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บทคัดยอ่ 

ลุ่มน้ําลําตะคองเป็นลุ่มน้ําที่มีความสําคัญต่อจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่และแม่น้ํา                   
ลําตะคองไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมในหลายอําเภอ และพื้นที่เศรษฐกิจในอําเภอเมืองนครราชสีมา ในปี พ.ศ.2553 ได้เกิด
น้ําท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ําลําตะคอง โดยสาเหตุเกิดจากการระบายน้ําออกจากเขื่อนลําตะคอง 
จึงส่งผลให้ปริมาณน้ําในลําตะคองมาก จนเกิดการล้นตล่ิง และมีสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน จึงทําให้
เกิดน้ําหลากและกลายเป็นน้ําท่วมในหลายพื้นที่ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการระบายนํ้าในลําตะ
คอง และเพื่อประเมินพื้นที่น้ําท่วมที่เกิดขึ้นจากการไหลล้นตล่ิงออกจากลําตะคอง ณ คาบการเกิดซ้ําจากปริมาณนํ้าท่า              
5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปีและ 100 ปี ด้วยแบบจําลอง HEC-RAS จากการศึกษาได้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ             
แมนน่ิง (n) ที่ตล่ิงของทั้งสองข้างและท้องนํ้าเท่ากับ 0.0415 โดยทําการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจําลองในปี พ.ศ.
2554 และ 2557 ได้ผลการปรับเทียบ มีค่า R2 เท่ากับ 0.860 และค่า NSE เท่ากับ 0.850 และผลการสอบเทียบ มีค่า R2 
เท่ากับ 0.645 และค่า NSE เท่ากับ 0.626 ผลการศึกษาพบว่า สําหรับหาศักยภาพการระบายนํ้าได้ค่าอัตราการไหลสูงสุด
สําหรับแต่ละหน้าตัดการไหลอยู่ในช่วง 33.38 ถึง 37.74 ลบ.ม./วินาที และค่าระดับน้ําสูงสุด สําหรับแต่ละหน้าตัด            
การไหล 177.94 ถึง 246.07 ม.รทก. นอกจากนี้อัตราการไหลสูงสุดเฉล่ีย 35.50 ลบ.ม./วินาที สําหรับการวิเคราะห์หา
พื้นที่น้ําท่วมภายใต้เงื่อนไขการไหลคงท่ี พบว่า พื้นที่น้ําท่วมที่เกิดจากการเอ่อล้นตล่ิง ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี,            
25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี เท่ากับ 107.928, 120.596, 133.299, 140.726 และ 147.878 ตร.กม. ตามลําดับ 
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Flow Estimation using Hec-Ras Model 
 A Case Study of Lam Takong River Basin 

 
 Paweena  Chanla1* and Preeyaphorn  Kosa2  

 
Abstract 

Lam Takong River Basin is an important basin for Nakhon Ratchasima province, because it is a 
large river basin that flows through both the agricultural and economic areas in many districts 
throughout the province. In 2010, there was a flood that damaged in several areas around the Basin 
caused from drainage system of the Lam Takong Dam.  It resulted in high water levels in the Lam 
Takong Dam and overflows. Another factor contributing to this is several consecutive days of heavy rain 
which caused surface runoffs and floodplains in many areas. The objective of this research is to analyze 
the drainage potential of Lam Takong and assess the flooding area caused by overflows from the Lam 
Takong banks at the return periods of 5, 10, 25, 50 and 100 years respectively using HEC-RAS model. 
This study used Manning's roughness coefficient (n) of 0.0415 for both sides of the banks and of the 
channel. The calibration and validation of model was performed in comparison with the data from 
2011 and 2014 models. Calibration results showed the coefficient of Determination (R2) of 0.860, the 
Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) value of 0.850, the validation values (R2) were 0.645 and the 
NSE value was 0.626. The study of potential drainage found that the maximum flow rate for each 
surface area of the flow ranged from 33.38 to 37.74 m3/s. The maximum water level for each surface 
area ranged from 177.94 to 246.07 m. MSL.   In addition, the average maximum flow rate of 35.50 m3/s 
was for the analysis of flood areas, under constant flow conditions it was found that the flooding area 
caused by overflows at the return periods of 5, 10, 25, 50 and 100 years were 107.928, 120.596, 
133.299, 140.726 and 147.878 km2, respectively. 
 
Keywords: Lam Takong River Basin, HEC-RAS model, drainage potential, flood risk area 
Received:  April 9, 2019 
Revised:  June 5, 2019   
Accepted:  June 18, 2019 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________ 1 Master Degree, School of Civil Engineering, Faculty Institute of Engineering, Suranaree University of Technology 
2 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Faculty Institute of Engineering, Suranaree University of Technology 
* Corresponding Author, Tel. +664 403 6135  email: chanla.paweena@gmail.com 

_20-0528(001-204).indd   2 22/7/2563 BE   13:44



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563
3

 

