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บทคัดยอ 
 

แมนํ้าชีมีอางเก็บนํ้าขนาดใหญบนลํานํ้าสาขา 2 แหงไดแก อางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตนบนลํานํ้าพองความจุที่ระดับเก็บกัก 
2,263 ลานลบ.ม. และอางเก็บนํ้าเขื่อนลําปาวบนลําปาว ความจุเพิ่มเปน 1,600 ลานลบ.ม. สวนบนลํานํ้ามูลและลํานํ้าสาขา
เหนือที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมามีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ความจุมากกวา 100 ลานลบ.ม. รวม 4 แหง ตนลํานํ้ามูลที่สถานี M.2               
อ.จักราช ลงไปเปนระยะทางประมาณ 100 กม. มีความลาดชันสูงกวาแมนํ้าชี จากน้ันจนถึงจุดบรรจบระยะทางประมาณ 400 กม. 
มีความลาดเททองนํ้าใกลเคียงกัน และรูปตัดตามยาวเปน concave upward เชนเดียวกับลํานํ้าทั่วไป สองฝงของแมนํ้าชี               
มี off-stream storage หลายแหงในขณะที่แมนํ้ามูลมี flood plain กวางและยาวมากกวา 100 กม. บริเวณ อ.ราษีไศล                  
ซ่ึงสามารถชะลออุทกภัยได ทั้งแมนํ้าชีและมูลมีการกัดเซาะตล่ิงที่รุนแรงบริเวณที่แมนํ้าคดเคี้ยวหลายจุด ซ่ึงจากการศึกษา
ขั้นตนสามารถขุดชองลัดได ซ่ึงทําใหลด flood peak เพราะนํ้าสามารถไหลไดเร็วขึ้นและยังปองกันการกัดเซาะตล่ิงไดอีกดวย  
แตตองศึกษาถึงการที่อาจทําใหเกิดนํ้าทวมสูงขึ้นทางดานทายนํ้าได 
 
คําสําคัญ: คลองชองลัด, ลดระดับและเวลานํ้าทวม, ลํานํ้าชี – มูล 

 
Abstract 

 
 There are two large reservoirs on the tributaries of the Chi river namely: Ubolratana reservoir with 
the capacity of 2,263 MCM. on the Pong tributary and Lam Pao reservoir with the increasing capacity to 
1,600 MCM. on Lam Pao tributary. While there are four large reservoirs on the Mune and its tributaries 
with the capacity of each are larger than 100 MCM. upstream of Nakorn Rachasima province. Along the 
Mune river beginning from M.2 hydrological station at Amphur Chakarat with the downstream distance of 
about 100 km., the longitudinal profile is steeper than the Chi river, the rest of 400 km. to the Chi-Mune 
confluence, the longitudinal profile of both rivers is almost the same and is concave upward which is the 
typical of the general longitudinal river profile. There are several Off-stream storages on both banks of the 
Chi river while there is wide flood plain with the length of more than 100 kms. on the Mune river in the 
area of Amphure Rasisarai in which the flood can be temporally retarded. There are several meandering 
channels on both Chi and Mune rivers in which erosion are taken place on river banks. If cut-off channels 
are applied at suitable locations, river bank erosion will be stopped and travelling time of flood flow will 
be reduced. But higher flood level downstream may be taken place, which is needed to be studied 
before excavation of cut-off channel. 
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บทนํา 
 

เน่ืองจากเวลาเกิดอุทกภัยชวงที่นํ้าในลํานํ้ามีอัตราความเร็วเฉล่ียไมสูงมากนักเพราะ 1) แมนํ้ามีความคดเคี้ยวมาก                
2) แมนํ้ามี flood plain กวางถึงกวางมาก และ 3) ลํานํ้ามีความลาดเทนอย 

อน่ึงชวงตนนํ้าที่ลํานํ้ามีขนาดเล็กมักมีการบุกรุกลํานํ้า ทําใหเกิดอุทกภัยรุนแรง ในบางกรณีมีแมนํ้าไหลผานที่ตั้งเมือง  
เปนแมนํ้าขนาดเล็กทําใหเกิดการบุกรุกไดงาย เวลาเกิดอุทกภัยจึงทําใหนํ้าทวมเมืองรุนแรง การปรับปรุงภูมิทัศนหรือการขุดลอก
ลํานํ้าในชวงที่ลํานํ้ามีความลาดเทสูง อาจสงผลกระทบตอสวนอ่ืนของลํานํ้าได  โดยเฉพาะการกัดเซาะดานทายนํ้า การบีบลํานํ้า 
เชน การกอสรางสะพานหรือถา ปตร.ออกแบบ stilling basin ไมถูกตองจะเกิดการกัดเซาะทายนํ้า และจะเกิด backwater 
ดานเหนือนํ้า 
    
วัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา ประกอบดวย 
1. ศึกษารูปรางลักษณะสําคัญของแมนํ้าชี-มูล 
2. ศึกษาเพื่อลดเวลานํ้าทวมและลดปริมาณนํ้าไหลตามลํานํ้าชี-มูล เวลาเกิดอุทกภัย 

 
อางเก็บน้ําขนาดใหญบนลุมน้ําชี-มูล 
  

1.  อางเก็บน้ําขนาดใหญบนลุมน้ําชี อางเก็บนํ้าขนาดใหญบนลํานํ้าสาขาของแมนํ้าชี ไดแก  
1.1 อางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน กอสรางบนนํ้าพองมีความจุที่ระดับเก็บกักเทากับ 2,263 ลานลบ.ม. 
1.2 อางเก็บนํ้าเขื่อนลําปาว กอสรางบนลําปาวความจุเพิ่มเปน 1,600 ลานลบ.ม. 

 

2. อางเก็บน้ําขนาดใหญบนลุมน้ํามูล อางเก็บนํ้าขนาดใหญบนลุมนํ้ามูลที่ตนนํ้า เหนือที่ตั้ง จ.นครราชสีมา 
ประกอบดวย 

2.1) เขื่อนลําแซะ  ความจุที่ระดับเก็บกัก  275  ลานลบ.ม. 
2.2) เขื่อนมูลบน  ความจุที่ระดับเก็บกัก  141 ลานลบ.ม. 
2.3) เขื่อนลําพระเพลิง ความจุที่ระดับเก็บกัก  152 ลานลบ.ม. 
2.4) เขื่อนลําตะคอง ความจุที่ระดับเก็บกัก  315 ลานลบ.ม. 

 
ลักษณะและกรรมวิธีของแมน้ําตามธรรมชาติ 
 

ลักษณะแมนํ้าตามธรรมชาติทั่ว ๆ ไปแบงออกเปนคอนขางตรง (straight) โคง (meandering) และแยกสาย (braid) 
แตแมนํ้าบางสายอาจไมอยูใน 3 ลักษณะดังกลาวน้ีได สําหรับลักษณะที่โคงหรือตรงเปนการเนนถึงทิศทาง  แมนํ้าในบางชวง
ไหลแยกออกเปนหลายสาขาแลวไหลกลับมาบรรจบเปนสายเดียวกัน (braid) และอาจเกิดลักษณะเชนน้ีขึ้นอีกหลาย ๆ ครั้ง
ทางดานทายนํ้าได meander อาจแบงออกไดเปนลักษณะที่ราบเรียบและไมราบเรียบ  ลักษณะที่สําคัญของ meander คือ 
ความคดเคี้ยว (tortuosity) หรือ (sinousity) ซ่ึง Leopold et al. (1964) ไดใหคําจํากัดความของความคดเคี้ยว ซ่ึงเปน
อัตราสวนของความยาวตามลํานํ้าลึกตอความยาวในทางตรงจากตนนํ้าถึงปากแมนํ้า  โดยทั่ว ๆ ไปลํานํ้าที่กวางและตื้นจะ               
คดเคี้ยวนอย ความลาดชันของพื้นที่รับนํ้าเปนตัวประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดแรงที่ทําใหทางนํ้ามีลักษณะคอนขางตรงหรือ            
คดเคี้ยว ความชันทําใหความเร็วของอัตราการไหลสูง ซ่ึงจะทําใหความโคงของ meander ลดลงและ galay (1989) ไดให             
คําจํากัดความของ river processes คือปฏิกิริยาระหวางตะกอนกับนํ้า ความสามารถของนํ้าในแมนํ้าที่จะพัดพาเอาตะกอน   
ที่มีเขามา เพื่อไปสูยัง river processes ของชวงแมนํ้าเฉพาะ ถามีความไมสมดุลระหวางตะกอนที่มีเขามา ความสามารถใน
การพัดพา แมนํ้าจะปรับคุณสมบัติทางชลศาสตรของความกวาง ความลึก และรูปแบบโดยกรรมวิธีของการตกทับถม การกัด
เซาะหรือการเปล่ียนแปลงดานขาง 
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ลักษณะที่สําคัญของแมน้ํา 
 

ลักษณะและกรรมวิธีของแมนํ้าตามธรรมชาติโดยยอมีอยูใน Leopold et al. (1964) และลักษณะที่สําคัญของแมนํ้า 
พอสรุปไดดังน้ี 

1. แนวการไหล ถาลํานํ้าใดมีอัตราสวนระหวางระยะทางตามลํานํ้าลึกตอระยะทางตรงนอยกวา 1.5 เรียกวาลํานํ้าตรง 
ถามากกวา 1.5 เรียกวาลํานํ้าคดเคี้ยว 

2. รูปตัดตามยาวของลํานํ้า ลํานํ้าโดยทั่ว ๆ ไปจะมีรูปตัดตามยาวโคงหงายขึ้น (concave upward) โดยที่ตนนํ้า            
มีความลาดเททองนํ้าสูง  และความลาดเททองนํ้าจะคอย ๆ ลดลงจนถึงปลายแมนํ้า 

