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การศึกษาเบื้องตนของคลองชองลัดเพื่อลดระดับและเวลาน้ําทวมตามลําน้ําชี – มูล
Preliminary Study of Cut- off Channels for Reduction of Flood Level
and Time of Flood Along Chi and Mune Rivers
ฉลอง เกิดพิทักษ1 และชัยวัฒน ขยันการนาวี2
บทคัดยอ
แมน้ําชีมีอางเก็บน้ําขนาดใหญบนลําน้ําสาขา 2 แหงไดแก อางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตนบนลําน้ําพองความจุที่ระดับเก็บกัก
2,263 ลานลบ.ม. และอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาวบนลําปาว ความจุเพิ่มเปน 1,600 ลานลบ.ม. สวนบนลําน้ํามูลและลําน้ําสาขา
เหนือที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมามีอางเก็บน้ําขนาดใหญ ความจุมากกวา 100 ลานลบ.ม. รวม 4 แหง ตนลําน้ํามูลที่สถานี M.2
อ.จักราช ลงไปเปนระยะทางประมาณ 100 กม. มีความลาดชันสูงกวาแมน้ําชี จากนั้นจนถึงจุดบรรจบระยะทางประมาณ 400 กม.
มีความลาดเททองน้ําใกลเคียงกัน และรูปตัดตามยาวเปน concave upward เชนเดียวกับลําน้ําทั่วไป สองฝงของแมน้ําชี
มี off-stream storage หลายแห งในขณะที่ แม น้ํามู ลมี flood plain กวางและยาวมากกวา 100 กม. บริ เวณ อ.ราษี ไศล
ซึ่งสามารถชะลออุทกภัยได ทั้งแมน้ําชีและมูลมีการกัดเซาะตลิ่งที่รุนแรงบริเวณที่แมน้ําคดเคี้ยวหลายจุด ซึ่งจากการศึกษา
ขั้นตนสามารถขุดชองลัดได ซึ่งทําใหลด flood peak เพราะน้ําสามารถไหลไดเร็วขึ้นและยังปองกันการกัดเซาะตลิ่งไดอีกดวย
แตตองศึกษาถึงการที่อาจทําใหเกิดน้ําทวมสูงขึ้นทางดานทายน้ําได
คําสําคัญ: คลองชองลัด, ลดระดับและเวลาน้ําทวม, ลําน้ําชี – 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.
Keywords: cut- off channels, reduction of flood level and time of flood, Chi and Mune Rivers
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บทนํา
เนื่องจากเวลาเกิดอุทกภัยชวงที่น้ําในลําน้ํามีอัตราความเร็วเฉลี่ยไมสูงมากนักเพราะ 1) แมน้ํามีความคดเคี้ยวมาก
2) แมน้ํามี flood plain กวางถึงกวางมาก และ 3) ลําน้ํามีความลาดเทนอย
อนึ่งชวงตนน้ําที่ลําน้ํามีขนาดเล็กมักมีการบุกรุกลําน้ํา ทําใหเกิดอุทกภัยรุนแรง ในบางกรณีมีแมน้ําไหลผานที่ตั้งเมือง
เปนแมน้ําขนาดเล็กทําใหเกิดการบุกรุกไดงาย เวลาเกิดอุทกภัยจึงทําใหน้ําทวมเมืองรุนแรง การปรับปรุงภูมิทัศนหรือการขุดลอก
ลําน้ําในชวงที่ลําน้ํามีความลาดเทสูง อาจสงผลกระทบตอสวนอื่นของลําน้ําได โดยเฉพาะการกัดเซาะดานทายน้ํา การบีบลําน้ํา
เชน การกอสรางสะพานหรือถา ปตร.ออกแบบ stilling basin ไมถูกตองจะเกิดการกัดเซาะทายน้ํา และจะเกิด backwater
ดานเหนือน้ํา
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการศึกษา ประกอบดวย
1. ศึกษารูปรางลักษณะสําคัญของแมน้ําชี-มูล
2. ศึกษาเพื่อลดเวลาน้ําทวมและลดปริมาณน้ําไหลตามลําน้ําชี-มูล เวลาเกิดอุทกภัย
อางเก็บน้ําขนาดใหญบนลุมน้ําชี-มูล
1. อางเก็บน้ําขนาดใหญบนลุมน้ําชี อางเก็บน้ําขนาดใหญบนลําน้ําสาขาของแมน้ําชี ไดแก
1.1 อางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน กอสรางบนน้ําพองมีความจุที่ระดับเก็บกักเทากับ 2,263 ลานลบ.ม.
1.2 อางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว กอสรางบนลําปาวความจุเพิ่มเปน 1,600 ลานลบ.ม.