1.  บทนํา  
 จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่ สุดในประเทศไทย และมี
ประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 
สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 1.8 เนื่องจากปริมาณ
พืชผลทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นจากการฟ้ืนตัวของภาค
เกษตรกรรม และปัจจัยสนับสนุนจากการดําเนินนโยบาย
และมาตรการด้านเกษตรต่าง ๆ ของภาครัฐที่ เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง แต่ปัจจัยเส่ียง
ทางด้านเศรษฐกิจสําหรับปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 
ที่ควรระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความเส่ียง
จากภัยทางธรรมชาติ ประกอบด้วยปัญหานํ้าท่วมและ
ปัญหานํ้าแล้ง ซึ่งยังคงเป็นความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อ
การผลิตภาคเกษตรกรรมโดยตรง และส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของเกษตรกร การบริโภคภาคเอกชนและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 
 ลุ่มน้ําลําตะคองเป็นพื้นที่ความสําคัญในจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากเป็นลุ่มน้ําขนาดใหญ่และแม่น้ํา  
ลําตะคองไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมในหลายอําเภอ และ
พื้นที่เศรษฐกิจในอําเภอเมืองนครราชสีมา ในปี พ.ศ.
2553 ได้เกิดน้ําท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียในหลายพื้นที่
ของลุ่มน้ําลําตะคอง โดยสาเหตุเกิดจากการระบายนํ้า
ออกจากเข่ือนลําตะคอง จึงส่งผลให้ปริมาณนํ้าในลํา        
ตะคองมาก จนเกิดการล้นตล่ิง และมีสาเหตุเกิดจากฝนที่
ตกหนักติดต่อกันหลายวัน จึงทําให้เกิดน้ําหลากและ
กลายเป็นน้ําทว่มในหลายพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้
มีการสร้างแผนที่น้ําท่วมในเขตเทศบาลนครราชสีมา โดย
การนําค่าปริมาณน้ําฝนสะสมรายวันกับเวลาที่เกิดขึ้นใน
อดีตมาวิเคราะห์หาปริมาณน้ําที่เข้าท่วมพื้นที่ในเขต
เทศบาลนครราชสีมา พบว่า ที่สถานี M.164 ในเดือน
ตุลาคม เป็นเดือนที่มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียสูงสุด และมี
ปริมาณน้ําท่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย 68 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
ค่าเฉล่ียของนํ้าท่าในปี พ.ศ. 2553 มีค่าเท่ากับ 62.43 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทําให้มีพื้นที่ที่ถูกนํ้าท่วมบริเวณ
ท้ายเขื่อนลําตะคองและในเขตเทศบาลนครราชสีมา ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อากาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และการลงสํารวจ

สภาพจริงของพื้นที่ที่ศึกษา แสดงให้เห็นถึงขอบเขตพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ พบว่า ชุมชนด้านเหนือลําตะคองได้รับ
ผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะชุมชนหมู่บ้านวีไอพีและ
ชุมชนตามถนนช้างเผือก (โรงพยาบาลมหาราช) ซึ่งมี
ระดับความลึกสูงสุด 190 เซนติเมตร (จากระดับพื้น) [1]  
 ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการนําแบบจําลอง MIKE 
FLOOD มาจําลองสภาพนํ้าท่วมจากการไหลล้นตล่ิงและ
จากปริมาณนํ้าฝน ในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ําลําตะคอง พบว่า 
แบบจําลอง MIKE FLOOD สามารถแสดงภาพรวมการ
เกิดน้ําท่วมในระหว่างวันที่ 14-30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มี
ระดับน้ําเอ่อล้นตล่ิงสูงสุด ต่ําสุด และเฉลี่ย เท่ากับ 
2.655 เมตร 0.204 เมตร และ 1.129 เมตร ตามลําดับ 
ส่งผลให้เกิดขอบเขตนํ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตร.กม. 
ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 และมีขอบเขตนํ้าท่วม
ต่ําสุดเท่ากับ 50.38 ตร.กม. ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2553 [2] 
 แบบจําลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS เป็นแบบจําลองที่
ช่วยในการวิเคราะห์การไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ข้อมูลนําเข้าหลักประกอบด้วย ปริมาณนํ้าท่าในลําน้ํา 
หน้าตัดลําน้ํา DEM และค่าพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ 
เพือ่คํานวณหาค่าอัตราการไหล ความเร็วการไหล และค่า
ระดับน้ําในแม่น้ํา เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนป้องกันน้ําท่วมได้ [3] โดยได้มีการการศึกษา
แบบจําลองวิเคราะห์การไหลหลากของแม่น้ํากับการ
วางแผนคลองผันน้ํา เพื่อลดอุทกภัยในแม่น้ําป่าสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทําการวิเคราะห์การไหลหลากของ
แม่น้ําด้วยแบบจําลอง HEC-RAS ร่วมกับภาพถ่ายทาง
อากาศของกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลเส้นชั้น
ความสูงของภูมิประเทศในแนวคลองผันน้ํา และสามารถ
จําลองสภาพการลดระดับน้ําท่วมลงหลังจากมีคลองผัน
น้ํา ซึ่งสามารถนําผลไปพัฒนาช่วยในการสร้างแผนที่ 
เส่ียงภัยน้ําท่วมได้ [4] 
 ทั้งนี้ แบบจําลอง HEC RAS มีแบบจําลองย่อย HEC-
GeoRAS เพื่อใช้วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล DEM 
สําหรับศึกษาแบบจําลองความสูงของลําน้ํ าห้วย 
สายบาตร และตรวจสอบค่าความถูกต้อง โดยใช้วิธีการ
สํารวจด้วยกล้อง Total Station และ GPS เพื่อหา
ระยะทางค่าระดับ และค่าพิกัดของจุดต่าง ๆ ได้ทําการ
สํารวจภาคตัดขวางลําน้ําในห้วยสายบาตรบริเวณที่