3. ลํานํ้าที่มีความลาดเททองนํ้าสูง วัสดุที่ประกอบเปนทองแมนํ้า (bed material) จะมีขนาดโตกวาลํานํ้าที่มีความ
ลาดเททองนํ้านอยกวา 
 
รูปรางลักษณะสําคัญของแมน้ําชี 
 

1. รูปรางลักษณะทั่วไป 
รูปรางลักษณะของลํานํ้าชีศึกษาจากแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารและรูปตัด ลํานํ้าชีที่มีการ

สํารวจไวบางสวนกับระดับทองนํ้า ณ จุดที่ตั้งฝายตาง ๆ และจาก rating curve ทายฝาย 
ที่ตั้งเมืองชัยภูมิมีทั้งพื้นที่ที่อยูสูงและต่ํากวาเสน contour 180 ม.รทก. มีหวยปะทาวและหวยเสียวไหลผานพื้นที่

บางสวนของตัวเมือง ลําหวยทั้งสองไหลมาบรรจบกันกอนไหลลงสูแมนํ้าชี โดยมีความยาวจากตัวเมืองถึงลํานํ้าชีตามหวยปะทาว 
ประมาณ 21 กม. และมีระยะทางตามแนวถนนหมายเลข 201 เทากับ 14 กม. สวนแมนํ้าชีมีความยาวตามลํานํ้าจากจุดตัด
ถนน 201 จนถึงจุดที่หวยปะทาวไหลลงประมาณ 37 กม. และระยะทางตรงประมาณ 17 กม. หรือเทากับ 1:2.18 เหนือจุดตัด
ถนน 201 ขึ้นไปประมาณ 23 กม. มี off-stream storage ขนาดใหญคือ บึงละหาน ชวงน้ีลํานํ้าชีมีความคดเคี้ยวมาก 
ระยะทางตามลํานํ้าชีจากจุดที่หวยปะทาวไหลลงจนถึงฝายแกงสนามนางระยะทางประมาณ 26 กม. โดยทองแมนํ้าชีที่ฝายแกง
สนามนาง (ฝายยาง) มีระดับทองนํ้าประมาณ 159 ม.รทก. 

อน่ึง หวยปะทาวและหวยเสียวไหลผานตัวเมืองชัยภูมิจนถึงลํานํ้าชีระหวางทางแยกออกเปนหลายสายมีความ              
คดเคี้ยวมากและไหลผานทุงนากอนลงสูลํานํ้าชี  ลํานํ้าชีจากจุดที่หวยปะทาวไหลลงจนถึงฝายแกงสนามนางมีความคดเคี้ยว 
จากฝายแกงสนามนางจนถึงฝายชนบทแนวการไหลของแมนํ้าชีคอนขางตรงมีความคดเคี้ยวบางเปนชวงส้ันๆ จากฝายชนบทถึง
ฝายคุยเชือกระยะทางตามลํานํ้าชีประมาณ 132 กม. มีความคดเคี้ยวมาก ใกลฝายชนบทมี off-stream storage ขนาดใหญ
ไดแก กุดนางแซง หนองกุดเคา บนฝงซายและหนองกรองแกวและแกงละวาบนฝงขวาและบึงแกงนํ้าตอน บนฝงซายเหนือจุด
บรรจบนํ้าชี-นํ้าพอง 
 

2. ความลาดเททองแมน้ําชี  
ที่ตั้งฝายชนบทระดับทองนํ้าชีเทากับ 151 ม.รทก. ซ่ึงอยูทายนํ้าของฝายแกงสนามนางประมาณ 77 กม. มีความลาดเท

ทองนํ้าประมาณ 1:9,500 และที่ทายนํ้าของฝายชนบทลงไปเปนระยะทางประมาณ 64 กม. มีความลาดเททองนํ้าใกลเคียงกัน  
และลดลงเหลือ 1:10,500 ที่ระยะทาง 68 กม. ซ่ึงก็คือที่ตั้งของฝายคุยเชือก (ทองนํ้า 138.00 ม.รทก.) จากฝายคุยเชือกจนถึง
ฝายวังยาง (ทองนํ้า 129.00 ม.รทก.) ระยะทางประมาณ 119 กม. และจากฝายวังยางถึงฝายรอยเอ็ด (ทองนํ้า 122.00 ม.รทก.) 
ระยะทางประมาณ 61 กม. ความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:12,000 จากฝายรอยเอ็ดถึงฝายยโสธร (ทองนํ้า 115.50 ม.รทก.) 
ระยะทางประมาณ 116 กม. ความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:15,000 และฝายยโสธรถึงฝายธาตุนอย (ทองนํ้า 107.00 ม.รทก.) 
ระยะทางประมาณ 107 กม. ความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:12,600 จากฝายธาตุนอยถึงจุดบรรจบชี-มูล ระยะทางตามลํานํ้า
ประมาณ 60 กม. และระยะทางตรงประมาณ 30.5 กม.  (1:1.97) ซ่ึงลํานํ้าชีมีความคดเคี้ยวมาก โดยที่จุดบรรจบมีระดับทองนํ้า
ประมาณ 104.4 ม.รทก. หรือความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:23,000 แปลนดังแสดงไวในรูปภาพที่ 1 และรูปตัดตามยาว             
ดังแสดงไวในรูปภาพที่ 2 