2. อางเก็ บน้ํ าขนาดใหญ บ นลุ ม น้ํามู ล อ างเก็ บน้ํ าขนาดใหญ บ นลุ ม น้ํามู ลที่ ตนน้ํ า เหนื อที่ตั้ ง จ.นครราชสี ม า
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
ลักษณะแมน้ําตามธรรมชาติทั่ว ๆ ไปแบงออกเปนคอนขางตรง (straight) โคง (meandering) และแยกสาย (braid)
แตแมน้ําบางสายอาจไมอยูใน 3 ลักษณะดังกลาวนี้ได สําหรับลักษณะที่โคงหรือตรงเปนการเนนถึงทิศทาง แมน้ําในบางชวง
ไหลแยกออกเปนหลายสาขาแลวไหลกลับมาบรรจบเปนสายเดียวกัน (braid) และอาจเกิดลักษณะเชนนี้ขึ้นอีกหลาย ๆ ครั้ง
ทางดานทายน้ําได meander อาจแบงออกไดเปนลักษณะที่ราบเรียบและไมราบเรียบ ลักษณะที่สําคัญของ meander คือ
ความคดเคี้ยว (tortuosity) หรือ (sinousity) ซึ่ง Leopold et al. (1964) ไดใหคําจํากัดความของความคดเคี้ยว ซึ่งเปน
อัตราสวนของความยาวตามลําน้ําลึ กตอความยาวในทางตรงจากตนน้ํ าถึงปากแมน้ํา โดยทั่ว ๆ ไปลําน้ําที่กวางและตื้นจะ
คดเคี้ยวนอย ความลาดชันของพื้นที่รับน้ําเปนตัวประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดแรงที่ทําใหทางน้ํามีลักษณะคอนขางตรงหรือ
คดเคี้ยว ความชันทําใหความเร็วของอัตราการไหลสูง ซึ่งจะทําใหความโคงของ meander ลดลงและ galay (1989) ไดให
คําจํากัดความของ river processes คือปฏิกิริยาระหวางตะกอนกับน้ํา ความสามารถของน้ําในแมน้ําที่จะพัดพาเอาตะกอน
ที่มีเขามา เพื่อไปสูยัง river processes ของชวงแมน้ําเฉพาะ ถามีความไมสมดุลระหวางตะกอนที่มีเขามา ความสามารถใน
การพัดพา แมน้ําจะปรับคุณสมบัติทางชลศาสตรของความกวาง ความลึก และรูปแบบโดยกรรมวิธีของการตกทับถม การกัด
เซาะหรือการเปลี่ยนแปลงดานขาง
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ลักษณะที่สําคัญของแมน้ํา
ลักษณะและกรรมวิธีของแมน้ําตามธรรมชาติโดยยอมีอยูใน Leopold et al. (1964) และลักษณะที่สําคัญของแมน้ํา
พอสรุปไดดังนี้
1. แนวการไหล ถาลําน้ําใดมีอัตราสวนระหวางระยะทางตามลําน้ําลึกตอระยะทางตรงนอยกวา 1.5 เรียกวาลําน้ําตรง
ถามากกวา 1.5 เรียกวาลําน้ําคดเคี้ยว
2. รูปตัดตามยาวของลําน้ํา ลําน้ําโดยทั่ว ๆ ไปจะมีรูปตัดตามยาวโคงหงายขึ้น (concave upward) โดยที่ตนน้ํา
มีความลาดเททองน้ําสูง และความลาดเททองน้ําจะคอย ๆ ลดลงจนถึงปลายแมน้ํา
3. ลําน้ําที่มีความลาดเททองน้ําสูง วัสดุที่ประกอบเปนทองแมน้ํา (bed material) จะมีขนาดโตกวาลําน้ําที่มีความ
ลาดเททองน้ํานอยกวา
รูปรางลักษณะสําคัญของแมน้ําชี
1. รูปรางลักษณะทั่วไป
รูปรางลักษณะของลําน้ําชีศึกษาจากแผนที่ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารและรูปตัด ลําน้ําชีที่มีการ
สํารวจไวบางสวนกับระดับทองน้ํา ณ จุดที่ตั้งฝายตาง ๆ และจาก rating curve ทายฝาย
ที่ตั้งเมืองชัยภูมิมีทั้งพื้นที่ที่อยูสูงและต่ํากวาเสน contour 180 ม.รทก. มีหวยปะทาวและหวยเสียวไหลผานพื้นที่
บางสวนของตัวเมือง ลําหวยทั้งสองไหลมาบรรจบกันกอนไหลลงสูแมน้ําชี โดยมีความยาวจากตัวเมืองถึงลําน้ําชีตามหวยปะทาว
ประมาณ 21 กม. และมีระยะทางตามแนวถนนหมายเลข 201 เทากับ 14 กม. สวนแมน้ําชีมีความยาวตามลําน้ําจากจุดตัด
ถนน 201 จนถึงจุดที่หวยปะทาวไหลลงประมาณ 37 กม. และระยะทางตรงประมาณ 17 กม. หรือเทากับ 1:2.18 เหนือจุดตัด
ถนน 201 ขึ้นไปประมาณ 23 กม. มี off-stream storage ขนาดใหญคื อ บึง ละหาน ชวงนี้ ลําน้ําชีมี ความคดเคี้ ยวมาก
ระยะทางตามลําน้ําชีจากจุดที่หวยปะทาวไหลลงจนถึงฝายแกงสนามนางระยะทางประมาณ 26 กม. โดยทองแมน้ําชีที่ฝายแกง
สนามนาง (ฝายยาง) มีระดับทองน้ําประมาณ 159 ม.รทก.