_20-0528(001-204).indd   3 22/7/2563 BE   13:44



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 11  No. 1 January – April, 2020
4

 

สํารวจต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.96 เมื่อเทียบ 
กับผลที่ได้จากแบบจําลอง HEC-GeoRAS ผลการศึกษา
พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลจากการสํารวจ ดังนั้น 
จึงสามารถนําแบบจําลอง HEC-GeoRAS ไปใช้ในการ
สร้างภาคตัดขวางของลํานํ้าได้ [5] 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
การระบายนํ้าในลําตะคอง และเพื่อประเมินพื้นที่น้ําท่วม
ที่เกิดขึ้นจากการไหลล้นตล่ิงออกจากลําตะคอง ณ คาบ
การเกิดซ้ําจากปริมาณน้ําท่า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 
100 ปี 
 ขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย (1) แบบจําลอง 
HEC-RAS version 5.0.3 ได้ถูกนํามาใช้ (2) พื้นที่ศึกษา
เริ่มตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนลําตะคองจนถึงจุดออกของ 
ลําตะคอง และ (3) ด้วยข้อจํากัดของแบบจําลอง HEC-
RAS ที่พิจารณาลักษณะการไหลและพื้นที่น้ําท่วมจาก
การเอ่อล้นตล่ิงจากปริมาณน้ําท่าในลําน้ํา ดังนั้น จึงไม่ได้
พิจารณาลักษณะการไหลและพื้นที่น้ําท่วมที่เกิดจาก
ปริมาณน้ําฝน 
 
2.  วิธีการวิจัย 
 2.1  พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนํ้าลําตะคอง 
 ลุ่มน้ําลําตะคอง เป็นลํานํ้าสาขาหนึ่งของลุ่มน้ํามูล 
มีต้นน้ําอยู่บริเวณเทือกเขาดงพญาเย็น ตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ลําตะคองไหลผ่าน 5 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอปากช่อง อําเภอสีค้ิว อําเภอสูงเนิน อําเภอขาม
ทะเลสอ และเทศบาลนครราชสีมา มีพื้นที่ลุ่มน้ํา 3,310 
ตารางกิโลเมตร และเส้นลําน้ําหลักมีความยาว 220 
กิโลเมตร [6] ลําตะคองแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังน้ี                    
 ช่วงที่ 1 จากต้นน้ําถึงเขื่อนลําตะคองท่ีตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่อําเภอสีค้ิว โดยที่ลํานํ้าช่วงน้ีจะมีความลาดชันมาก 
 ช่วงที่ 2 จากท้ายเขื่อนลําตะคองผ่านพื้นที่อําเภอสีค้ิว 
อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ เทศบาลนครราชสีมา 
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ลําตะคองมีลํานํ้าแยกออก
คือลําบริบูรณ์ ไปทางทิศเหนือ มีแนวเกือบขนานกับลํา
ตะคองไหลผ่านพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแล้วไปบรรจบกับ
ลําตะคองเดิมที่บ้านกันผม อําเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนที่
ลําตะคองจะไหลลงแม่น้ํามูล โดยลําน้ําช่วงนี้จะมีความ
ลาดชันค่อนข้างน้อย  

 ลักษณะภูมิอากาศบริเวณลุ่มน้ําลําตะคองได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนซึ่งเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยในเดือน
กันยายนจะมีฝนตกชุกที่สุด เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก
พายุดีเปรสชั่นทางทิศตะวันออก 
 2.2  ขั้นตอนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการศึกษา ดังแสดงในรูป
ที่ 1 และ รูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

HEC-GEORAS MODEL 

ลําน้าํสายหลัก (Stream Centerline), ตลิ่งของลาํน้ํา (Stream Bank), เสน้ทาง
การไหลบ่า (Flow Paths) , หน้าตัดลาํน้าํ (Cross Sections XS Cut Lines) 

HEC-RAS MODEL 

ปรับแก้พารามิเตอร ์

นําเข้าขอ้มลู : DEM, เสน้แนวลาํน้าํ, หน้าตัดลําน้ํา, 
ตําแหนง่ที่ต้ังสถานีวัด, นํ้าทา่ 

Unsteady Flow Condition 

ระดับนํ้า และอัตราการไหล 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 

ปรับเทยีบและสอบเทยีบ
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รูปที่ 2 ขัน้ตอนการจําลองสภาพนํ้าทว่ม                    
     ณ คาบการเกดิซ้ําต่าง ๆ 
 

