ์นา้ ท่วม ที่พัฒนาโดย Hydrologic Engineering Center ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด US
Army Corps of Engineers เพือ่ จ้าลองสถานการณ์การเกิดน้้าท่วม จากข้อมูลน้้าท่วมในอดีต และแสดงพื้นทีท่ ี่คาดว่า
จะเกิดน้้าท่วมจากน้้าหลากเกินกว่าที่คลองหรือแม่น้าจะรับได้ ในระยะที่ผ่านมา ศูนย์ภูมภิ าคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคใต้ ได้ด้าเนินการปรับปรุงแบบจ้าลองความสูงเชิงตัวเลข (DEM) ของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใช้วิธี
ค้านวณจากระดับน้้าท่วมสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 และได้ใช้ DEM ดังกล่าว จัดท้าแผนที่เสีย่ งภัยการเกิดน้้าท่วมด้วย
วิธีน้าไปซ้อนทับ (Intersection) ระดับน้้าที่ความสูงต่างๆ รวมทัง้ ได้ทดลองสร้างแบบจ้าลองการเกิดน้้าท่วม (Flood
Inundation Modeling) ด้วยโปรแกรม HEC-RAS ซึ่งเป็นการจ้าลองการไหลของน้้าแบบหนึ่งมิติ โดยจ้าลองการไหล
ของน้้าเฉพาะที่ไหลในคลองอู่ตะเภาคลองเดียว
ต่อมาในระยะที่สองได้ท้าการเป็นการปรับให้แบบจ้าลองมีความ
ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากขึ้น โดยการเพิ่มคลองระบายน้า้ ร.1 เข้ามาในแบบจ้าลอง และทดสอบการระบายน้้าคลอง
ระบายน้้า ร.1 คลองเดียว และการระบายน้้าแบบสองคลอง คือการระบายน้้าของคลองอู่ตะเภา และคลองระบายน้า้ ร.
1 พร้อมกันที่อัตราการระบายน้้าต่างๆกัน โดยใช้ข้อมูลการเกิดน้า้ ท่วมในอดีต ผลจากการศึกษาพบว่าในการระบายน้้า
คลองอู่ตะเภาคลองเดียว มีความสามารถสูงสุดในการระบายน้้า 600 ลบ.ม. ต่อวินาที และคลองระบายน้้า ร.1 มี
ความสามารถในการระบายน้้าสูงสุด 465 ลบ.ม. ต่อวินาที สอดคล้องกับข้อมูลการระบายน้้าของกรมชลประทาน
ส้าหรับการระบายน้้าสองคลองที่ปริมาณน้้า 1,600 ลบ.ม. ต่อวินาที พบว่าพื้นที่ที่น้าท่วมไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การเกิดน้้าท่วมในปี พ.ศ. 2553 ที่เกิดน้้าท่วมทั้งหมดของพื้นที่ศึกษา ซึง่ ไม่สอดคล้องกัน
สาเหตุที่เป็นไปได้ประการหนึ่ง อาจเกิดจากการที่แบบจ้าลอง HEC-RAS จ้าลองการไหลเป็นแบบ 1 มิติ คือพื้นที่ที่อยู่
ต่้ากว่าระดับความสูงของน้้าในแนวเส้นทางการไหลของน้้าจะถูกก้าหนดเป็นพื้นที่ที่น้าท่วม ซึ่งในความเป็นจริงเมื่อน้้า
ล้นตลิ่ง การไหลของน้้าสามารถจ้าลองให้เป็นการไหลแบบ 2 มิตไิ ด้
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงท้าการจ้าลองการไหลทั้ง 1 มิติ (ไหลในล้าน้้า) และ 2 มิติ (เมื่อน้้าล้นตลิ่ง) โดย
ใช้ HEC-RAS 2D ซึ่งจะท้าให้แบบจ้าลองมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
พัฒนาแบบจ้าลองการเกิดน้้าท่วมโดยใช้แบบจ้าลองการไหลหนึ่งและสองมิตริ ่วมกัน

