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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการคือ ศึกษาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําในชวงน้ําหลาก เปนผลมาจากสะพาน
และฝายในแมน้ําปง และ ศึกษาแนวทางการแกปญหา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากน้ําลนตลิ่งในตัวเมืองจังหวัด
เชียงใหม  
 การศึกษาโดยใชโปรแกรม HEC-RAS เพื่อตรวจสอบผลของสะพานและฝายตอระดับน้ําในชวงน้ําหลาก พบวา
ปจจัยที่ทําใหระดับน้ําสูง ประกอบดวย การรุกล้ําลําน้ํา จํานวนตอมอสะพาน ระดับทองสะพาน และคาระดับสันฝาย         
ทั้งสามแหง ซึ่งสะพานที่สงผลตอระดับน้ําสูงคือ สะพานรัตนโกสินทร สะพานเม็งราย และสะพานปาแดด สําหรับฝายที่
สงผลตอระดับน้ําสูงคือฝายทาวังตาล แนวทางการแกปญหาหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากน้ําลนตลิ่งในเมืองเชียงใหม 
คือ การขยายความกวางของลําน้ําปง การรื้อหรือการปรับปรุงสะพานรัตนโกสินทร สะพานเม็งราย และสะพานปาแดด    
การรื้อหรือปรับปรุงฝายทั้งสามแหงโดยการสรางประตูน้ําหรือสรางฝายยาง และแนวทางการลดปริมาณน้ําหลากที่ไหลเขา
ตัวเมืองเชียงใหมโดยการสรางโครงการชลประทานขนาดใหญบริเวณลุมน้ําแมแตง  

 

ABSTRACT 
There were two objectives on this thesis. Firstly, it was the study of the rising water level during 

the flood due to the effect of bridge barriers and dykes; secondly, it dealt with problem solving methods 
which would reduce the damages from the rising torrent and the violent flow of the water through Chiang 
Mai township area.  

The study utilized the HEC-RAS computer program to determine the effects of bridges and dykes 
on the water level along the Ping river bank area during the flooding. It is found that there were some 
factors, which had an effect on the water torrent and its rising level, such as the land intrusion into the river 
area and the number of pillars supporting the three bridges, the Ratanakosin Bridge, the Mengrai Bridge 
and the Padad Bridge., as well as the height of the Tha Wang Tan dyke located in the same vicinity. 

The recommendation on how to solve the problem was to enlarge the width of the Ping River 
water way in conjunction with the improvement on the Ratanakosin Bridge and the Meng Rai Bridge as 
well as the Padad Bridge by way of improving or enlarging the three main bridges. Next suggestion would 
involve the construction of water gates or the construction of rubber dykes to reduce the amount of water 
flow into the Chiang Mai city area. In summary, the construction of a Big Irrigation Project in the vicinity 
of the Mae Taeng River Area could probably solve the problem. 
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1.  บทนํา 
สาเหตุการเกิดเหตุการณน้ําทวมตัวเมืองเชียงใหมใน

ป พ.ศ. 2548 เกิดจากปริมาณน้ําที่มีมากกวาความสามารถ
ของทางน้ําจะระบายน้ําหลากที่ไหลเขาสูตัวเมืองเชียงใหม
จนเกิดการเออลนทวมพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม สาเหตุที่    
ลําน้ําปงไมสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากนี้ไดเปนผล   
มาจากความแคบของลําน้ําปงอีกทั้งตลอดลําน้ําปงในชวง
สะพานปาตันถึงฝายทาวังตาลไดมีสิ่งกีดขวางในลําน้ํา 
ประกอบดวย  ฝายและสะพานขามลําน้ํ าปงซึ่ งทําให
พ้ืนที่หนาตัดการไหลของลําน้ําปงลดลง ทางผู วิจัยจึง
ทําการศึกษาผลกระทบจากสิ่งกีดขวางของลําน้ําปงที่มีผล
ตอระดับน้ํ าทวมในตัว เมืองเชียงใหม  เพื่อ เข าใจถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นพรอมแนวทางในการแกปญหาน้ําทวม
ที่เกิดจากสิ่งกีดขวางในลําน้ําปง โดยพื้นที่ศึกษาจะอยู
ในชวงลําน้ําปงต้ังแตสะพานปาตันถึงฝายทาวังตาล  
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2.  ทฤษฎี 
2.1  สมการตอเนื่อง (Continuity equation) 

