
122

การวิเคราะหประสิทธิภาพชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
Analysis of Irrigation Efficiency of KRASEAW Operation

and Maintenance Project

ลลติา ยนืยง1 จริวฒัน กณะสตุ2 และ ยทุธนา ตาละลกัษมณ3

Lalita Yuenyong1JirawatKanasut2andYutthanaTalaluxmana3
1,2,3ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จ.กรงุเทพมหานคร 10900
e-mail: 1lalita.y@ku.th, 2fengjwg@ku.ac.th, 3fengynt@ku.ac.th

บทคัดยอ
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว ตัง้อยดูานทายน้ำของเขือ่นกระเสยีว จงัหวดัสพุรรณบรุี

เปนโครงการหนึ่งที่ยังมิไดมีการประเมินประสิทธิภาพชลประทาน การศึกษาครั้งนี้จึงไดทำการประเมิน
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ประสทิธภิาพชลประทานของโครงการ และระดบัประสทิธภิาพชลประทานของระบบสงน้ำ ซึง่ประกอบดวย
คลองสงน้ำสายใหญฝงซายและฝงขวา คลองสงน้ำสายซอย 7 สาย ในการศึกษาไดรวบรวมกิจกรรม
การเพาะปลกูในฤดฝูนและฤดแูลง ในป พ.ศ. 2560 มาทำการคำนวณความตองการน้ำชลประทานดวย
ใชโปรแกรม WUSMO และรวบรวมปรมิาณน้ำทีส่งผานประตรูะบายน้ำตางๆ มาประเมนิหาประสทิธภิาพ
การชลประทานของโครงการฯ และระบบสงน้ำ ซึ่งจะเปนแนวทางในการวางแผนการเพาะปลูกและ
การจดัสรรน้ำเพือ่พฒันากจิการชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีวใหเกดิประโยชน
สงูสดุตอไป
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ABSTACT
The irrigation efficiency of Kraseaw Irrigation and Maintenance Project, located on the

downstream of Kraseaw Dam, Suphanburi Province, Thailand, has been studied for the first
time in this paper. Two levels of studies has been done: (1) efficiency of the overall project,
and (2) efficiency of the irrigation system, which includes all large and small canals. The
irrigation requirement has been computed by WUSMO software based on the available data
from agriculture activities, both in rainy and dry seasons in 2017. The efficiency (1) and (2) have
been also analyzed by using flow quantities from all water gates. The results are expected to
be useful as a guideline for planning and management of this project.

KEY WORDS: Irrigation, Efficiency, KRASEAW, WUSMO

1. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
เนือ่งจากนบัวนัความตองการน้ำของเกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัสิง่ทีไ่มสามารถหลกีเลีย่งไดใน

การสงน้ำชลประทานใหกับเกษตรกรนั้นจะสูญเสียไปเนื่องจากการระเหย และการรั่วซึม การสงน้ำให
มปีระสทิธภิาพและเพยีงพอตอความตองการน้ำชลประทานจงึมคีวามสำคญั แตประสทิธภิาพชลประทาน
ไมสามารถกำหนดเปนตวัเลขทีแ่นนอนได เนือ่งจากปจจยัตาง ๆ  ทีเ่ขามาเกีย่วของ เชน ระบบชลประทาน
ความสามารถและการเอาใจใสของเจาหนาทีช่ลประทานและเกษตรกรผใูชน้ำทีอ่ยใูนระบบ อยางไรกต็าม
คาประสทิธภิาพชลประทานทีเ่ชือ่ถอืไดและใกลเคยีงจะทำใหทราบถงึความสามารถของระบบชลประทาน
และผูใชน้ำได

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เปนโครงการที่มีอางเก็บน้ำกระเสียวเปนน้ำตนทุน และ
สงน้ำใหกบัผใูชน้ำทีอ่ยใูนเขตพืน้ทีช่ลประทาน โดยเริม่มกีารสงน้ำตัง้แตป พ.ศ. 2525 มกีจิกรรมการใช
น้ำหลกัๆ ไดแก การอปุโภคบรโิภค การประปา อตุสาหกรรม และการทำการเกษตร ซึง่การเกษตรหลกัๆ
ในเขตพืน้ทีช่ลประทาน คอื ขาว และออย

ดังนั้นในการศึกษานี้ เปนการคำนวณและวิเคราะหหาประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการ
สงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยจะวิเคราะหหาประสิทธิภาพชลประทานในป พ.ศ. 2560 ทั้งชวง
ฤดแูลงและฤดฝูน ซึง่คาประสทิธภิาพชลประทานทีไ่ดมานีจ้ะเปนแนวทางในการนำไปใชในการวางแผน
การเพาะปลูกและการจัดสรรน้ำเพื่อพัฒนากิจการชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
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2. วตัถปุระสงค
2.1 เพื่อศึกษาความตองการน้ำชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