ปริมาณนํ้าที่ระบายออกจากอางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตนจะไหลลงสูนํ้าพองผานฝายนํ้าพองแลวไหลลงสูแมนํ้าชี             
เหนือฝายคุยเชือก โดยนํ้าพองมีความจุประมาณ 350  ลบ.ม.ตอวินาที สวนปริมาณนํ้าจากอางเก็บนํ้าเขื่อนลําปาวจะระบาย 
ลงสูลําปาว ซ่ึงมีความจุประมาณ 200 ลบ.ม.ตอวินาที ลําปาวไหลลงสูแมนํ้าชีเหนือฝายรอยเอ็ด 
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รูปภาพที่ 1 แปลนแสดงที่ตั้งฝายตางๆ บนแมนํ้า-มู 
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รูปภาพที่ 2 รูปตัดตามยาวของแมนํ้าชีและแมนํ้ามูล 
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รูปรางลักษณะแมน้ํามูล 
 

1. รูปรางลักษณะทั่วไป 
ลําตะคองไหลผานที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยกอนถึงที่ตั้งจังหวัดมีความคดเคี้ยวมาก ทายที่ตั้งจังหวัดแนวคอนขางตรง 

ที่ตั้งเมืองสูงกวาเสน contour 180 ม.รทก. เล็กนอย ปลายถนนหมายเลข 24 ทับเสน contour 180 ม.รทก. ลําตะคองไหลลงสู
แมนํ้ามูลทายที่ตั้งเมืองนครราชสีมา เปนระยะทางประมาณ 16 กม. และทายที่ตั้งสถานี M2 ประมาณ 1.50 กม. 

ระยะทางจากจุดที่ลําตะคองไหลลงสูแมนํ้ามูลถึงที่ตั้งอําเภอพิมายประมาณ 59.5 กม. ลํานํ้ามูลมีขนาดเล็กและ                
มีความคดเคี้ยวมาก โดยมีระยะทางตรงประมาณ 34 กม. เวลาเกิดอุทกภัยนํ้าที่ลนตล่ิงสามารถไหลเปนแนวตรงได และจาก
ที่ตั้งอําเภอพิมายถึงฝายชุมพวงระยะทางตามลํานํ้าประมาณ 54 กม. ลํานํ้ามูลยังมีขนาดเล็กและคดเคี้ยวมากเหมือนเหนือชวง
ที่ตั้งอําเภอพิมาย โดยมีระยะทางตรงประมาณ 29.5 กม. (1:1.83)  

จากฝายชุมพวงถึงฝายบานเขวาระยะทางตามลํานํ้าประมาณ 52 กม. ซ่ึงลํานํ้ามีความคดเคี้ยวมากโดยมีระยะ
ทางตรงประมาณ 25 กม. (1:2.08) โดยลํานํ้ามูลเริ่มมีขนาดโตขึ้น โดยฝงขวาเปนพื้นที่นาแคบ ๆ ขึ้นสูที่สูงสวนบนฝงซายเปน               
ที่นาผืนกวางใหญ 

จากฝายบานเขวาถึงฝายตะลุง แมนํ้ามูลมีขนาดใหญมากขึ้นและยังมีความคดเคี้ยวมากโดยมีระยะทางตามลํานํ้า 
132 กม. แลวไหลผานที่ราบลุมซ่ึงเปนที่นาสองฝง และไหลเขาใกลอําเภอสตึก จ.บุรีรัมย จากอําเภอสตึกถึงฝายตะลุงระยะทาง
ตามลํานํ้าประมาณ 50 กม. ระยะทางตรงประมาณ 28 กม. มีที่ราบลุมหนอง บึง สองฝงของลํานํ้าตั้งแตทายอําเภอสตึกตามลํานํ้า
ลงไปประมาณ 10 กม. จนถึงฝายตะลุงและมีลําชีไหลลงสูนํ้ามูลดานขวามือเหนือที่ตั้งฝายตะลุงประมาณ 10 กม. 