อัตราการไหลปริมาตรสุทธิ เท ากับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงการกักเก็บในปริมาตร โดยอัตราการไหลเขา
ปริมาตรควบคุม สามารถแสดงเปนสมการไดคือ 
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เมื่อ   =  การไหลเขาดานขางตอ 1 หนวย
ความยาว 
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2.2  สมการแรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ (Momentum 
Equation) 

dt
MdFx

v

=Σ                ……(2) 

เมื่อ   = ผลรวมของแรงในแนวแกน x xFΣ

     
dt
Md
v

 = การเปลี่ยนแปลง Momentum เทียบกับเวลา 

 

2.3  การไหลสม่ําเสมอแบบคงที่ในการไหลในทางน้ําเปด 
(Steady  Uniform  Flow  in  an  Open  
Channel) 

 

eh
g
VZY

g
VZY +++=++

22

2
11

11

2
22

22
αα …...(3) 

 
เมื่อ                =  ระดับน้ําที่ตําแหนง 1 และ 2 

                     =  ระดับทองน้ําที่ตําแหนง 1 และ 2 เมื่อเทียบ
กับระดับอางอิง  
 
                   =   หัวพลังงานความเร็วที่ตําแหนง 1 
และ 2        
                =  การสูญเสียพลังงานระหวาง  2 หนาตัด    eh

การสูญเสียพลังงาน ( )  ระหวาง  2 หนาตัดเกิด
จาก แรงเสียดทาน การบีบทางน้ํา หรือ การขยายออก  โดย
สมการการสูญเสียพลังงาน คือ 
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เมื่อ      =   ความยาวตามแนวของเขตการไหล L
 fS   =  เปนตัวแทนของแรงเสียดทานระหวาง

สองหนาตัด 

    =  สัมประสิทธิ์  การสูญเสีย เนื่องจากการ
บีบทางน้ําหรือ ขยายออก 

C

 
2.4  ความสามารถตอการไหลในหนาตัดท่ีแบงยอย 
(Cross section subdivision for Conveyance 
calculations) 

2
1

fKSQ =                        ……(5)                          

3
2486.1 AR

n
K =                                   .…..(6) 

                           
เมื่อ  K   =  ความสามารถตอการไหล 

        =  สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง n
        =  พ้ืนที่การไหลแตละสวนยอย A
        R   = รัศมีชลศาสตรแตละสวนยอย  
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2.5  การสูญเสียพลังงานเนื่องจากการบีบและการขยายออก
ของทางน้ํา (Contraction and Expansion Loss 
Evaluation) 
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เมื่อ  C =   สัมประสิทธิ์การบีบบังคับหรือ การขยายออก 
 
2.6  พลังงานจําเพาะ และแรงจําเพาะ (Specific energy 
and specific force) 
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เมื่อ  E  =  พลังงานจําเพาะการไหลในทางน้ําเปด 
(Specific energy) 
      y   =  ความลึกของการไหล 

        V  =  ความเร็วเฉลี่ยของหนาตัดของการไหล 

AZ
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                   ……(9) 

เมื่อ    =  แรงจําเพาะ (Specific force) F
         Q  =  อัตราการไหลผานหนาตัด   

          =  พ้ืนที่หนาตัดการไหล A
         Z  =  ระยะของจุดศูนยถวงของพื้นที่ไหล   
 
2.7 ความนาจะเปนทางอุทกวิทยา  (Probability  in  
Hydrology)    
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เมื่อ    =  คาสุดขั้วของ X ที่รอบปการเกิดซ้ํา  T      TX
         X  =  คาเฉลี่ยของ  X 

         K  =  เเฟคเตอรความถี่  (Frequency  factor) 