3. วิธีการวิจัย
3.1 สร้างแบบจ้าลองการเกิดน้้าท่วมของชุมชนเมืองหาดใหญ่ ด้วยการใช้ข้อมูลแบบจ้าลองระดับความสูงเชิง
ตัวเลขของพื้นที่ชุมชนเมืองหาดใหญ่ในรูปแบบ TIN Model ข้อมูลหน้าตัดล้าน้้าคลองอู่ตะเภา และคลองระบายน้้า ร.
1 จัดท้าเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางการไหลของน้้า (Stream Centerline) ตลิ่ง
ล้าน้้า (Stream Banks) เส้นทางการไหลบ่าเมื่อน้้าล้นตลิ่ง (Flow Paths) หน้าตัดล้าน้้า (Cross Sections) ของคลองอู่
ตะเภา และคลองระบายน้้า ร.1 รวมทั้งสภาพการใช้ที่ดินในเขตชุนเมืองหาดใหญ่ (Land Use) เป็นข้อมูล พื้นฐาน
ส้าหรับน้าเข้าสู่โปรแกรม HEC-RAS 2D เพื่อสร้างแบบจ้าลองการไหลของน้้า 1 มิติ และ 2 มิติ
3.2 สร้างแบบจ้าลองการไหลของน้้า 1 มิติและ 2 มิติร่วมกัน โดยใช้ HEC-RAS 2D โดยจ้าลองให้การไหลของน้้า
ในคลองเป็นการไหล 1 มิติ และน้า้ ทีล่ ้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเป็นการไหลแบบ 2 มิติ ด้วยการก้าหนด 2D Flow Area
ในรูปกริดเซลขนาด 5x5 เมตร จาก TIN Model และได้ท้าการจ้าลองการไหลของน้้าเป็นแบบไม่คงที่ โดยใช้ข้อมูล
Flow Hydrograph ในช่วงวันที่ 17 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จ้าลองการไหลของน้้าในคลองอู่ตะเภา และคลองระบาย
น้้า ร. 1 แบบ 1 มิติ เพื่อท้าการปรับเทียบแบบจ้าลอง โดยวิธกี ารแปรค่าสัมประสิทธิ์แมนนิ่ง (Manning’s Coefficient)
ในคลองอู่ตะเภา เมื่อได้สัมประสิทธิ์แมนนิ่งที่เหมาะสมแล้ว จึงได้ท้าการจ้าลองการเกิดน้้าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2553
โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายชั่วโมงของวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ้าลองได้ท้าการ
เปรียบเทียบกับแผนที่ระดับน้้าท่วมสูงสุดที่ได้ท้าการส้ารวจไว้ (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ภาคใต้
, 2556)

4. ผลการวิจัย
4.1 การปรับเทียบแบบจ้าลองด้วยการแปรค่า Manning’s n Value ของคลองอู่ตะเภา
ในการศึกษานี้ ได้ท้าการปรับเทียบแบบจ้าลอง โดยการแปรค่า Manning’s n Value ของคลองอู่ตะเภา และ
ท้าการจ้าลองการไหลหนึ่งมิติแบบไม่คงที่ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายชั่วโมง ของสถานี X.44 บ้านหาดใหญ่ที่
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และระดับน้้า
ได้ขึ้นสูงสุด อยู่ที่ระดับ 5.42 เมตร (ร.ท.ก.) ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (กรม
ชลประทาน, 2557) ซึ่งมีปริมาณน้้าค่อนข้างมากแต่ยังเป็นระดับที่ต่้ากว่าระดับตลิ่งประมาณ 2 เมตร ปริมาณน้้า
ดังกล่าว ได้ใช้เป็นเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) ที่ต้นน้้า เพื่อจ้าลองการไหลของน้้าแบบหนึ่งมิติในคลอง
อู่ตะเภา จากสถานี X.44 บ้านหาดใหญ่ใน จนลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่แหลมโพธิ์ ซึ่งได้ก้าหนดให้เงื่อนไขขอบเขตที่ท้าย
น้้า เป็นความลึกปกติ (Normal Depth) แบบจ้าลองที่สร้างขึ้น ท้าการปรับเทียบกับ Rating Curve ปี พ.ศ. 2553
ของสถานี X.181 บ้านหาร (กรมชลประทาน, 2553) โดยการแปรค่า Manning’s n Value ของคลองอู่ตะเภา เท่ากับ
0.020, 0.025 และ 0.030 ตามล้าดับ ผลจากแบบจ้าลองพบว่า เมื่อปริมาณน้้าน้อยกว่า 200 ลบ.ม.ต่อวินาที และ ค่า
n = 0.025 ระดับความสูงของน้้าจะสอดคล้องกับค่าของกรมชลประทาน และเมื่อปริมาณน้า้ มากกว่า 200 ลบ.ม.ต่อ