จากฝายตะลุงแมนํ้ามูลไหลผานอําเภอทาตูม จ.สุรินทร ระยะทางตามลํานํ้าประมาณ 20 กม. ตอระยะทางตรง
ประมาณ 12.5 กม. แนวลํานํ้าคอนขางตรงตั้งแตทายอําเภอทาตูมลงไปถึงฝายราศีไศล ลํานํ้ามูลมีความคดเคี้ยวและมีที่ลุม
หนองบึงอยู 2 ฝงเปนบริเวณกวาง และลํานํ้ามีความคดเคี้ยวมาก โดยมีระยะทางตามลํานํ้า 86 กม. ตอระยะทางตรงประมาณ 
45 กม. (1:1.91) และมีหวยทับทันไหลลงสูเหนือฝายราศีไศล ดานขวามือ และลําเสียวไหลลงสูดานซายมือ 

แมนํ้ามูลไหลผานอําเภอราศีไศล แลวไหลเขาใกลที่ตั้งจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีระยะทางตรงประมาณ 7 กม. ทายที่ตั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีหวยสําราญไหลลงสูดานขวามือ  แลวไหลไปบรรจบกับแมนํ้าชีโดยเหนือจุดบรรจบเปนระยะทางประมาณ 
12 กม. เปนที่ตั้งของฝายหัวนา ระยะทางระหวางฝายราศีไศล และฝายหัวนาตามลํานํ้าประมาณ 97 กม. แนวลํานํ้าคอนขาง
ตรงประมาณ 70 กม. เหนือฝายหัวนาประมาณ 2 กม. มีหวยขยุงไหลลงดานขวามือ จากฝายหัวนาถึงจุดบรรจบชีมูล 
ระยะทางตามลํานํ้า 12 กม. ตอระยะทางตรง 5.5 กม. (1:2.18) ซ่ึงมีความคดเคี้ยวมาก แปลนดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
 

2. ความลาดเททองแมน้ํามูล 
จากสถานี M2 (ทองนํ้า 157.85 ม.รทก.) ถึงฝายชุมพวง (ทองนํ้า 138.0 ม.รทก.) ระยะทางตามลํานํ้าประมาณ 115 กม. 

ความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:6,000 จากฝายชุมพวงถึงฝายบานเขวา (ทองนํ้า 128.00 ม.รทก.) ระยะทางตามลํานํ้า
ประมาณ 52 กม. ความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:5,200 และจากฝายบานเขวาถึงฝายตะลุง (ทองนํ้า 117.00 ม.รทก.) 
ระยะทางตามลํานํ้าประมาณ 132 กม. ความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:13,200  และจากฝายตะลุงถึงฝายราศีไศล (ทองนํ้า 
110.00 ม.รทก.) ระยะทางตามลํานํ้าประมาณ 106 กม. ความลาดเททองนํ้า 1:15,000 และจากฝายราศีไศลถึงฝายหัวนา 
(ทองนํ้า 105.00 ม.รทก.) ความยาวตามลํานํ้าประมาณ 97 กม. ความลาดเททองนํ้าประมาณ 1:19,400 กลาวโดยสรุปตั้งแต
ฝายบานเขวาถึงจุดบรรจบชี-มูล ความลาดเททองนํ้าแมนํ้ามูลเปน concave upward เชนเดียวกับแมนํ้าทั่ว ๆ ไป รูปตัด 
ความยาวดังแสดงในรูปภาพที่ 2 
 
อุทกภัยบนลําน้ําชี -มูล 
 

1. อุทกภัยบนลําน้ําชี 
โดยปกติฝนตกหนักที่สุดบนลุมนํ้าชีเกิดในเดือนกันยายน ดังที่เกิดอุทกภัยใหญบนลุมนํ้าชีในป 2521 ฝนตกหนัก

เกือบทั้งลุมนํ้าชี ทําใหตองระบายนํ้าออกจากเขื่อนอุบลรัตนเปนปริมาณสูงเกินความจุของลํานํ้าพองที่จะรับได แตเมือง
ขอนแกนตั้งอยูที่สูงจึงไมเกิดนํ้าทวม สวนทางรถยนตเช่ือมตัวจังหวัดทั้ง 4 ดานถูกตัดขาด จําเปนตองสงความชวยเหลือทาง
เครื่องบิน 
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ในฤดูฝนป 2553 ฝนตกผิดปกติทําใหเกิดอุทกภัยบนลุมนํ้าชีในเดือนตุลาคม เมืองชัยภูมิตั้งอยูบนที่สูง (ระดับต่ํากวา 
180 ม.รทก. เล็กนอย) แตมีลําหวยไหลผานไดแก หวยปะทาวและหวยเสียว เน่ืองจากเกิดฝนตกหนักที่ตนนํ้าของลําหวยทั้งสอง           
จึงทําใหเกิดนํ้าทวมเมืองชัยภูมิ อน่ึงสําหรับสองฝงของแมนํ้าชีมีอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยูบนฝงขวาและที่ตั้ง
จังหวัดยโสธรตั้งอยูบนฝงซาย ซ่ึงมีความเส่ียงจากนํ้าในแมนํ้าชีลนตล่ิงเขามาทวมและการกัดเซาะตล่ิง 
 

2. อุทกภัยบนลุมน้ํามูล 
โดยเกณฑเฉล่ียฝนจะตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนพื้นที่ตนนํ้ามูลในเดือนตุลาคม ที่ตั้งตัวจังหวัด