2.3  การรวบรวมขอ้มูลที่ใช้ในการวจิยั 
2.3.1 ข้อมูลอุทกวิทยา  
ข้อมูลอุทกวิทยา ประกอบด้วย ปริมาณน้ําท่า

รายวัน และระดับนํ้าของสถานีวัดน้ําต่าง ๆ ในลุ่มน้ํา 
ของกรมชลประทาน โดยสถานีวัดนํ้าท่าที่ใช้ในการศึกษานี้ 
ได้แก่ สถานีวัดน้ําท่า M.38C อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
สถานี M.177 อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา M.191 อ.เมือง จ.
นครราชสีมา และสถานี M.164 อ.เมือง จ.นครราชีมา ดัง
แสดงในรูปที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ ปริมาณน้ําท่ารายวันจาก
สถานี M.38C, M.177 และ M.164 เป็นปริมาณน้ําเข้าใน
แบบจําลอง และปริมาณน้ําท่ารายวันจากสถานี M.191 
เป็นปริมาณน้ําท่าสําหรับการปรับเทียบและการสอบเทียบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แผนผังลุ่มน้ําลําตะคองตอนล่าง 

 

 
รูปที่ 4 ตําแหน่งสถานีวดัน้ําท่าลุ่มน้ําลําตะคองตอนล่าง 

 
2.3.2 รูปตัดลํานํ้า  
รวบรวมข้อมูลหน้าตัดลําน้ํา จากการสํารวจโดย

กรมชลประทาน และภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.3.3 ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ  
รวบรวมข้อมูลระดับความสูงเชิงเลขหรือ 

Digital Elevation (DEM) มีความละเอียดของขนาด 
กริดเซล 5x5 เมตร จากข้อมูลของกรมแผนที่ทหาร เพื่อ
ใช้ในการบอกลักษณะของพื้นผิวในลุ่มน้ํา  

2.3.4 ข้อมูลด้านการใช้ที่ดิน  
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นข้อมูลประกอบการ

เลือกสัมประสิทธิ์ความหยาบผิวของแมนน่ิงในลําน้ํา เพื่อ
ใช้ในการพิจารณาขอบเขตและความละเอียดในการจัดทํา
แบบจําลอง 

2.3.5 ข้อมูลสภาพปัญหาอุทกภัย  
สภาพปัญหาอุทกภัยเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณากําหนดขอบเขต และรายละเอียดในการจัดทํา
แบบจําลอง 

2.4  แบบจําลอง HEC-GeoRAS 
แบบจําลอง HEC-GeoRAS เป็นโปรแกรมที่พัฒนา

โดยหน่วยงาน Hydrologic Engineering Center, US 
Army Corps of Engineering [7] เป็นแบบจําลองที่
สามารถสร้างและรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ลําน้ํา
สายหลัก (Stream Centerline), ตล่ิงของลําน้ํา (Stream 
Bank), เส้นทางการไหลบ่า (Flow Paths), หน้าตัดลําน้ํา 
(Cross Sections XS Cut Lines) เพื่อนําข้อมูลเข้าใน
แบบจําลอง HEC-RAS และแบบจําลอง HEC-GeoRAS 
ยังสามารถนําข้อมูลที่ส่งออกจากแบบจําลอง HEC-RAS 

จําลองสภาพน้ําท่วม ด้วยแบบจําลอง HEC-RAS ที่คาบ
การเกิดซ้ําต่างๆ ด้วยเงื่อนไข steady flow 

ปริมาณนํ้าท่า ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ป,ี 10 ปี, 25 ปี, 
50 ปี และ 100 ปี จากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