อนึ่ ง ห วยปะทาวและหวยเสี ย วไหลผ านตั วเมื องชั ย ภูมิ จนถึ ง ลําน้ํ าชี ร ะหว างทางแยกออกเปนหลายสายมีค วาม
คดเคี้ยวมากและไหลผานทุงนากอนลงสูลําน้ําชี ลําน้ําชีจากจุดที่หวยปะทาวไหลลงจนถึงฝายแกงสนามนางมีความคดเคี้ยว
จากฝายแกงสนามนางจนถึงฝายชนบทแนวการไหลของแมน้ําชีคอนขางตรงมีความคดเคี้ยวบางเปนชวงสั้นๆ จากฝายชนบทถึง
ฝายคุยเชือกระยะทางตามลําน้ําชีประมาณ 132 กม. มีความคดเคี้ยวมาก ใกลฝายชนบทมี off-stream storage ขนาดใหญ
ไดแก กุดนางแซง หนองกุดเคา บนฝงซายและหนองกรองแกวและแกงละวาบนฝงขวาและบึงแกงน้ําตอน บนฝงซายเหนือจุด
บรรจบน้ําชี-น้ําพอง
2. ความลาดเททองแมน้ําชี
ที่ตั้งฝายชนบทระดับทองน้ําชีเทากับ 151 ม.รทก. ซึ่งอยูทายน้ําของฝายแกงสนามนางประมาณ 77 กม. มีความลาดเท
ทองน้ําประมาณ 1:9,500 และที่ทายน้ําของฝายชนบทลงไปเปนระยะทางประมาณ 64 กม. มีความลาดเททองน้ําใกลเคียงกัน
และลดลงเหลือ 1:10,500 ที่ระยะทาง 68 กม. ซึ่งก็คือที่ตั้งของฝายคุยเชือก (ทองน้ํา 138.00 ม.รทก.) จากฝายคุยเชือกจนถึง
ฝายวังยาง (ทองน้ํา 129.00 ม.รทก.) ระยะทางประมาณ 119 กม. และจากฝายวังยางถึงฝายรอยเอ็ด (ทองน้ํา 122.00 ม.รทก.)
ระยะทางประมาณ 61 กม. ความลาดเททองน้ําประมาณ 1:12,000 จากฝายรอยเอ็ดถึงฝายยโสธร (ทองน้ํา 115.50 ม.รทก.)
ระยะทางประมาณ 116 กม. ความลาดเททองน้ําประมาณ 1:15,000 และฝายยโสธรถึงฝายธาตุนอย (ทองน้ํา 107.00 ม.รทก.)
ระยะทางประมาณ 107 กม. ความลาดเททองน้ําประมาณ 1:12,600 จากฝายธาตุนอยถึงจุดบรรจบชี-มูล ระยะทางตามลําน้ํา
ประมาณ 60 กม. และระยะทางตรงประมาณ 30.5 กม. (1:1.97) ซึ่งลําน้ําชีมีความคดเคี้ยวมาก โดยที่จุดบรรจบมีระดับทองน้ํา
ประมาณ 104.4 ม.รทก. หรือความลาดเททองน้ําประมาณ 1:23,000 แปลนดังแสดงไวในรูปภาพที่ 1 และรูปตัดตามยาว
ดังแสดงไวในรูปภาพที่ 2
ปริ ม าณน้ํ าที่ ร ะบายออกจากอ างเก็ บน้ํ าเขื่ อนอุ บ ลรั ต น จะไหลลงสู น้ําพองผ านฝายน้ํ าพองแล วไหลลงสู แ ม น้ําชี
เหนือฝายคุยเชือก โดยน้ําพองมีความจุประมาณ 350 ลบ.ม.ตอวินาที สวนปริมาณน้ําจากอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาวจะระบาย
ลงสูลําปาว ซึ่งมีความจุประมาณ 200 ลบ.ม.ตอวินาที ลําปาวไหลลงสูแมน้ําชีเหนือฝายรอยเอ็ด
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 19

Vol. 8 No. 2 January – June 2014

รูปภาพที่ 1 แปลนแสดงที่ตั้งฝายตางๆ บนแมน้ํา-มู
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รูปภาพที่ 2 รูปตัดตามยาวของแมน้ําชีและแมน้ํามูล
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รูปรางลักษณะแมน้ํามูล
1. รูปรางลักษณะทั่วไป
ลําตะคองไหลผานที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยกอนถึงที่ตั้งจังหวัดมีความคดเคี้ยวมาก ทายที่ตั้งจังหวัดแนวคอนขางตรง
ที่ตั้งเมืองสูงกวาเสน contour 180 ม.รทก. เล็กนอย ปลายถนนหมายเลข 24 ทับเสน contour 180 ม.รทก. ลําตะคองไหลลงสู
แมน้ํามูลทายที่ตั้งเมืองนครราชสีมา เปนระยะทางประมาณ 16 กม. และทายที่ตั้งสถานี M2 ประมาณ 1.50 กม.