นครราชสีมาอยูใกลเสนช้ันความสูง 180 ม.รทก. และมีลําตะคองไหลผานตัวเมืองกอนไหลลงสูแมนํ้ามูล แมนํ้ามูลชวงน้ีจนถึง
ที่ตั้งอําเภอพิมายมีขนาดเล็ก มีความลาดเทสูง (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) และมีความคดเคี้ยวมากเวลาเกิดอุทกภัยจนนํ้าลนตล่ิง
ปริมาณนํ้าสวนน้ีจะสามารถไหลตัดตรงได เน่ืองจากทั้งลําตะคองและแมนํ้ามูลชวงน้ีมีขนาดเล็กจึงถูกบุกรุกไดงาย เม่ือเกิด
อุทกภัยจึงมีความรุนแรง เพราะเกิดการสะสมของนํ้าทําใหเกิดนํ้าทวมสูง 

ทายนํ้าลงไปจะมีอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย และอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ตั้งอยูริมฝงนํ้ามูล ซ่ึงลํานํ้ามูลชวงน้ีมี
ความคดเคี้ยวมาก อําเภอทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูริมหวยทับทัน และอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูบนฝงซาย
ของแมนํ้ามูล สวนที่ตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มีหวยสําราญไหลผาน ซ่ึงชวงที่นํ้าไหลผานที่ตั้งจังหวัดมีความคดเคี้ยวมาก 

ที่ตั้งอําเภอและตัวจังหวัดดังที่ไดกลาวมาแลว มีความเส่ียงตอการเกิดนํ้าทวม จึงตองดูแลรักษาลํานํ้าใหดี ไมใหเกิด
การบุกรุกลํานํ้าในทุกลักษณะและโดยเฉพาะดานทายนํ้าและการขุดลอกลํานํ้าดานเหนือนํ้า  เปนตน 
 
การศึกษาเบื้องตนเพื่อลดระดับและเวลาน้ําทวม 
 

เน่ืองจากทั้งลํานํ้าชี-มูล สวนใหญมีความคดเคี้ยวมาก (ระยะทางตามลํานํ้าตอระยะทางตรงมากกวา 1.5) เม่ือเกิด
อุทกภัยนํ้าจึงไหลชา เพื่อใหปริมาณนํ้าไหลผานไดเร็วขึ้น จึงเสนอแนะใหขุดชองลัด (cutoff-channel) ซ่ึงจะทําใหแนวการไหล
ของนํ้าส้ันลงทําใหลดเวลาการไหลและลดผลกระทบจาก Backwater ไดดวย Varshney (1979: 525-526) ไดใหลักษณะที่
เหมาะสมในการขุดชองลัด ซ่ึงประกอบดวย 

1. อัตราสวนระหวางความยาวตามทางนํ้าตอความยาวของชองลัดควรเปน 1.7 ถึง 3.0 หรือมากกวา 

2. อัตราสวนระหวาง 
Q
r

 ควรอยูระหวาง 13 ถึง 24 ซ่ึง r คือ radius of curvature เปนเมตร และ Q คือ

ปริมาณนํ้าสูงสุดเปน ลบ.ม.ตอวินาที 
3. ในกรณีของชองลัดนํารอง ทางนํ้านํารองควรขุดใหมีคา RS2 เทากับแมนํ้า ที่ซ่ึง R คือ Hydraulic mean 

depth และ S คือ Slope 

4. ชองลัดจะเปน Self scouring ซ่ึง 2L
R

 ของชองลัดจะมีคามากกวาของแมนํ้า ที่ซ่ึง L คือความยาวตามชองลัด 

5. แนวการขุดจะสัมผัสกับทิศทางการไหลหลักทั้งไหลเขาและไหลออกจากชองลัด 
อีกประการหน่ึงชวงลํานํ้าที่มีความคดเคี้ยวมาก ตล่ิงจะถูกกัดเซาะมากดวย ถาชุมชนตั้งอยูใกลตล่ิงที่ถูกกัดเซาะ 

นอกจากปองกันการกัดเซาะตล่ิงแลวยังตองการปองกันนํ้าทวมสูงดวย กรณีน้ีถาการขุดชองลัดเหมาะสม การขุดชองลัดอาจมี
ราคาคากอสรางถูกกวาทั้งการปองกันตล่ิงและการปองกันนํ้าทวมรวมกัน 
 