วิเคราะห์ผลการศึกษา

ลําน้ํามูล 

เข่ือนลําตะคอง 

M.38C อ.สีคิ้ว  

M.177 อ.สีคิ้ว  

M.191 อ.เมือง  

M.164 อ.เมือง  
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มาวิเคราะห์ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเค
ระห์จัดทําแผนที่ การคํานวณความเสียหายจากน้ําท่วม 
การฟื้นตัวทางระบบนิเวศน์ และการเตือนภัยและป้องกัน
ภัยน้ําท่วมได้ 
 2.5 แบบจําลอง HEC-RAS 
 สําหรับการศึกษาเพื่อประเมินสภาพนํ้าท่วมในแม่น้ํา
ลําตะคองได้ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS เวอร์ชั่น 
5.0.3 ซึ่ ง เป็นแบบจําลองที่พัฒนาโดย Hydraulics 
Engineering Center US Army Corps of Engineer 
[8], [9], [10] ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์งานด้านชลศาสตร์
ในหนึ่ งมิ ติ  (one-dimensional)  และ  2 มิติ  ( two-
dimensional) เพื่อคํานวณการเปล่ียนแปลงระดับพื้นผิว
น้ําระหว่างรปูตัดได ้และสามารถจําลองการไหลได้ทั้งการ
ไหลแบบใต้วิกฤต (subcritical flow) และเหนือวิกฤต 
(supercritical flow) พร้อมทั้งรวมผลของระดับพื้นผิว
น้ํา (water surface level) เน่ืองจากสิ่งกีดขวางการไหล
ของนํ้า เช่น สะพาน ฝาย และอาคารชลศาสตร์ เป็นต้น  
 ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ในสองมิติระหว่างการไหล
ในทางนํ้าหลักและที่ราบนํ้าท่วม เมื่อน้ําในลําน้ําท่วม
สูงขึ้นจนเกินระดับของตลิ่ง ส่งผลให้น้ําที่เอ่อล้นไหลออก
จากลําน้ําไปทางด้านข้างขยายตัวเข้าท่วมพื้นที่ราบน้ํา
ท่วมและไหลเข้าพื้นที่แก้มลิง (storage area) ขณะที่
ความลึกของการไหลเพ่ิมขึ้น พื้นที่ราบน้ําท่วมถึงจะสั้น
กว่าระยะทางในการไหลของทางนํ้าหลักมาก และเมื่อ
ความลึกของการไหลลดลง น้ําจากพื้นที่นอกตล่ิงจะไหล
กลับเข้าไปยังทางน้ําหลัก ทําให้ระดับน้ําของการไหล
ในทางน้ําหลักเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากการไหล
หลากของปริมาณที่ท่วมตล่ิงเป็นการไหลออกด้านข้าง
สองฝ่ังลําน้ําเข้าท่วมพื้นที่ราบน้ําท่วม ซึ่งมีสัดส่วนที่น้อย
มากเมื่อเทียบกับปริมาณการไหลในลําน้ํา ทําให้สามารถ
ประมาณการไหลหน่ึงมิติแทนการไหลสองมิติได้ โดยการ
กําหนดให้การไหลในทางน้ําหลักสามารถแลกเปล่ียนน้ํา
กับที่ราบน้ําท่วมได้ 
 ดังนั้น ในการศึกษานี้ ได้วิเคราะห์เฉพาะการไหลใน
หนึ่งมิติ (one-dimension) โดยการจําลองในรูปแบบ
การไหลแบบคงที่ (steady flow) เพื่อการจําลองสภาพ
น้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ําต่าง ๆ และการจําลองในรูปแบบ
การไหลไม่คงที่ (unsteady flow) เพื่อปรับเทียบและ
สอบเทียบแบบจําลอง โดยมีหลักการ ดังน้ี   

2.5.1 การจําลองในรูปแบบการไหลคงท่ี 
(steady flow)  

การจําลองการไหลคงท่ีเป็นการคํานวณโปรไฟล์
ของผิวน้ําในแต่ละหน้าตัดการไหล จะคํานวณจากสมการ
พลังงาน (Energy Equation) [11], [12] ดังสมการที่ (1) 

      
2 2a V a V2 2 1 1Z Y Z Y h2 2 1 1 e2g 2g

     (1) 

เมื่อ 
Y   ความลึกที่หนา้ตัดทีพ่ิจารณา 
Z   ระดับของท้องน้ําที่หนา้ตดัที่พจิารณา 
V   ความเร็วการไหลของน้าํเฉล่ีย 
a  สัมประสิทธิ์น้ําหนักของความเร็ว 
g   ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก   
he   พลังงานความสูญเสียหัวน้ํา (energy head loss) 

2.5.2 การจําลองในรูปแบบการไหลไม่คงที่ 
(unsteady flow)  

การจาํลองการไม่คงทีส่ามารถแสดงในรปูของ
สมการ partial differential ประกอบด้วย 2 สมการ ได้แก่ 
สมการต่อเนื่อง (continuity equation) ดงัสมการที่ (2) 
และหลักอนรุักษ์โมเมนตมั(principle of conservation 
of momentum) [11], [12] ดังสมการที่ (3)  
  

  


A QT q 0lat x
         (2) 

           
Q QV Z

gA S 0ft X X
      (3) 

เมื่อ 
AT  พื้นทีก่ารไหลรวมทัง้หมดเกิดจากผลรวมของพืน้ที่

ประสทิธิผล A (ตร.ม.) 
Q  อตัราอตัราการไหลของน้าํ (ลบ.ม./วนิาท)ี  
ql  การไหลด้านข้าง (lateral flow) ตอ่หนึ่งหนว่ย

ความยาว 
V  ความเร็วการไหลของน้าํ (m/s)  
Z  	ความลึกของนํ้าวัดจากผิวน้ําถงึระดบัอ้างองิ (เมตร) 

	 Sf  ความลาดชนัของแรงเสยีดทาน (friction slope) 
g  ความเรง่เนือ่งจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s)  
X  ระยะทางวดัจากจดุเริ่มตน้ของลําน้ําด้านเหนือน้ํา

