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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณน้ำชลประทานที่เหมาะสมตอการสงน้ำของคลอง

มะขามเฒา-กระเสยีว(กม.0+000 - กม.10+500) ในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ ภายใต
การเปลีย่นแปลงจำนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูสำหรบัการสงน้ำแบบรอบเวรในกรณทีีม่นี้ำตนทนุจำกดั อนัเนือ่ง
มาจากสาเหตคุวามไมเหมาะสมระหวางระดบัความสงูของพืน้ทีเ่พาะปลกูกบัระดบัน้ำในคลอง โดยดำเนนิ
การศึกษาการจัดแบงพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อใหการสงน้ำสูพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเปนไปอยางมี
ประสทิธภิาพ จากผลของการศกึษาสภาพปญหาการสงน้ำพบวา หากตองการใหคสูงน้ำในพืน้ทีก่ารศกึษา
ดงักลาวสามารถรบัน้ำไดอยางสม่ำเสมอควรมกีารสงน้ำใหแกพืน้ทีเ่พาะปลกูในปรมิาณทีม่ากกวา 10.20
ลบ.ม./วินาที หรือมากกวารอยละ 80.06 ของศักยภาพคลองสงน้ำ และเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เพาะ
ปลกูนัน้พบวาตองมกีารเพาะปลกูจำนวน 98,022 ไร ในชวงฤดแูลง การสงน้ำเขาคทูัง้หมดจงึดำเนนิการ
ไดอยางสม่ำเสมอตลอดชวงฤดเูพาะปลกู การศกึษาสภาพการปญหาการสงน้ำดงักลาวสามารถประยกุต
ใชเปนแนวทางในการบรหิารจดัการน้ำชลประทานของคลองมะขามเฒา-กระเสยีวในการแบงรอบเวรการ
สงน้ำในชวงฤดเูพาะปลกูทีม่ปีรมิาณน้ำตนทนุจำกดั

คำสำคญั : แบบจำลองชลศาสตร ความตองการน้ำ รอบเวรการสงน้ำ
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Abstract
The objective of this study was to examine the water management problems in the

Makhamthao-Krasiao Canal (Km.0+000-Km.10+500) under the differences amount of irrigation
water applied to a field of the Pollathep Operation and Maintenance Project. Because of the
ineffective water management, the water does not reach to the ditches in some cultivated
areas. According to the problem, Water Surface Profile Model and Digital Elevation Model
were used to analyze the data which leads to the efficient water management. It was found
that to deliver water into the cultivated areas more than 10.20 m3/sec or more than 80.06
percentage of the irrigation canal capacity, water could efficiently convey to all of ditches. On
the other hand, comparing the quantity of water delivery to the crop water requirement found
that the agriculture areas in dry season should be 98,022 Rai, they will get the water for
agriculture effectively. Based on the findings, they could be the guidelines for the management
of irrigation water of Makhamtho-Krasiao canal in the growing season which has the limited
water budget.

Keywords: Hydraulic Model, Crop Water Requirement, Irrigation Interval
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1. บทนำ
ระบบการจดัการน้ำชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถวดัไดจากการจดัสงน้ำทีต่รงตามความตอง

การการใชน้ำของพชืไดอยางเหมาะสมทัง้ในเรือ่งของระยะเวลาและพืน้ทีท่ำการเพาะปลกู การชลประทาน
จงึมคีวามจำเปนอยางยิง่ตอการพฒันาประเทศและสงเสรมิผลผลติทางดานการเกษตรเนือ่งจากน้ำมคีวาม
สำคญัตอการเปนอยขูองประชาชน และการประกอบอาชพีตางๆ โดยเฉพาะอาชพีเกษตรกรรม

การบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยาถือไดวามีบทบาทสำคัญเนื่องจากแมน้ำเจาพระยาเปน
แหลงน้ำตนทนุทางธรรมชาตทิีส่ำคญัตอการทำเกษตรกรรมในพืน้ทีภ่าคกลางมาเปนเวลานาน คลองมะขาม
เฒา-กระเสยีวเปนคลองทีร่บัน้ำโดยตรงจากแมน้ำเจาพระยามาใชในการจดัสรรน้ำเพือ่การอปุโภค-บรโิภค
และการทำเกษตรกรรมในเขตพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ และพื้นที่โครงการสงน้ำ
และบำรุงรักษาทาโบสถ โดยคลองถูกดำเนินการกอสรางขึ้นขนานกับคลองมะขามเฒา-อูทองชวงแรก
เพือ่ลดปญหาการขาดแคลนน้ำในพืน้ทีเ่กษตรกรรมของคลองมะขามเฒา-อทูอง โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวง
ทายคลอง