การประยุกตใชชองลัดสําหรับลดปญหาน้ําทวม เม่ือลําน้ําชีไหลผาน จ.มหาสารคาม 
 

จากหลักเกณฑของการขุดชองลัด (cut-off channel) ดังกลาวแลวเม่ือนํามาประยุกตใชกับแมนํ้าชีชวงตั้งแตฝาย
แกงสนามนางถึงจุดบรรจบชี-มูลระยะทางประมาณ 670 กม. ลํานํ้าชีมีความคดเคี้ยวเหมาะที่จะขุดชองลัดเปนจํานวนมาก  
การขุดชองลัดควรเริ่มจากทายนํ้าขึ้นไปหาเหนือนํ้า ทั้งน้ีเพื่อไมใหเกิดนํ้าทวมดานทายนํ้ามากขึ้น 
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สวนชวงที่แมนํ้าชีไหลผานพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตั้งแตบานหวยชัน (เหนือเทศบาลตําบลทาขอนยางประมาณ                 
4 กม.) จนถึงจุดที่หวยคะคางไหลลงสูระยะทางประมาณ 49 กม. อัตราสวนระหวางระยะทางตามลํานํ้าตอระยะทางตรง
ประมาณ 2.28 แสดงวาแมนํ้าชวงน้ีคดเคี้ยวมาก 

ตัวอยางหน่ึงของการประยุกตใชชองลัด คือ เทศบาลตําบลทาขอนยางตั้งอยูบนตล่ิงฝงซาย ณ ชวงที่แมนํ้าชีไหลโคง
ตล่ิงจึงถูกกัดเซาะ ซ่ึงไดมีการกอสรางเพื่อปองกันตล่ิง ในเวลาเกิดอุทกภัยนํ้าจะไหลชา ถาขุดชองลัดจะไดชองลัดที่มีความยาว
ประมาณ 1.1 กม. สวนแมนํ้าชีที่ไหลโคงมีความยาวประมาณ 4 กม. (1:3.64) ถาขุดชองลัดจะสามารถลดทั้งนํ้าทวมจากแมนํ้าชี
และการกัดเซาะตล่ิง 

อีกตัวอยางหน่ึงคือ อําเภอโกสุมพิสัย ตั้งอยูบนตล่ิงฝงขวา ดานเหนือที่ตั้งอําเภอ แมนํ้าชีไหลเปนแนวตรงยาว
ประมาณ 13 กม. แตทายนํ้าลงไป 3.0 กม.เศษ แมนํ้าชีคดเคี้ยว เวลาเกิดอุทกภัยใหญ backwater จะขึ้นมาถึงชุมชนโกสุม-
พิสัย ถาขุดชองลัดทายนํ้าจะทําใหระดับนํ้าทวมลดลงได ในปจจุบันมีชองลัดตามธรรมชาติอยู 1 แหง และมีที่เหมาะสมจะขุด
ชองลัดไดอีก 1 แหง ซ่ึงมีระยะทางตามลํานํ้าประมาณ 4.0 กม. ตอระยะทางตรงประมาณ 600 ม. (1:6.67) 

 
การเปรียบเทียบระหวางแมน้ําชีและมูล 

 
การเปรียบเทียบรูปรางลักษณะของแมนํ้าชีและมูลจากที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิและที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมาจนถึงจุด

บรรจบชี-มูล สามารถสรุปไดดังน้ี 
1. ความสูงของที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาใกลเคียงกัน (ประมาณ 180 ม.รทก.) 
2. ที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิมีหวยปะทาวและหวยเสียวไหลผานในขณะที่ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมามีลําตะคองไหลผาน 
3. ระยะทางจากจุดที่หวยปะทาวไหลลงสูแมนํ้าชีจนถึงจุดบรรจบชี-มูล ประมาณ 700 กม. แตระยะทางจากจุดที่      

ลําตะคองไหลลงสูแมนํ้ามูลถึงจุดบรรจบชี-มูลประมาณ 513 กม. 
4. จากจุดที่หวยปะทาวไหลผานที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิถึงลํานํ้าชีประมาณ 21 กม. แตระยะทางจากจุดที่ลําตะคองไหลผาน

ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา ถึงแมนํ้ามูลประมาณ 16 กม. 
5. รูปตัดตามยาวของทั้งแมนํ้าชีและแมนํ้ามูลเปนรูปโคงหงายขึ้น (concave upward) เชนเดียวกัน 
6. รูปตัดตามยาวของทองแมนํ้ามูลสวนใหญมีความลาดเทสูงกวาทองแมนํ้าชี โดยเฉพาะตั้งแตฝายบานเขวาขึ้นไป  

รายละเอียดดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
7. รูปแปลนของทั้งแมนํ้าชีและมูล มีความคดเคี้ยว (ระยะทางตามลํานํ้าตอระยะทางตรงมากกวา 1.5) หลายชวง

หรือเปนจํานวนมาก 
8. แมนํ้ามูลตั้งแตฝายราษีไศลขึ้นไปจนเกือบถึงที่ตั้งอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย (เหนือฝาย ตลุง) ความยาวรวมกัน

มากกวา 150 กม.มี flood plain กวางมาก จึงสามารถชะลอปริมาณนํ้าอุทกภัยที่ไหลลงทายนํ้าไดมาก ซ่ึงบนลุมนํ้าชีไมมี                
มีแต off-stream storage ซ่ึงอยูชวงเหนือบริเวณอําเภอชนบท และมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน แตรับปริมาตรอุทกภัยไดนอยกวา 
Flood Plain บนแมนํ้ามูลมาก 