          =  คาตัวแปรเปลี่ยนรูป   Ty
           ny =  คาตัวแปรเปลี่ยนรูป 

          = ตัวแปรเปลี่ยนรูปของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Reduced  standard   deviation) 

nS

2.8  แบบจําลอง HEC-RAS 3.1  

แบบจําลองคณิตศาสตร HEC-RAS เปนแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรที่ใชสําหรับจําลองสภาพการไหลแบบ
คงที่ไมเปลี่ยนแปลงกับเวลา (Steady flow) และแบบ
คงที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา (Unsteady flow) ในระบบ
ของทางน้ําเปดและทางน้ําปดบางชนิด โดยอยูบนพื้นฐาน
ของสมการ Saint Venant     
 
3.  วิธีการวิจัย 

3.1 การวิเคราะหขอมูลนํ้าทา และอุทกวิทยา      
น้ําหลาก 

3.2 ขอมูลหนาตัดลําน้ําและภาพถายทางอากาศ
พ้ืนที่ศึกษา 

3.3 การสํารวจหนาตัดสะพาน ฝายและคาระดับ 
น้ําทวม  

3.4 การนําเขาขอมูล 

3.5 การทํานายหาคา Manning’s n และ Weir 
coefficient 

3.6 การเปรียบเทียบคาระดับน้ําและหัวพลังงาน
บริเวณสิ่งกีดขวางในลําน้ํา 

3.7 การศึกษาแนวทาง การลดปญหาผลกระทบ
จากสะพานและฝายตอระดับน้ําทวม  

 
4.  ผลการศึกษา 
4.1 ผลสอบเทียบหาคา Manning roughness 

coefficient (n) ของหนาตัดลําน้ําปง  
 

 
รูป 1 ความสัมพันธ คา Manning Roughness 

Coefficient (n) กับ อัตราการไหล 
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ที่อัตราการไหลสูงขึ้น ระดับน้ําเริ่มลนตลิ่งโปรแกรม
จะจํ าลองตลิ่ งทั้ งสองข างขึ้นมาในแนวดิ่ งทํ าใหค า 
Manning roughness coefficient (n) มีคาแตกตางจาก
ความเปนจริง จึงเลือกใชคา Manning roughness 

coefficient (n) ที่อัตราการไหลไมเกิน 360 cms ซึ่งมีคา
เทากับ 0.0244 ดังรูปที่ 1 
 
4.2 ผลสอบเทียบหาคา Weir coefficient ของฝาย  

 จากรูปที่  2 แสดงใหเห็นวาฝายแตละตัวจะมีคา 
Weir coefficient ใกลเคียงกันที่อัตราการไหลไมเกิน 
200 cms หากอัตราการไหลเพิ่มขึ้นคา Weir coefficient 
จะมีคานอยลง โดยฝายทาวังตาลจะมีคาที่แตกตางอยางเห็น
ไดชัด 
 

 
 

รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวาง Weir coefficient  

และอัตราการไหล 
 
4.3 ผลตางของระดับน้ํา เม่ือผานสะพานและฝาย 

จากผลตางของระดับน้ํา เมื่อผานสะพาน  พบวา
ส ะพ า นที่ ส ง ผ ล ต อ ร ะ ดั บ น้ํ า ท ว ม สู ง คื อ ส ะพ า น
รัตนโกสินทร สะพานเม็งราย และสะพานปาแดด จาก
ผลตางระดับน้ําเมื่อผานฝายทั้ง 3 ฝายที่อัตราการไหลสูงขึ้น  
ผลตางระดับน้ําเหนือฝายและทายฝายจะลดลงโดยที่ฝาย 
ทาวังตาลเปนฝายที่สงผลตอระดับน้ําที่สูงมาก 
 
4.4 ผลกระทบจากสิ่งกีดขวางในลําน้ําลักษณะตาง ๆ 

4.4.1 ผลจากการรุกล้ําลําน้ํา 
ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดจําลองหนาตัดลําน้ํา

ขึ้นมาโดยเพิ่มความกวางจากหนาตัดที่ไดจากการสํารวจใน

ป 2549 อีก 5, 10, 15, 20 เมตร และหนาตัด  ในป 2497 
ขึ้นมาดังรูป 3 เพื่อศึกษาความสามารถในการระบายน้ําที่
หนาตัดแตกตางกัน ซึ่งผลที่ไดคือคาระดับไดลดลงจาก
หนาตัดป 2549 คือ 0.14 , 0.39, 0.54, 0.66 และ 0.75 เมตร 
ตามลําดับ ดังนั้นแนวทางลําดับแรกในการแกปญหาจาก
สิ่งกีดขวาง คือการขยายความกวางของลําน้ําปง 