วินาที ค่า n = 0.020 จะท้าให้ได้คา่ ความสูงของน้้าที่สอดคล้องกับค่าของกรมชลประทาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง
เป็นการสร้างแบบจ้าลองการเกิดน้้าท่วมในปี พ.ศ. 2553 ที่ปริมาณน้้าท่ามากกว่า 200 ลบ.ม.ต่อวินาที จึงใช้ค่า n =

ระดับความสูงน้าจากระดับน้าทะเลปานกลาง, ม.
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้า-ระดับน้้า ที่ Manning’s n Value ต่างๆ กันเทียบกับ Rating Curve
(2553) ของกรมชลประทาน ที่สถานีวัดระดับน้้า X.181 บ้านหาร
4.2 แบบจ้าลองการไหลของน้้าหนึ่งและสองมิติ
ในการพัฒนาแบบจ้าลอง 2 มิติ ได้ท้าการก้าหนดให้พื้นที่บริเวณฝัง่ ขวาและซ้ายของคลองอู่ตะเภาและคลอง
ร.1 เป็นพื้นที่การไหลสองมิติ (2D Flow Area) และการไหลของน้้าในคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 เป็นการไหลหนึ่งมิติ
และเป็นการไหลแบบไม่คงที่ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายชั่วโมง ของสถานี X.44 ในช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553
ซึ่งเกิดน้้าท่วมใหญ่ เป็นเงื่อนไขขอบเขตที่ต้นน้้า และใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของล้าน้้า Manning’s n Value
เท่ากับ 0.020 ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการปรับเทียบโมเดล ผลจากแบบจ้าลอง ณ เวลาต่างๆ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน
2553 โดยเริ่มจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 22.30 น น้้าล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่ฝั่งซ้ายและขวาของคลองอู่
ตะเภา (ภาพที่ 2) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 04.00 น. น้้าไหลเข้าท่วมพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองอู่ตะเภาทั้งหมด และ
คลองระบายน้า้ ร.1 ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่้า (ภาพที่ 3) และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 06.00 น. (ภาพที่ 4) น้้า
ไหลท่วมพื้นทีฝ่ ั่งซ้ายและฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภาทั้งหมด

ภาพที่ 2 พื้นทีเ่ กิดน้้าท่วมจากแบบจ้าลอง HEC-RAS 1D และ 2D ร่วมกัน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
เวลา 22.30 น.

ภาพที่ 3 พื้นทีเ่ กิดน้้าท่วมจากแบบจ้าลอง HEC-RAS 1D และ 2D ร่วมกันณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
เวลา 04.00 น.

ภาพที่ 4 พื้นทีเ่ กิดน้้าท่วมจากแบบจ้าลอง HEC-RAS 1D และ 2D ร่วมกัน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
เวลา 06.00 น.

4.3 ความแม่นย้าของแบบจ้าลองที่พัฒนาขึ้น
ผลลัพธ์จากการจ้าลองการไหลของน้้าโดยให้เ ป็น การไหลแบบหนึ่ งมิติ ในล้าน้้ าและสองมิติเมื่ อน้้าล้ น ตลิ่ ง
ประกอบด้วยความเร็วและความสูงของระดับน้้า เพื่อประเมินความแม่นย้าของแบบจ้าลอง ความลึกน้้าท่วมสูงสุดที่
เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนจ้านวน 88 ชุมชน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ (จาก 102 ชุมชน เลือกเฉพาะชุมชนที่เกิดน้้าท่วม)
ถูกน้าไปเปรียบเทียบกับความลึกที่ได้จากแผนที่ระดับน้้าท่วมสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 (สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์,
2556) ได้ค้านวณหาค่าความแตกต่างเฉลี่ยทางสถิติของความลึกของน้้าท่วมสูงสุดด้วย Root Mean Square Error
(RMSE) ซึ่งค้านวณได้จากสมการที่ 1 ดังนี้