ไปถงึหน้าตดัลําน้ําที่พจิารณา (เมตร)  
t  เวลา (วนิาท)ี 
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 2.6  การปรับเทียบและสอบเทียบแบบจําลอง 
 การปรับเทียบและสอบเทียบแบบจําลอง เป็นการหา
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้กับแบบจําลอง และตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของแบบจําลองโดยใช้
หลักการทางสถิติ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากแบบจําลองมีความ
ใกล้เคียงกับข้อมูลจริง โดยพารามิเตอร์ที่ ใช้ในการ
ปรับเทียบและสอบเทียบแบบจําลอง คือ ค่าสัมประสิทธิ์
ความขรุขระ Manning (n) ซึ่งแสดงถึงความเสียดทานตอ่
การไหลในทางนํ้าเปิด  
 จากการพิจารณาข้อมูลได้เลือกช่วงปีข้อมูลปริมาณ
น้ําท่ารายวัน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มาใช้ในการปรับเทียบแบบจําลอง 
และพิจารณาข้อมูลได้เลือกช่วงปีข้อมูลปริมาณน้ําท่า
รายวัน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 มาใช้ในการสอบเทียบแบบจําลองโดยการกําหนด
เงื่อนไขขอบเขตด้านเหนือนํ้าและท้ายนํ้า ด้วยข้อมูล
น้ําท่ารายวันจากสถานี M.38C อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
สถานี M.177 อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา และสถานี M.164 
อ.เมือง จ.นครราชีมา เป็นข้อมูลนําเข้าในแบบจําลอง และ
ข้อมูลนํ้าท่ารายวันจากสถานี M.191 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
เป็นข้อมูลสําหรับการปรับเทียบและการสอบเทียบ   
 การปรับเทียบและสอบเทียบแบบจําลองเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องจะใช้ค่าทางสถิติมาพิจารณา ได้แก่ ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ Coefficient of Determination 
(R²) และค่าNash-Sutcliffe coefficient of efficiency 
(NSE) [13] ดังสมการที่ (4) และ (5) ตามลําดับ 

 
     

       

N (Q Q ) * (Q Q )2 ci c oi oi 1R 0.52 2N N(Q Q ) * (Q Q )ci c oi oi 1 i 1

   (4) 

  
 

2N (Q Q )ci oii 1NSE 1.0 2N (Q Q )ci ci 1
           (5) 

เมื่อ	 
Qci  ค่าปรมิาณนํ้าทา่ตรวจวัดจรงิทีเ่วลาใด ๆ 

Qoi  ค่าปรมิาณนํ้าทา่ที่ไดจ้ากแบบจาํลองทีเ่วลาใด ๆ 
Qc  ค่าปรมิาณนํ้าทา่ตรวจวัดจรงิเฉล่ียที่เวลาใด ๆ 
Qo  ค่าปริมาณน้ําท่าที่ ได้จากแบบจําลองเฉลี่ยที่ 

เวลาใด ๆ 
N  จํานวนข้อมูลน้ําท่าที่พิจารณาความคลาดเคลื่อน 

 ค่า R2 และ NSE ที่ได้ควรมีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่งแสดงว่า
ปริมาณน้ําท่าที่ได้จากแบบตรวจวัดและจากการคํานวณ 
มีความสัมพันธ์แบบปฎิภาคตรงกัน แต่ถ้ามีค่าเข้าใกล้            
-1 แสดงว่าปริมาณน้ําท่าที่ได้จากแบบตรวจวัดและจาก
การคํานวณ มีความสัมพันธ์แบบปฎิภาคผกผันกัน 
 2.7  การประเมินพื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม 
 การประเมินพื้นที่น้ําท่วมจากการเอ่อล้นตล่ิงของนํ้าท่า
ในลําตะคอง ด้วยข้อมูลน้ําท่า ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 
10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ในการศึกษาน้ีได้นําผล
การศึกษาข้อมูลน้ําท่า ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 
ปี, 50 ปี และ 100 ปี จากศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งปริมาณนํ้าท่า ณ 
คาบการเกิดซ้ําดังกล่าวข้างต้นคํานวณจากหลักการของ
ทฤษฏีการแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล (Gumbel 
distribution) โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลปริมาณน้ําท่า
สูงสุดรายปี ณ สถานีวัดน้ําท่า M.38C (พ.ศ. 2505-พ.ศ. 
2559) สถานีวัดน้ําท่า M.177 (พ.ศ.2545-พ.ศ. 2559) 
สถานีวัดน้ําท่า M.191 (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2559) และ
สถานีวัดน้ําท่า M.164 (พ.ศ. 2550-พ.ศ.2559) ดังแสดง
ในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ําสูงสุดรายปี (ลบ.ม./วินาที) [14] 

รอบการ 
เกิดซ้ํา 

5 
(ปี) 

10 
(ปี) 

25 
(ปี) 

50 
(ปี) 

100 
(ปี) 

M.38C 70.1 94.53 125.39 148.29 171 
M.177 60.7 77.2 98.1 113.5 128.9 
M.191 39.6 53.9 72 85 98 
M.164 87.8 117.4 154.74 182.5 210 