ระยะทางจากจุด ที่ลํ าตะคองไหลลงสู แม น้ํามู ลถึง ที่ตั้ง อําเภอพิมายประมาณ 59.5 กม. ลําน้ํ ามู ลมีข นาดเล็กและ
มีความคดเคี้ยวมาก โดยมีระยะทางตรงประมาณ 34 กม. เวลาเกิดอุทกภัยน้ําที่ลนตลิ่งสามารถไหลเปนแนวตรงได และจาก
ที่ตั้งอําเภอพิมายถึงฝายชุมพวงระยะทางตามลําน้ําประมาณ 54 กม. ลําน้ํามูลยังมีขนาดเล็กและคดเคี้ยวมากเหมือนเหนือชวง
ที่ตั้งอําเภอพิมาย โดยมีระยะทางตรงประมาณ 29.5 กม. (1:1.83)
จากฝายชุ มพวงถึ งฝายบ านเขวาระยะทางตามลํ าน้ํ าประมาณ 52 กม. ซึ่ง ลําน้ํ ามี ความคดเคี้ย วมากโดยมี ระยะ
ทางตรงประมาณ 25 กม. (1:2.08) โดยลําน้ํามูลเริ่มมีขนาดโตขึ้น โดยฝงขวาเปนพื้นที่นาแคบ ๆ ขึ้นสูที่สูงสวนบนฝงซายเปน
ที่นาผืนกวางใหญ
จากฝายบานเขวาถึงฝายตะลุง แมน้ํามูลมีขนาดใหญมากขึ้นและยังมีความคดเคี้ยวมากโดยมีระยะทางตามลําน้ํ า
132 กม. แลวไหลผานที่ราบลุมซึ่งเปนที่นาสองฝง และไหลเขาใกลอําเภอสตึก จ.บุรีรัมย จากอําเภอสตึกถึงฝายตะลุงระยะทาง
ตามลําน้ําประมาณ 50 กม. ระยะทางตรงประมาณ 28 กม. มีที่ราบลุมหนอง บึง สองฝงของลําน้ําตั้งแตทายอําเภอสตึกตามลําน้ํา
ลงไปประมาณ 10 กม. จนถึงฝายตะลุงและมีลําชีไหลลงสูน้ํามูลดานขวามือเหนือที่ตั้งฝายตะลุงประมาณ 10 กม.
จากฝายตะลุ งแม น้ํามู ลไหลผ านอํ าเภอทาตูม จ.สุรินทร ระยะทางตามลํ าน้ําประมาณ 20 กม. ตอระยะทางตรง
ประมาณ 12.5 กม. แนวลําน้ําคอนขางตรงตั้งแตทายอําเภอทาตูมลงไปถึงฝายราศีไศล ลําน้ํามูลมีความคดเคี้ยวและมีที่ลุม
หนองบึงอยู 2 ฝงเปนบริเวณกวาง และลําน้ํามีความคดเคี้ยวมาก โดยมีระยะทางตามลําน้ํา 86 กม. ตอระยะทางตรงประมาณ
45 กม. (1:1.91) และมีหวยทับทันไหลลงสูเหนือฝายราศีไศล ดานขวามือ และลําเสียวไหลลงสูดานซายมือ
แมน้ํามูลไหลผานอําเภอราศีไศล แลวไหลเขาใกลที่ตั้งจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีระยะทางตรงประมาณ 7 กม. ทายที่ตั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีหวยสําราญไหลลงสูดานขวามือ แลวไหลไปบรรจบกับแมน้ําชีโดยเหนือจุดบรรจบเปนระยะทางประมาณ
12 กม. เปนที่ตั้งของฝายหัวนา ระยะทางระหวางฝายราศีไศล และฝายหัวนาตามลําน้ําประมาณ 97 กม. แนวลําน้ําคอนขาง
ตรงประมาณ 70 กม. เหนื อฝายหั วนาประมาณ 2 กม. มี ห วยขยุ ง ไหลลงด านขวามื อ จากฝายหั วนาถึ ง จุ ด บรรจบชี มู ล
ระยะทางตามลําน้ํา 12 กม. ตอระยะทางตรง 5.5 กม. (1:2.18) ซึ่งมีความคดเคี้ยวมาก แปลนดังแสดงในรูปภาพที่ 1
2. ความลาดเททองแมน้ํามูล
จากสถานี M2 (ทองน้ํา 157.85 ม.รทก.) ถึงฝายชุมพวง (ทองน้ํา 138.0 ม.รทก.) ระยะทางตามลําน้ําประมาณ 115 กม.