RMSE = √
เมื่อ

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑊𝐻𝑊𝑀 −𝑊𝑚 )

𝑛

WHWM = ความลึกสูงสุดจากแผนที่ระดับน้้าท่วมสูงสุดปี พ.ศ.2553
Wm = ความลึกสูงสุดจากแบบจ้าลอง HEC-RAS

(สมการที่ 1)

จากการค้านวณพบว่า ค่าความแตกต่างเฉลีย่ ทางสถิติของความลึกของน้้าท่วมสูงสุด เท่ากับ 61 เซนติเมตร นั่น
คือ ความลึกของน้้าท่วมสูงสุดทีไ่ ด้จากแบบจ้าลองจะแตกต่างจากทีไ่ ด้จากแผนที่ระดับน้้าท่วมสูงสุดปี พ.ศ. 2553 อยู่
ที่ 61 เซนติเมตร เมื่อคิดเฉลี่ยจากพื้นที่ทั้งหมด 88 ชุมชน

5. วิจารณ์ผลและสรุปผล
ในการศึกษานี้ได้ท้าการสร้างแบบจ้าลองคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 โดยการเพิ่ม DEM ของหน้าตัดล้าน้้าทั้ง
สองคลองลงใน DEM ของกรมแผนที่ทหาร จากประตูระบายน้า้ คลองอู่ตะเภาและประตูระบายน้า้ หน้าควน จนถึง
ทางออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่แหลมโพธิ์ จากนั้นจึงได้ท้าการจ้าลองการไหล เป็นแบบหนึ่งมิติและไหลไม่คงที่ ด้วย
HEC-RAS โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้า้ ท่า ในช่วงวันที่ 17 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และท้าการปรับเทียบโดยแปรค่า
Manning’s n Value ของคลองอู่ตะเภาที่ n=0.020, 0.025 และ 0.030 พบว่า เมื่อปริมาณน้้ามากกว่า 200 ลบ.ม.ต่อ
วินาที ค่า n = 0.020 จะท้าให้ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้า้ และความสูงของน้้า สอดคล้องกับ Rating Curve
ปี พ.ศ. 2553 ที่สถานีโทรมาตร X.181 บ้านหารของกรมชลประทาน
ส้าหรับแบบจ้าลองน้้าท่วมในพื้นทีช่ ุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ท้าการจ้าลองการไหลเป็นแบบหนึง่ มิติใน
คลองทั้งสอง และพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นพื้นที่การไหลแบบสองมิติ เมื่อน้้าล้นตลิ่ง และเป็นการไหลแบบ
ไม่คงที่ ผลการจ้าลอง โดยใช้ปริมาณน้้าท่าขณะเกิดน้า้ ท่วมใหญ่ เมือ่ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พบว่า สามารถ
พยากรณ์ระดับน้า้ ในคลอง และพืน้ ที่ที่จะเกิดน้้าท่วมในช่วงเวลาต่างๆ ได้ และได้ท้าการเปรียบเทียบความลึกสูงสุดของ
น้้าที่ได้จากแบบจ้าลองในแต่ละชุมชน จ้านวนทั้งหมด 88 ชุมชน กับแผนที่ระดับน้้าท่วมสูงสุด ที่ได้ท้าการส้ารวจก่อน
หน้านี้ ผลการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง RMSE เท่ากับ 61 เซนติเมตร

6. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้แบบจ้าลองมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของช่วงเวลาที่พื้นที่ชุมชนใดจะเกิดน้้าท่วมก่อนและหลัง
รวมทั้งอัตราการเพิ่มความสูงของระดับน้้าท่วม ควรเพิ่มแบบจ้าลองของคลองอู่ตะเภาให้ครอบคลุมขึ้นไปทางต้นน้้า
และอาจเพิม่ คลองสาขาที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้้าในคลองอู่ตะเภา และคลองระบายน้้า เช่น คลองหวะ คลองวาด
และคลองต่้า
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