 
3.  ผลการวิจัย 
 3.1  ผลการปรับเทียบ และสอบเทียบแบบจําลอง 
 จากการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจําลอง ณ สถานี 
M.191 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ Manning (n) 
ที่ตล่ิงทั้งสองข้างและท้องน้ํามีค่าเท่ากับ 0.0415  
 ผลการปรับเทียบ มีค่า R2 เท่ากับ 0.860 และค่า 
NSE เท่ากับ 0.850 (ดังแสดงในรูปที่ 5) สําหรับผลการ
สอบเทียบ มีค่า R2 เท่ากับ 0.645 และค่า NSE เท่ากับ 
0.626 (ดังแสดงในรูปที่ 6) ซึ่งมีค่าเข้า 1 แสดงถึงปริมาณ
น้ําท่าที่ ได้จากแบบตรวจวัดและจากการคํานวณมี
ความสัมพันธ์แบบปฎิภาคตรงกัน ดังนั้น แบบจําลองที่ใช้ 
ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีความน่าเชื่อถือ  
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รูปที่ 5 ผลการปรับเทยีบแบบจําลอง HEC RAS 

 
รูปที่ 6 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง HEC RAS 

 3.2  ศักยภาพการระบายน้ําในแม่นํ้าลําตะคอง 
 ศักยภาพการระบายนํ้าสูงสุดของแม่น้ําลําตะคองใน
แต่ละหน้าตัดการไหล ดงัแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ค่า
อัตราการไหลสงูสุดอยูใ่นชว่ง 33.38 ถงึ 37.74 ลบ.ม./
วินาท ีและค่าระดับน้ําสูงสุด 177.94 ถงึ 246.07 ม.รทก. 
โดยอัตราการไหลในช่วงต้นแม่น้าํจะมีค่าสูง และจะค่อย ๆ 
ลดลงในช่วงปลายแม่น้ําลําตะคอง  
ตารางที่ 2 ศักยภาพการระบายนํ้าในแม่น้ําลําตะคอง 

กิโลเมตร* ตําบล อําเภอ 
อัตรา 

การไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาท)ี 

ระดับน้ํา
สูงสุด  

(ม.รทก) 
134916.9 คลองไผ่ สีคิ้ว 37.74 246.07 
124000 ลาดบัวขาว สีคิ้ว 37.52 239.76 

102033.8 สีคิ้ว สีคิ้ว 36.10 224.74 
94289.05 มิตรภาพ สีคิ้ว 35.94 219.90 
86000.01 กุดน้อย สีคิ้ว 35.74 215.24 
70000 บุ่งขีเ้หล็ก สูงเนิน 35.45 204.01 
54000 โป่งแดง ขามทะเลสอ 34.59 194.86 

48330.23 โคกกรวด เมือง 34.50 193.98 
38007.27 โคกกรวด เมือง 34.06 188.90 
17747.12 ในเมือง เมือง 33.38 177.94 

* กิโลเมตรที่ศูนย์อยู่ที่ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

 3.3  พื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ้ําต่าง ๆ 
 จากการจําลองสภาพนํ้าท่วม ด้วยแบบจําลอง 
HEC-RAS ณ คาบการเกิดซ้ําต่าง ๆ พบว่า ขอบเขตพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 
5 ปี,10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี เท่ากับ 107.928, 
120.596, 133.299, 140.726 และ 147.878 ตร.กม.
ตามลําดับ ครอบคลุม 35 ตําบล ใน 5 อําเภอที่แม่น้ํา              
ลําตะคองไหลผ่าน ดังแสดงผลในตารางท่ี 3 และดังแสดง
ในรูปที่ 7 ถึงรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 7 ขอบเขตน้ําท่วม ณ คาบการเกดิซ้ํา 5 ป ี

 

 
รูปที่ 8 ขอบเขตน้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 10 ปี 
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ตารางท่ี 3 พืน้ที่น้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ป ีและ 100 ปี

ดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
พ้ืนที่น้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 

5 ป ี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ตร.กม.) (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1.308 2.71 4.363 5.521 6.468 
2 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.003 0.038 0.337 0.696 1.093 
3 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.497 0.536 0.551 0.571 0.637 
4 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.549 0.555 0.563 0.567 0.573 
5 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1.587 2.161 3.078 3.672 4.462 
6 หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.587 1.167 1.855 2.219 2.467 
7 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.513 0.591 0.764 1.027 1.172 
8 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.029 0.052 0.105 0.127 0.137 
9 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.842 1.153 1.346 1.422 1.482 
10 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6.935 7.003 7.04 7.044 7.087 
11 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0 0 0 0.003 0.004 
12 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1.884 1.929 1.978 2.128 2.172 
13 สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0.92 1.306 1.608 1.777 1.896 
14 ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5.575 5.96 5.984 5.698 6.754 
15 พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2.463 2.509 2.543 2.561 2.616 
16 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1.717 2.857 3.61 4.192 4.674 
17 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 5.384 6.181 7.012 7.548 7.759 
18 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 18.223 18.679 18.863 18.911 18.879 
19 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 2.694 2.802 2.902 2.963 3.017 
20 บุ้งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 11.738 12.348 12.643 12.794 12.923 
21 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 2.666 2.74 2.82 2.862 2.899 
22 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 3.834 4.505 4.985 4.969 5 
23 มะเหลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 1.334 2.185 2.42 2.482 2.432 
24 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 0.007 0.013 0.055 0.125 0.158 
25 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 1.493 1.653 1.942 1.833 1.822 
26 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 3.082 3.507 3.759 3.916 4.046 
27 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 5.124 5.571 5.792 6.148 6.243 
28 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 3.7 4.048 4.377 4.435 4.488 
29 ส้ีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 6.613 7.667 9.154 10.225 11.104 
30 บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 0.159 0.17 0.173 0.173 0.173 
31 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 1.773 2.577 4.23 4.9 5.424 
32 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 13.949 14.439 14.927 15.119 15.263 
33 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.287 0.492 0.982 1.515 1.927 
34 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.15 0.183 0.229 0.274 0.318 
35 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 0.309 0.309 0.309 0.309 0.309 