ความลาดเททองน้ํ าประมาณ 1:6,000 จากฝายชุม พวงถึ ง ฝายบ านเขว า (ท องน้ํ า 128.00 ม.รทก.) ระยะทางตามลําน้ํ า
ประมาณ 52 กม. ความลาดเทท องน้ําประมาณ 1:5,200 และจากฝายบานเขวาถึงฝายตะลุง (ท องน้ํา 117.00 ม.รทก.)
ระยะทางตามลําน้ําประมาณ 132 กม. ความลาดเททองน้ําประมาณ 1:13,200 และจากฝายตะลุงถึงฝายราศีไศล (ทองน้ํา
110.00 ม.รทก.) ระยะทางตามลําน้ําประมาณ 106 กม. ความลาดเททองน้ํา 1:15,000 และจากฝายราศีไศลถึงฝายหัวนา
(ทองน้ํา 105.00 ม.รทก.) ความยาวตามลําน้ําประมาณ 97 กม. ความลาดเททองน้ําประมาณ 1:19,400 กลาวโดยสรุปตั้งแต
ฝายบานเขวาถึงจุดบรรจบชี-มูล ความลาดเททองน้ําแมน้ํามูลเปน concave upward เชนเดียวกับแมน้ําทั่ว ๆ ไป รูปตัด
ความยาวดังแสดงในรูปภาพที่ 2
อุทกภัยบนลําน้ําชี -มูล
1. อุทกภัยบนลําน้ําชี
โดยปกติฝนตกหนักที่สุ ดบนลุ มน้ําชีเ กิดในเดือนกั นยายน ดังที่เ กิดอุท กภัยใหญบนลุม น้ําชีใ นป 2521 ฝนตกหนั ก
เกื อบทั้ งลุ ม น้ําชี ทํ าให ต องระบายน้ํ าออกจากเขื่ อนอุ บลรั ตน เป นปริ ม าณสู งเกิ นความจุ ของลํ าน้ําพองที่ จะรั บได แต เมื อง
ขอนแกนตั้งอยูที่สูงจึงไมเกิดน้ําทวม สวนทางรถยนตเชื่อมตัวจังหวัดทั้ง 4 ดานถูกตัดขาด จําเปนตองสงความชวยเหลือทาง
เครื่องบิน
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ในฤดูฝนป 2553 ฝนตกผิดปกติทําใหเกิดอุทกภัยบนลุมน้ําชีในเดือนตุลาคม เมืองชัยภูมิตั้งอยูบนที่สูง (ระดับต่ํากวา
180 ม.รทก. เล็กนอย) แตมีลําหวยไหลผานไดแก หวยปะทาวและหวยเสียว เนื่องจากเกิดฝนตกหนักที่ตนน้ําของลําหวยทั้งสอง
จึงทําใหเกิดน้ําทวมเมืองชัยภูมิ อนึ่งสําหรับสองฝงของแมน้ําชีมีอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยูบนฝงขวาและที่ตั้ง
จังหวัดยโสธรตั้งอยูบนฝงซาย ซึ่งมีความเสี่ยงจากน้ําในแมน้ําชีลนตลิ่งเขามาทวมและการกัดเซาะตลิ่ง
2. อุทกภัยบนลุมน้ํามูล
โดยเกณฑเฉลี่ยฝนจะตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ํามูลในเดือนตุลาคม ที่ตั้งตัวจังหวัด
นครราชสีมาอยูใกลเสนชั้นความสูง 180 ม.รทก. และมีลําตะคองไหลผานตัวเมืองกอนไหลลงสูแมน้ํามูล แมน้ํามูลชวงนี้จนถึง
ที่ตั้งอําเภอพิมายมีขนาดเล็ก มีความลาดเทสูง (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) และมีความคดเคี้ยวมากเวลาเกิดอุทกภัยจนน้ําลนตลิ่ง
ปริมาณน้ําสวนนี้ จะสามารถไหลตัดตรงได เนื่องจากทั้งลําตะคองและแมน้ํามู ลชวงนี้มีขนาดเล็กจึงถูกบุกรุกไดงาย เมื่อเกิ ด
อุทกภัยจึงมีความรุนแรง เพราะเกิดการสะสมของน้ําทําใหเกิดน้ําทวมสูง
ทายน้ําลงไปจะมีอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย และอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ตั้งอยูริมฝงน้ํามูล ซึ่งลําน้ํามูลชวงนี้มี
ความคดเคี้ยวมาก อําเภอทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูริมหวยทับทัน และอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยูบนฝงซาย
ของแมน้ํามูล สวนที่ตั้งจังหวัดศรีสะเกษ มีหวยสําราญไหลผาน ซึ่งชวงที่น้ําไหลผานที่ตั้งจังหวัดมีความคดเคี้ยวมาก
ที่ตั้งอําเภอและตัวจังหวัดดังที่ไดกลาวมาแลว มีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม จึงตองดูแลรักษาลําน้ําใหดี ไมใหเกิด
การบุกรุกลําน้ําในทุกลักษณะและโดยเฉพาะดานทายน้ําและการขุดลอกลําน้ําดานเหนือน้ํา เปนตน
การศึกษาเบื้องตนเพื่อลดระดับและเวลาน้ําทวม
เนื่องจากทั้งลําน้ําชี-มูล สวนใหญมีความคดเคี้ยวมาก (ระยะทางตามลําน้ําตอระยะทางตรงมากกวา 1.5) เมื่อเกิด
อุทกภัยน้ําจึงไหลชา เพื่อใหปริมาณน้ําไหลผานไดเร็วขึ้น จึงเสนอแนะใหขุดชองลัด (cutoff-channel) ซึ่งจะทําใหแนวการไหล
ของน้ําสั้นลงทําใหลดเวลาการไหลและลดผลกระทบจาก Backwater ไดดวย Varshney (1979: 525-526) ไดใหลักษณะที่
เหมาะสมในการขุดชองลัด ซึ่งประกอบดวย
1. อัตราสวนระหวางความยาวตามทางน้ําตอความยาวของชองลัดควรเปน 1.7 ถึง 3.0 หรือมากกวา
2. อัตราสวนระหวาง

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

ปริมาณน้ําสูงสุดเปน ลบ.ม.ตอวินาที
3. ในกรณีของชองลัดนํารอง ทางน้ํานํารองควรขุดใหมีคา RS2 เทากับแมน้ํา ที่ซึ่ง R คือ Hydraulic mean
depth และ S คือ Slope
4. ชองลัดจะเปน Self scouring ซึ่ง

R
ของชองลัดจะมีคามากกวาของแมน้ํา ที่ซึ่ง L คือความยาวตามชองลัด
L2

5. แนวการขุดจะสัมผัสกับทิศทางการไหลหลักทั้งไหลเขาและไหลออกจากชองลัด
อีกประการหนึ่ง ชวงลํ าน้ําที่มีความคดเคี้ย วมาก ตลิ่ งจะถูกกัด เซาะมากดวย ถาชุ มชนตั้ งอยู ใกลต ลิ่งที่ ถูกกัด เซาะ
นอกจากปองกันการกัดเซาะตลิ่งแลวยังตองการปองกันน้ําทวมสูงดวย กรณีนี้ถาการขุดชองลัดเหมาะสม การขุดชองลัดอาจมี
ราคาคากอสรางถูกกวาทั้งการปองกันตลิ่งและการปองกันน้ําทวมรวมกัน
การประยุกตใชชองลัดสําหรับลดปญหาน้ําทวม เมื่อลําน้ําชีไหลผาน จ.มหาสารคาม
จากหลักเกณฑของการขุดชองลัด (cut-off channel) ดังกลาวแลวเมื่อนํามาประยุกตใชกับแมน้ําชีชวงตั้งแตฝาย
แกงสนามนางถึงจุดบรรจบชี-มูลระยะทางประมาณ 670 กม. ลําน้ําชีมีความคดเคี้ยวเหมาะที่จะขุดชองลัดเปนจํานวนมาก
การขุดชองลัดควรเริ่มจากทายน้ําขึ้นไปหาเหนือน้ํา ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมดานทายน้ํามากขึ้น
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สวนชวงที่แมน้ําชีไหลผ านพื้นที่ จังหวัด มหาสารคามตั้ งแตบานหวยชั น (เหนือเทศบาลตําบลทาขอนยางประมาณ
4 กม.) จนถึงจุ ดที่หวยคะคางไหลลงสู ระยะทางประมาณ 49 กม. อัตราสวนระหว างระยะทางตามลําน้ําตอระยะทางตรง
ประมาณ 2.28 แสดงวาแมน้ําชวงนี้คดเคี้ยวมาก
ตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชชองลัด คือ เทศบาลตําบลทาขอนยางตั้งอยูบนตลิ่งฝงซาย ณ ชวงที่แมน้ําชีไหลโคง
ตลิ่งจึงถูกกัดเซาะ ซึ่งไดมีการกอสรางเพื่อปองกันตลิ่ง ในเวลาเกิดอุทกภัยน้ําจะไหลชา ถาขุดชองลัดจะไดชองลัดที่มีความยาว