 
รูป 3  ตัวอยางการจําลองหนาตัดที่มีการขยายความกวาง 

 
4.4.2 การไหลผานตอมอสะพาน 

ตอมอสะพานถือวา เปนโครงสรางที่ทํ าให
พ้ืนที่หนาตัดของลําน้ําลดลงจากเดิม ซึ่งเปนผลทําให
ความสามารถในการระบายน้ําลดลง จากการวิจัยในครั้งนี้
พบวา พฤติกรรมของน้ําหลากชวงที่ผานตอมอสะพานที่
อัตราการไหลต่ําผลตางของระดับน้ํากอนและหลังผาน
ตอมอสะพานยังไมมากนัก หากอัตราการไหลเพิ่มมากขึ้น
ผลตางยิ่งมากขึ้น โดยผลตางของระดับน้ําจะมีคามากขึ้น
หากมีเศษสวะที่ไหลมาตามน้ําไปติดบริเวณตอมอสะพาน 
ซึ่งจะทําใหพ้ืนที่การไหลยิ่งลดลงกวาเดิม จะเห็นวาสะพาน
ที่ มี ตอม อจํ านวนมาก  คื อ  สะพานป าตั น  สะพาน
รัตนโกสินทร สะพานนวรัฐ สะพานเม็งราย และสะพาน
ปาแดด 
 

4.4.3 การไหลผานทองสะพาน 
นอกจากปญหาจํานวนตอมอสะพานที่มากแลว 

ปญหาที่เกิดจากสะพานอีกประการหนึ่งคือ คาระดับของ
ทองสะพานแตละแหง เมื่อระดับน้ําสูงกวาทองสะพาน
ผลตางของระดับน้ําดานเหนือและทายน้ํายิ่งมากขึ้น ซึ่งสิ่ง
ที่เกิดขึ้นอีกประการคือการการเออของน้ําไปยังเหนือนํ้า 
(Back water effect) ดังรูปที่ 4 ทําใหคาระดับน้ําบริเวณ
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เหนือสะพานสูงขึ้นจนลนตลิ่ง จากการพิจารณารูปตัด
สะพานในชวงสะพานปาตันถึงฝายทาวังตาล  พบวา
สะพานที่มีคาระดับทองสะพานต่ํามีอยูสองสะพานคือ
สะพานรัตนโกสินทร และ สะพานเม็งราย    

 

 
รูป 4 ระดับน้ําผานสะพานเม็งรายแตละอัตราการไหล 

 
4.4.4 การไหลขามฝายน้ําลน 

 ผลของระดับน้ําในชวงน้ําหลากที่เกิดจากฝายแต
ละตัวจะขึ้นอยูกับผลตางของระดับสันฝาย และทองน้ําดาน
ทายฝายแตละตัว จากรูปที่ 5 จะเห็นวาเมื่อลบฝายออกทีละ 
1 พบวาฝายทาวังตาลเปนฝายที่สงผลกระทบตอระดับน้ํา
มากที่สุด   

 
 

รูปท่ี 5 ระดับน้ําที่ไหลผานตัวเมืองเชียงใหม กรณีรื้อออก 

ทีละหน่ึงแหง (กรณี 5 : รื้อฝายทาศาลา, กรณี 6 : รื้อฝาย
หนองผึ้ง, กรณี 7 : รื้อฝายทาวังตาล) 

 
4.4.5 การปรับความลาดเทของทองน้ําลําน้ําปง 

 จากการจําลองหนาตัดที่มีความลาดชันตางกัน 
ซึ่งประกอบดวย ความลาดชันที่คา 1: 2500 , 1:2800 และ 
1:3200 โดยมีลักษณะการปรับความลาดดังรูป 6  จาก