3. วธิกีารวจิยั
วธิกีารวจิยัในการศกึษานี ้ สามารถอธบิายเปนขัน้ตอนไดดงัตอไปนี้
3.1 รวบรวมขอมลูทีใ่ชในการศกึษา

3.1.1 ขอมลูสภาพพืน้ทีศ่กึษา โดยโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว อยใูนทองที่
บานนาตาปน ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีขอบเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยมอีางเกบ็น้ำ
กระเสียว อยูในอำเภอดานชาง และมีพื้นที่ชลประทาน อยูในอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก
และอำเภอหนองหญาไซ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีดงัแสดงในรปูที ่1

รปูที ่ 1 ทีต่ัง้และขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว

3.1.2 ขอมลูสภาพภมูอิากาศ โดยใชสถานตีรวจวดัอากาศของกรมอตุนุยิมวทิยาทีต่ัง้อยใูกล
เคียงพื้นที่ศึกษามากที่สุด คือสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรี ซึ่งสามารถสรุปสถิติขอมูลภูมิอากาศใน
คาบ 30 ป  (พ.ศ.2531-2560) และชวงพสิยัของคาเฉลีย่ของตวัแปรภมูอิากาศท่ีสำคญัดงัแสดงไวใน
ตารางที ่1



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

125

3.1.3 ขอมลูน้ำฝน โดยรวบรวมขอมลูปรมิาณฝนชวงป พ.ศ. 2538 - 2560 ในเขตพืน้ที่
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว มสีถานตีรวจวดัน้ำฝน 13 สถาน ีซึง่แสดงตำแหนงทีต่ัง้ ดงัแสดง
ในรปูที ่ 2 โดยสถาน ี KS-1 และ KS-2 อยใูนบรเิวณพืน้ทีอ่างเกบ็น้ำกระเสยีว สวนสถาน ี KS-3 ถงึ
KS-13 นัน้อยใูนบรเิวณพืน้ทีช่ลประทานของโครงการ ซึง่รายละเอยีดขอมลูปรมิาณฝน ดงัแสดงไวใน
ตารางที ่2

ตารางที ่1 สรปุสถติขิอมลูภมูอิากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2531 - 2560)

 รปูที ่2 ทีต่ัง้สถานตีรวจวดัน้ำฝนของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว
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3.1.4 สภาพน้ำทา โดยรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำผานอาคารชลประทานในเขตพื้นที่
ชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ทำใหไดขอมูลปริมาณน้ำที่สงใหกับพื้นที่
ชลประทาน ในชวงป พ.ศ.2560 ดงัแสดงไวในตารางที ่3

ตารางที ่ 2 ปรมิาณฝนรายปของสถานตีรวจวดัน้ำฝนบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการฯกระเสยีว
ชวงป พ.ศ. 2538 - 2560

ตารางที ่3 ปรมิาณน้ำผานอาคารชลประทาน (คลองสงน้ำสายใหญ) ป พ.ศ.2560

3.1.5 คลองสงน้ำ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว มีคลองสงน้ำธรรมชาติที่
สงน้ำจากเขือ่นไปยงั ปตร.ทดน้ำกระเสยีว ซึง่มคีวามยาว 26.300 กโิลเมตร และมคีลองสงน้ำดาดคอนกรดี
ทัง้หมด 7 สาย ดงันี ้ซึง่แสดงในรปูที ่3
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- คลองสงน้ำสายใหญ 1 ขวา ยาว 20.880 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำ 1 ซาย 1 ขวา ยาว 9.800 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำ 1 ขวา 1 ขวา ยาว 15.150 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำ 2 ซาย 1 ขวา ยาว 12.500 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำสายใหญ 1 ซาย ยาว 7.000 กโิลเมตร
- คลอง 1 ขวา 1 ซาย ยาว 16.310 กโิลเมตร
- คลอง 1 ซาย 1 ขวา 1 ซาย ยาว 10.160 กโิลเมตร

3.1.6 คลองระบายน้ำ ประกอบดวยคลองระบายน้ำธรรมชาต ิทัง้หมด 8 สาย ดงันี ้ซึง่
แสดงในรปูที ่3

- คลองระบาย ร.1 ซาย ยาว 22.700 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.1 ซาย 1 ซาย ยาว 5.272 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.1 ขวา 1 ซาย ยาว 11.060 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.1 ขวา ยาว 11.200 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.2 ขวา ยาว 10.800 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.3 ขวา ยาว 13.640 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.4 ขวา ยาว 19.316 กโิลเมตร
- คลองระบายลำหวยกระเสยีว ยาว 25.300 กโิลเมตร