ประมาณ 1.1 กม. สวนแมน้ําชีที่ไหลโคงมีความยาวประมาณ 4 กม. (1:3.64) ถาขุดชองลัดจะสามารถลดทั้งน้ําทวมจากแมน้ําชี
และการกัดเซาะตลิ่ง
อีกตั วอย างหนึ่ ง คือ อํ าเภอโกสุ ม พิสั ย ตั้ ง อยูบ นตลิ่ง ฝ ง ขวา ดานเหนื อที่ ตั้ง อํ าเภอ แม น้ําชี ไ หลเป นแนวตรงยาว
ประมาณ 13 กม. แตทายน้ําลงไป 3.0 กม.เศษ แมน้ําชีคดเคี้ยว เวลาเกิดอุทกภัยใหญ backwater จะขึ้นมาถึงชุมชนโกสุมพิสัย ถาขุดชองลัดทายน้ําจะทําใหระดับน้ําทวมลดลงได ในปจจุบันมีชองลัดตามธรรมชาติอยู 1 แหง และมีที่เหมาะสมจะขุด
ชองลัดไดอีก 1 แหง ซึ่งมีระยะทางตามลําน้ําประมาณ 4.0 กม. ตอระยะทางตรงประมาณ 600 ม. (1:6.67)
การเปรียบเทียบระหวางแมน้ําชีและมูล
การเปรีย บเทีย บรู ปร างลักษณะของแม น้ําชีแ ละมูล จากที่ ตั้ง จัง หวั ดชั ยภู มิแ ละที่ตั้ งจั งหวัด นครราชสีม าจนถึ งจุ ด
บรรจบชี-มูล สามารถสรุปไดดังนี้
1. ความสูงของที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาใกลเคียงกัน (ประมาณ 180 ม.รทก.)
2. ที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิมีหวยปะทาวและหวยเสียวไหลผานในขณะที่ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมามีลําตะคองไหลผาน
3. ระยะทางจากจุดที่หวยปะทาวไหลลงสูแมน้ําชีจนถึงจุดบรรจบชี-มูล ประมาณ 700 กม. แตระยะทางจากจุดที่
ลําตะคองไหลลงสูแมน้ํามูลถึงจุดบรรจบชี-มูลประมาณ 513 กม.
4. จากจุดที่หวยปะทาวไหลผานที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิถึงลําน้ําชีประมาณ 21 กม. แตระยะทางจากจุดที่ลําตะคองไหลผาน
ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา ถึงแมน้ํามูลประมาณ 16 กม.
5. รูปตัดตามยาวของทั้งแมน้ําชีและแมน้ํามูลเปนรูปโคงหงายขึ้น (concave upward) เชนเดียวกัน
6. รูปตัดตามยาวของทองแมน้ํามูลสวนใหญมีความลาดเทสูงกวาทองแมน้ําชี โดยเฉพาะตั้งแตฝายบานเขวาขึ้นไป
รายละเอียดดังแสดงในรูปภาพที่ 1
7. รูปแปลนของทั้งแมน้ําชีและมูล มีความคดเคี้ยว (ระยะทางตามลําน้ําตอระยะทางตรงมากกวา 1.5) หลายชวง
หรือเปนจํานวนมาก
8. แมน้ํามูลตั้งแตฝายราษีไศลขึ้นไปจนเกือบถึงที่ตั้งอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย (เหนือฝาย ตลุง) ความยาวรวมกัน
มากกวา 150 กม.มี flood plain กวางมาก จึงสามารถชะลอปริมาณน้ําอุทกภัยที่ไหลลงทายน้ําไดมาก ซึ่งบนลุมน้ําชีไมมี
มีแต off-stream storage ซึ่งอยูชวงเหนือบริเวณอําเภอชนบท และมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน แตรับปริมาตรอุทกภัยไดนอยกวา
Flood Plain บนแมน้ํามูลมาก
9. สําหรับบนลุมน้ําชีมีอางเก็บน้ําขนาดใหญอยู 2 อาง สามารถลดอุทกภัยตามลําน้ําชีตั้งแตจุดบรรจบน้ําชี-น้ําพอง
ลงมาจนถึงจุ ดบรรจบชี-มู ลไดมาก ในขณะที่ตนน้ํามูลเหนือที่ตั้ งจังหวัดนครราชสีมา มี อางเก็บน้ําความจุแตละอางมากกว า