เปรียบเทียบคาระดับน้ําจากทั้งสามความลาดชันกับกรณี
ปกติน้ําทวมในป 2548 ซึ่งผลที่ไดพบวาคาระดับน้ําได
ลดลงเฉลี่ย 1.266 , 0.632 และ 0.516 เมตรตามลําดับ      
จากผลตางที่ไดจะเห็นวาเมื่อปรับความลาดของทองน้ํา
เพิ่มขึ้นคาระดับของผิวนํ้ากลับมีคาสูงขึ้น ดวยตัวเลข
ขางตนทําใหตองกลับยอนไปดูรูป 6 ซึ่งจะเห็นวาที่ความ
ลาดชันนอยกวาจะทําใหพ้ืนที่การไหลที่มากกวาหากเทียบ
ที่ระดับน้ําเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวาพื้นที่หนาตัดการ
ไหลเปนปจจัยที่สําคัญกวาความลาดชันของทองน้ํา 
 

 
 

รูปท่ี 6 ความลาดของทองน้ําที่จําลองขึ้นในแตละความลาด 
 

4.5  ขอเสนอแนะ 
1) ใหมีการดําเนินการขยายความกวางของลําน้ําปง  

ใหมากที่สุดที่ เปนไปไดตลอดสองฝงลําน้ําปงเพื่อเพิ่ม
พ้ืนที่หนาตัดของลําน้ําในการระบายปริมาณน้ํา 

2) การกอสรางสะพานขามแมน้ําปงควรออกแบบ
สะพานใหจํานวนตอมอที่นอยและระดับทองสะพานที่สูง 
จากการศึกษาในครั้งนี้สะพานที่สงผลกระทบมากที่สุด คือ
สะพานรัตนโกสินทร และสะพานเม็งราย โดยสะพานทั้ง
สองควรรื้อทิ้ง และสรางใหมใหเหมาะสม 

3) การรื้อฝายทั้งสามแหง จากขอเสนอแนะในขอนี้ 
มักประสบปญหาอยูหลายประการทางผู วิจัยจึงเสนอ
แนวทางในการแกปญหาเปนหัวขอยอย ๆ ดังนี ้

ก.  การรื้อฝายทั้งสามแหง ซึ่งประกอบดวยฝาย    
ทาศาลา ฝายหนองผึ้ง และฝายทาวังตาล แลวทําการสราง
ประตูระบายน้ําบริเวณฝายทาวังตาลในปจจุบัน 
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ป.เจียรกุลประเสริฐ 

ข. การลดระดับสันฝายทั้งสามลงแลวทําการติดต้ัง
ฝายยางบนสันฝายขึ้นมา ซึ่งถือวาเปนฝายทดน้ํารูปแบบ
หนึ่งที่นิยมใชในการปดกั้นลําน้ําขนาดเล็ก   

4) ทําการขุดลอกทองน้ําใหมีความลึกมากขึ้นตลอด  
ลําน้ําเพื่อชวยเพิ่มพื้นที่หนาตัดในการระบายน้ํา 

5)  การลดปริมาณน้ําที่ไหลเขาตัวเมืองเชียงใหม โดยมี
โครงการชลประทานขนาดใหญเขาไปบริหารจัดการน้ําใน
ลุมน้ําแมแตง 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ เลมนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก    
รองศาสตราจารยชัชวาลย ทักษอุดม อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  ซึ่ งใหความกรุณาในเอาใจใสคอยให
คําปรึกษาและใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้    

จนเสร็จสมบูรณ ผูเขียนจึงใครขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ชูโชค      
อายุพงศ รองศาสตราจารย ดร.ธนพร สุปริยศิลป และ   
รองศาสตราจารย ดร.กอบเกียรติ ผองพุฒิ เปนอยางสูง      
ที่กรุณารับเปนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ โดยได
กรุณาอานวิทยานิพนธและตรวจสอบขอผิดพลาดอยาง
ละเอียดรวมถึงใหคําแนะนําในการแกไขวิทยานิพนธฉบับ
นี้เปนอยางดี  

อน่ึงผูเขียนใครขอขอบคุณ เจาหนาที่ฝายสํารวจ และ
เจาหนาที่ฝายอุทกวิทยา  กรมชลประทานที่ 1 จังหวัด
เชียงใหมในการอนุเคราะหขอมูลหนาตัดลําน้ําปง และ
ขอมูลทางอุทกวิทยาเปนอยางดี 
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