9. สําหรับบนลุมนํ้าชีมีอางเก็บนํ้าขนาดใหญอยู 2 อาง สามารถลดอุทกภัยตามลํานํ้าชีตั้งแตจุดบรรจบนํ้าชี-นํ้าพอง 
ลงมาจนถึงจุดบรรจบชี-มูลไดมาก ในขณะที่ตนนํ้ามูลเหนือที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา มีอางเก็บนํ้าความจุแตละอางมากกวา       
100 ลานลบ.ม.อยู 4 อาง ซ่ึงมีความจุรวมกันก็ยังนอยกวาอางเก็บนํ้าบนลุมนํ้าชีมาก จึงลดอุทกภัยดานทายนํ้าไดนอยกวามาก 
 
สรุป 
 

จากการศึกษาเบื้องตน แมนํ้าชีตั้งแตจุดที่หวยปะทาวซ่ึงไหลผานที่ตั้งเมืองชัยภูมิไหลลงสูจนถึงจุดบรรจบชี-มูล                  
มีความยาวประมาณ 700 กม. มีรูปตัดตามยาวเปนรูปโคงหงายขึ้น (concave upward) เชนเดียวกับแมนํ้าทั่ว ๆ ไป ตลอดชวง
ความยาวดังกลาว แมนํ้ามีความคดเคี้ยว (meandering channel) หลายชวง ซ่ึงเวลาเกิดอุทกภัยนํ้าไหลชา ถามีการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อขุดชองลัด (cut-off channel) จะสามารถลดระดับนํ้าอุทกภัยและการกัดเซาะตล่ิงชวงโคงได   

สวนแมนํ้ามูลชวงตั้งแตลําตะคองไหลลงสูจนถึงจุดบรรจบชี-มูล รวมระยะทางประมาณ 513 กม. มีรูปตัดตามยาว
เปนรูปโคงหงายขึ้น (concave upward) แมนํ้ามีความคดเคี้ยวหลายชวง ถามีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขุดชองลัด จะสามารถ                 
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ลดระดับนํ้าอุทกภัยและการกัดเซาะตล่ิงได โดยเฉพาะไมใชชวงที่มี flood plain กวางมาก แมนํ้ามูลชวงเหนือฝายราษีไศล
ความยาวประมาณ 150 กม. มี flood plain กวางซ่ึงสามารถชะลออุทกภัยได 

อน่ึงในประเทศไทยนิยมสรางฝายหรือ ปตร. ในชองลัด โดยแนวการขุดจะสัมพันธกับทิศทางการไหลหลักทั้งไหลเขา
และไหลออก เชน เขื่อนเจาพระยา เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะประกอบดวย 
1. ตัวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิตั้งอยูบนที่คอนขางสูง การแกปญหาอุทกภัยจึงทําไดไมยาก ซ่ึงอาจ

ประยุกตใชวิธีของ flood diversion ดานเหนือนํ้า polder system บริเวณที่ตั้งเมืองรวมกับ channel improvement ดานทายนํ้า 
แตจะตองมีการบํารุงรักษาองคประกอบของการปองกันอุทกภัยใหทําหนาที่ไดดีอยูตลอดเวลา 

2. เน่ืองจากตนนํ้าลํานํ้ามีขนาดเล็ก ทําใหเกิดการบุกรุกไดงาย จึงเสนอแนะใหศึกษาเพื่อจัดทําแนวเขตเพื่อปองกัน
การบุกรุก 

3. การขุดชองลัดตองศึกษาเพื่อไมใหเกิดนํ้าทวมและการกัดเซาะลํานํ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดานทายนํ้า 
4. ฝนตกหนักโดยเกณฑเฉล่ียจะเกิดที่ตนนํ้าชีในเดือนกันยายนและเกิดที่ตนนํ้ามูลฝนเดือนตุลาคม แตในป 2553 

เกิดพรอมกันในเดือนตุลาคม การขุดชองลัดถาขุดจํานวนไมมากนาจะดําเนินการไดเลย แตถาขุดเปนจํานวนมากจะตองศึกษาวา 
flood peak บนลุมนํ้าทั้งสองจะไมไหลมาถึงจุดบรรจบชี-มูลพรอมกัน 

5. สําหรับที่ตั้งจังหวัดและตัวอําเภอที่ตั้งอยูบนตล่ิงของแมนํ้าชี-มูลและตล่ิงของลํานํ้าสาขาจะตองปองกันไมใหมีการ
บุกรุกลํานํ้า หรือมีการขุดลอกหรือปรับปรุงภูมิทัศนโดยเฉพาะดานเหนือนํ้าหรือมีการบีบลํานํ้าดานทายนํ้า ซ่ึงจะทําใหเกิด               
ทั้งการกัดเซาะและนํ้าทวมที่ตั้งตัวจังหวัดและที่ตั้งตัวอําเภอมากขึ้น 
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