100 ลานลบ.ม.อยู 4 อาง ซึ่งมีความจุรวมกันก็ยังนอยกวาอางเก็บน้ําบนลุมน้ําชีมาก จึงลดอุทกภัยดานทายน้ําไดนอยกวามาก
สรุป
จากการศึกษาเบื้องต น แม น้ําชี ตั้ง แต จุด ที่ห วยปะทาวซึ่ง ไหลผ านที่ ตั้ง เมื องชัย ภู มิไ หลลงสูจนถึ ง จุด บรรจบชี -มู ล
มีความยาวประมาณ 700 กม. มีรูปตัดตามยาวเปนรูปโคงหงายขึ้น (concave upward) เชนเดียวกับแมน้ําทั่ว ๆ ไป ตลอดชวง
ความยาวดังกลาว แมน้ํามีความคดเคี้ยว (meandering channel) หลายชวง ซึ่งเวลาเกิดอุทกภัยน้ําไหลชา ถามีการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อขุดชองลัด (cut-off channel) จะสามารถลดระดับน้ําอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งชวงโคงได
สวนแมน้ํามูลชวงตั้งแตลําตะคองไหลลงสูจนถึงจุดบรรจบชี-มูล รวมระยะทางประมาณ 513 กม. มีรูปตัดตามยาว
เปนรูปโคงหงายขึ้น (concave upward) แมน้ํามีความคดเคี้ยวหลายชวง ถามีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขุดชองลัด จะสามารถ
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ลดระดับน้ําอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งได โดยเฉพาะไมใชชวงที่มี flood plain กวางมาก แมน้ํามูลชวงเหนือฝายราษีไศล
ความยาวประมาณ 150 กม. มี flood plain กวางซึ่งสามารถชะลออุทกภัยได
อนึ่งในประเทศไทยนิยมสรางฝายหรือ ปตร. ในชองลัด โดยแนวการขุดจะสัมพันธกับทิศทางการไหลหลักทั้งไหลเขา
และไหลออก เชน เขื่อนเจาพระยา เปนตน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะประกอบดวย
1. ตัวจั งหวั ดนครราชสี มาและจั งหวั ดชั ยภู มิ ตั้ งอยู บนที่ ค อนข างสู ง การแก ป ญหาอุ ทกภั ยจึ งทํ าได ไม ยาก ซึ่ งอาจ
ประยุกตใชวิธีของ flood diversion ดานเหนือน้ํา polder system บริเวณที่ตั้งเมืองรวมกับ channel improvement ดานทายน้ํา
แตจะตองมีการบํารุงรักษาองคประกอบของการปองกันอุทกภัยใหทําหนาที่ไดดีอยูตลอดเวลา
2. เนื่องจากตนน้ําลําน้ํามีขนาดเล็ก ทําใหเกิดการบุกรุกไดงาย จึงเสนอแนะใหศึกษาเพื่อจัดทําแนวเขตเพื่อปองกัน
การบุกรุก
3. การขุดชองลัดตองศึกษาเพื่อไมใหเกิดน้ําทวมและการกัดเซาะลําน้ําเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดานทายน้ํา
4. ฝนตกหนักโดยเกณฑเฉลี่ยจะเกิดที่ตนน้ําชีในเดือนกันยายนและเกิดที่ตนน้ํามูลฝนเดือนตุลาคม แตในป 2553
เกิดพรอมกันในเดือนตุลาคม การขุดชองลัดถาขุดจํานวนไมมากนาจะดําเนินการไดเลย แตถาขุดเปนจํานวนมากจะตองศึกษาวา
flood peak บนลุมน้ําทั้งสองจะไมไหลมาถึงจุดบรรจบชี-มูลพรอมกัน
5. สําหรับที่ตั้งจังหวัดและตัวอําเภอที่ตั้งอยูบนตลิ่งของแมน้ําชี-มูลและตลิ่งของลําน้ําสาขาจะตองปองกันไมใหมีการ
บุกรุกลําน้ํา หรือมีการขุดลอกหรือปรับปรุงภูมิทัศนโดยเฉพาะดานเหนือน้ําหรือมี การบีบลําน้ําดานทายน้ํา ซึ่งจะทําใหเกิ ด
ทั้งการกัดเซาะและน้ําทวมที่ตั้งตัวจังหวัดและที่ตั้งตัวอําเภอมากขึ้น
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