รปูที ่ 3 คลองสงน้ำและคลองระบายน้ำของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว
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3.1.7 พื้นที่ชลประทาน โครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว มีพื้นที่ชลประทาน
110,563 ไร กจิกรรมการเกษตรสวนใหญในพืน้ที ่คอื ปลกูขาว และทำไรออย ซึง่มกีารปลกูขาวในพืน้ที่
83,270 ไร และปลูกออย 25,567 ไร ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยชวงเวลาของการปลูกพืชในพื้นที่ของป
พ.ศ. 2560 ดงัแสดงในรปูที ่5

รปูที ่ 4 กจิกรรมการเพาะปลกูพชืของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว

รปูที ่ 5 ปฏทินิการเพาะปลกูในพืน้ทีช่ลประทาน โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว

3.1.8 ขอมลูสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื ซึง่พืน้ทีช่ลประทานของโครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษากระเสยีว มกีจิกรรมการปลกูขาวโดยเปนขาวนาหวานน้ำตม และการทำไรออย ซึง่รวบรวมขอมลู
สมัประสทิธิข์องพชืโดยใชคาท่ีคดิจากสมการ Penman-Monteith ดงัแสดงไวในตารางที ่4
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3.2 ตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝน
เมือ่รวบรวมขอมลูฝนรายวนัของสถานวีดัน้ำฝนทีอ่ยใูนเขตพืน้ทีช่ลประทานของโครงการฯ กระเสยีว

จำนวน 13 สถานแีลว จากนัน้ตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass
Curve)

3.3 หาปรมิาณฝนใชการ
นำขอมลูฝนรายวนัของสถานวีดัน้ำฝนทีอ่ยใูนเขตพืน้ทีช่ลประทานของโครงการฯกระเสยีว ทีไ่ด

ทำการตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass Curve) มาหาปรมิาณ
ฝนใชการ โดยใชแบบจำลอง WUSMO ซึ่งการคำนวณในแบบจำลองปริมาณฝนใชการคำนวณเปน
รายวนัแลวรวมเปนรายสปัดาห เพือ่เปนขอมลูปอนใหกบัแบบจำลองความตองการน้ำชลประทาน โดย
พจิารณาถงึระดบัน้ำในแปลงเพาะปลกูในชวงฝนตก โดยแบงระดบัน้ำในแปลงออกเปน 3 ระดบั คอื

ตารางที ่4 คาสมัประสทิธิพ์ชืของขาวนาหวานน้ำตม (สพุรรณบรุ ี1) และออย
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- ความจตุ่ำสดุ (STMIN) = ความจุที่ความลึกของน้ำต่ำสุด อาจใชเพื่อกำจัดวัชพืช
เริ่มใหน้ำชลประทานที่ความลึกนี้

- ความจปุานกลาง (STO) = ความจุที่ความลึกหลังจากใหน้ำชลประทาน
- ความจสุงูสดุ (STMAX) = ความจทุีค่วามลกึสงูสดุ ถามนี้ำสงมาเพิม่จะกลายเปน Runoff

3.4 ประเมนิความตองการน้ำชลประทาน
นำขอมลูฝน, ขอมลูการเพาะปลกูพชื ป พ.ศ.2560, ขอมลูการใชน้ำของพชือางองิ และสมัประสทิธิ์

การใชน้ำของพชื มาปรบัใชแบบจำลองความตองการใชน้ำชลประทาน โดยโปรแกรม WUSMO Version
4.6 ดงัสมการที ่(1) และ (2) ซึง่ใหคาประสทิธภิาพชลประทานในโปรแกรม WUSMO เปน 100% โดย
ที ่Kc คอื คาสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื และ ETpคอื คาการคายระเหยของพชื

3.5 วเิคราะหหาคาประสทิธภิาพชลประทาน
คาความตองการใชน้ำชลประทานทีไ่ดจากแบบจำลอง นำมาเปรยีบเทยีบกบัขอมลูการสงน้ำจรงิ

เพือ่วเิคราะหหาคาประสทิธภิาพการชลประทานของโครงการฯดงัสมการที ่ (3)

(ความตองการน้ำของพชื-ฝนใชการ+การรัว่ซมึ)
ประสิทธิภาพชลประทาน

ความตองการน้ำชลประทาน =

ปรมิาณการใชน้ำของพชื     =     Kc X ETp

ประสทิธภิาพชลประทาน(%) =
ความตองการน้ำชลประทาน

ปรมิาณน้ำทีส่ง
X 100

(1)

(2)

(3)

4. ผลการศกึษาวจิยั
4.1 ตรวจสอบขอมลูปรมิาณฝนตรวจวดั
ไดทำการตรวจสอบขอมลูปรมิาณน้ำฝนจำนวน 13 สถาน ีดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass

Curve) พบวาขอมลูฝนมคีวามนาเชือ่ถอื ตวัอยางการตรวจสอบปรมิาณน้ำฝนดงัแสดงในรปูที ่9

รปูที ่9 ตวัอยางการตรวจสอบปรมิาณฝนดวยวธิ ีDouble Mass Curve
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4.2 คาการคายระเหยของพชื
นำสถติขิอมลูภมูอิากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ.2531-2560) ของสถานตีรวจอากาศสพุรรณบรุ ีมาหาคา

การคายระเหยของพชื หรือ คา ETp โดยวธิ ีPenman-Monteith ซึง่ไดคาการคายระเหยของพชื ดงัแสดง
ไวในตารางที ่5

ตารางที ่5 แสดงคาการระเหยของพชื บรเิวณพืน้ทีศ่กึษา

4.3 สดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝน
หาสดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝนของคลองสงน้ำสายใหญฝงซายและคลองสายใหญฝงขวา

ดงัแสดงในรปูที ่10 และตารางที ่6

รปูที ่10 สดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝนของคลองสงน้ำสายใหญ
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4.4 ปรมิาณฝนใชการ
หลงัจากไดทำการตรวจสอบปรมิาณน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass Curve) จากนัน้

นำขอมลูฝนไปหาปรมิาณฝนใชการ โดยใชโปรแกรม WUSMO Version 4.6 ตวัอยางปรมิาณฝนใชการ
ดงัแสดงในรปูที ่11

ตารางที ่6 แสดงสดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝนของคลองสงน้ำสายใหญ

รปูที ่11 ตวัอยางปรมิาณฝนใชการ
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4.5 ปรมิาณความตองการน้ำชลประทาน
นำขอมลูการเพาะปลกูพชื ป พ.ศ.2560, ขอมลูการใชน้ำของพชือางองิ, สมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื

และผลปริมาณฝนใชการที่ไดจากแบบจำลอง WUSMO มาหาคาปริมาณความตองการน้ำชลประทาน
โดยใชแบบจำลอง WUSMO อกีรอบผลของคาปรมิาณความตองการน้ำชลประทานแบงตามคลองสงน้ำ
สายใหญ ดงัแสดงในตารางที ่7 และ ตารางที ่8

ตารางที ่7 ปรมิาณความตองการน้ำชลประทาน คลองสงน้ำสายใหญฝงซาย (LMC)

ตารางที ่8 ปรมิาณความตองการน้ำชลประทาน คลองสงน้ำสายใหญฝงขวา (RMC)
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4.6 คาประสทิธภิาพชลประทาน
นำผลปริมาณความตองการน้ำชลประทานที่ไดจากแบบจำลอง WUSMO มาเปรียบเทียบกับ

ปริมาณน้ำที่สง ไดคาประสิทธิภาพชลประทานของโครงการฯ ดังแสดงในตารางที่ 9 และแผนที่คา
ประสทิธภิาพชลประทานของโครงการฯ (คลองสงน้ำสายใหญ) ดงัแสดงในรปูที ่12

ตารางที ่ 9 ประสทิธภิาพชลประทานของโครงการ

รปูท่ี 12 แผนทีค่าประสทิธภิาพชลประทานของโครงการฯ (คลองสงน้ำสายใหญ)

5. สรปุผลการวจิยั
ความตองการน้ำชลประทานของป พ.ศ.2560 ในชวงฤดฝูนของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย เทากบั 14.59

ลานลกูบาศกเมตร และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 33.09 ลานลกูบาศกเมตร ปรมิาณน้ำทีส่งให
กบัคลองสายใหญฝงซาย เทากบั 28.49 ลานลกูบาศกเมตร และคลองสายใหญฝงขวา เทากบั 71.14
ลานลูกบาศกเมตร ประสิทธิภาพชลประทานในชวงฤดูฝนของป พ.ศ. 2560 ของคลองสงน้ำสายใหญ
ฝงซาย เทากบั 51.21% และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 46.51%
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ความตองการน้ำชลประทานของป พ.ศ. 2560 ในชวงฤดูแลงของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย
เทากบั 32.05 ลานลกูบาศกเมตร และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 67.09 ลานลกูบาศกเมตร
ปรมิาณน้ำทีส่งใหกบัคลองสายใหญฝงซาย เทากบั 29.90 ลานลกูบาศกเมตร และคลองสายใหญฝงขวา
เทากับ 75.00 ลานลูกบาศกเมตร ประสิทธิภาพชลประทานในชวงฤดูแลงของป พ.ศ. 2560 ของ
คลองสงน้ำสายใหญฝงซาย เทากบั 107.19% และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 89.45%

เนือ่งจากพืน้ทีช่ลประทานของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย มกีารชกัน้ำจากคลองระบายของลำหวย
หินและลำหวยกระจี ทำใหคาประสิทธิภาพของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย มีคาสูงมาก อันสงผลให
คาประสทิธภิาพชลประทานมคีามากกวา 100% ในฤดแูลง
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