รวมพ้ืนที่น้ําท่วม  107.928 120.596 133.299 140.726 147.878 
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รูปที่ 9 ขอบเขตนํ้าท่วม ณ คาบการเกดิซ้ํา 25 ปี 

 

 
รูปที่ 10 ขอบเขตน้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 50 ปี 

 

 
รูปที่ 11 ขอบเขตน้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 100 ป ี
 

4.  สรุปผล 
4.1  การศึกษานี้ได้นําแบบจําลองคณิตศาสตร์ HEC-

RAS มาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาพนํ้าท่วมในพื้นที่
ลุ่มน้ําลําตะคอง และได้ศึกษาถึงความถูกต้องของแบบ 
จําลองก่อนที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา โดยการ

ปรับเทียบ และสอบเทียบแบบจําลอง จนได้ค่าที่ใกล้เคียง
กับข้อมูลที่ได้ทําการสํารวจ ทําให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
ในทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจําลองคณิตศาสตร์ 
HEC-RAS เป็นแบบจําลองที่เหมาะสมและความถูกต้อง
ในการนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคอง และ
น่าจะสามารถนําไปประยุกต์ในการพื้นที่อื่นได้ 

4.2  การวิเคราะห์ศักยภาพการระบายนํ้าในแม่น้ํา
ลําตะคองมีค่าอัตราการไหลเฉลี่ยเท่ากับ 35.50 ลบ.ม./
วินาที โดยมีอัตราการไหลสูงสุดอยู่ในช่วง 33.38 ถึง 
37.74 ลบ.ม./วินาที และค่าระดับน้ําสูงสุด 177.94 ถึง 
246.07 ม.รทก. โดยค่าศักยภาพการระบายนํ้าช่วยใน
การพิจารณาการเฝ้าระวังและการป้องกันน้ําท่วมได้ 
โดยอัตราการไหลและค่าระดับน้ําไม่ควรเกินค่าที่ 
ลําตะคองในแต่ละหน้าตัดลําน้ําจะสามารถรับได้ 
นอกจากน้ี ศักยภาพการระบายนํ้าของแม่น้ํายังช่วยใน
ด้านการบริหารจัดการน้ํา โดยทําให้ทราบถึงปริมาณน้ํา
ที่สามารถส่งเข้าไปในแต่ละพื้นที่ และสามารถนํามาเป็น
ข้อมูลในเบ้ืองต้นเพื่อพิจารณาประกอบการวิเคราะห์
การขุดลอกคลอง 

4.3  การประเมินพื้นที่น้ําท่วมจากนํ้าท่าที่เอ่อล้น
ตล่ิงจากแม่น้ําลําตะคอง ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 
25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.3.1 ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี และ 25 
ปี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย อําเภอเมือง
นครราชสีมา (จํานวน 15 ตําบล จาก 24 ตําบล คิดเป็น
ร้อยละ 62.50) อําเภอสูงเนิน (จํานวน 10 ตําบล จาก 
10 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 100) อําเภอขามทะเลสอ 
(จํานวน 2 ตําบล จาก 5 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 40) 
อําเภอสีค้ิว (จํานวน 6 ตําบล จาก 12 ตําบล คิดเป็น
ร้อยละ 50) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (จํานวน 1 ตําบล 
จาก 5 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 20)  

4.3.2 ณ คาบการเกิดซ้ํา 50 ปี และ 100 ปี 
มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย อําเภอเมือง
นครราชสีมา (จํานวน 16 ตําบล จาก 24 ตําบล คิดเป็น
ร้อยละ 66.67) อําเภอสูงเนิน (จํานวน 10 ตําบล จาก 
10 ตําบล  คิดเป็นร้อยละ 100)  อําเภอขามทะเลสอ 
(จํานวน 2 ตําบล จาก 5 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 40) 
อําเภอสีค้ิว (จํานวน 6 ตําบล จาก 12 ตําบล คิดเป็น
ร้อยละ 50) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (จํานวน 1 ตําบล  
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จาก 5 ตําบล คิดเปน็รอ้ยละ 20)  
4.4  ในการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําลําตะคองควร

พิจารณามาตรการป้องกันน้ําท่วมที่สามารถผันน้ําออก
จากพื้นที่เศรษฐกิจ นอกจากน้ี ควรพิจารณาการปรับปรุง
แม่น้ําลําตะคองให้มีความจุเพิ่มขึ้น เพื่อพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์การเกดิอุทกภัยที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
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