จากการพิจารณาการจัดสรรน้ำใหแกพื้นที่ทำการเกษตรของคลองมะขามเฒา-กระเสียวพบวา
เกษตรกรไดรบัผลกระทบจากการการบรหิารจดัการน้ำในเขตพืน้ทีต่นคลองสงน้ำเนือ่งจากปรมิาณน้ำทีส่ง
นั้นมีระดับต่ำกวาทอสงน้ำเขานา สงผลใหเกษตรกรตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อทำการสูบน้ำจาก
คลองมะขามเฒา-กระเสยีวเขาคสูงน้ำ โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงเวลาทีก่ำหนดใหมกีารสงน้ำแบบรอบเวร
ในกรณีที่มีน้ำตนทุนจำกัด

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณน้ำชลประทานที่เหมาะสมตอการสงน้ำของ
คลองมะขามเฒา-กระเสยีวในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ ภายใตการเปลีย่นแปลงจำนวน
พื้นที่เพาะปลูกสำหรับการสงน้ำแบบรอบเวรในกรณีที่มีน้ำตนทุนจำกัด

2. อปุกรณและวธิกีาร
2.1 พืน้ทีศ่กึษา
คลองมะขามเฒา-กระเสยีว ตัง้อยบูรเิวณ อำเภอวดัสงิห อำเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รบัน้ำจาก

แมน้ำมะขามเฒา เปนคลองสงน้ำทีม่คีวามยาว 47.255 กม. สงน้ำใหพืน้ทีช่ลประทานโครงการสงน้ำและ
บำรงุรกัษาพลเทพ และโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ มพีืน้ทีช่ลประทาน 98,022 ไร พืน้ทีศ่กึษา
อยใูนเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ พืน้ที ่17,000 ไร มคีวามยาวคลอง 20.950 กม. ดงัแสดง
ในภาพที ่ 1 โดยการใชประโยชนทีด่นิพืน้ทีค่ลองมะขามเฒา-กระเสยีว ในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษาพลเทพ ประกอบดวย พืน้ทีน่าขาว 16,197 ไร  พืน้ทีไ่มสวน-ไมยนืตน 277 ไร และพืน้ทีอ่ืน่ๆ
526 ไร ดงัแสดงในรปูที ่1
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รปูที ่ 1 พืน้ทีศ่กึษาและการใชประโยชนทีด่นิ
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2.2 การบรหิารจดัการน้ำ
การบรหิารจดัการน้ำระดบัโครงการของคลองมะขามเฒา-กระเสยีวประกอบดวยพืน้ทีฝ่งซายของ

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทาโบสถบางสวน เนื่องจากการ
บรหิารจดัการน้ำขึน้อยกูบัปรมิาณลมุน้ำเจาพระยาหรอืความจใุชงานของอางเกบ็น้ำเขือ่นภมูพิลและเขือ่น
สริกิติิ ์ จงึจำเปนตองมกีารจำแนกระบบการบรหิารจดัการน้ำใหมคีวามสอดคลองกบัสภาพของน้ำตนทนุ
ในแตละปซึง่จะแบงเปนปน้ำมาก(ความจใุชการ มากกวา 12,000 ลาน ลบ.ม.) ปน้ำปานกลาง(ความจใุช
การ 6,500 - 12,000 ลาน ลบ.ม.)  และปน้ำนอย (ความจใุชการ 4,500 - 6,500 ลาน ลบ.ม.)

สำหรับปที่มีน้ำตนทุนเปนปน้ำมากและปน้ำปานกลาง การบริหารจัดการน้ำจะดำเนินการดวย
ระบบการสงน้ำแบบตลอดเวลา เนือ่งจากเปนการสงน้ำและระบายน้ำเพือ่ทีจ่ะลองรบัน้ำฝนทีจ่ะตกในฤดู
กาลปกติตอไป สำหรับในปที่มีปริมาณน้ำตนทุนนอยถึงนอยมากหรือปริมาณน้ำที่รับเขาบริเวณ ประตู
ระบายน้ำปากคลองมะขามเฒา-กระเสียว มีนอยกวา 5 ลบ.ม./วินาที ระบบการบริหารจัดการน้ำของ
คลองมะขามเฒา-กระเสยีว ระหวางโครงการฯพลเทพ และโครงการฯทาโบสถ จะมกีารปรบัเปลีย่นเปน
การสงน้ำแบบหมุนเวียนเปนรอบเวรโดยใชอาคารควบคุมบังคับน้ำกลางคลองมะขามเฒา-กระเสียว
กม.10+500 และ กม.20+950 เปนเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการรอบเวรการสงน้ำ โดยการจดัรอบเวร
การสงน้ำกจ็ะขึน้อยกูบัพืน้ทีเ่พาะปลกูของแตละโครงการ โดยจะนำรายงานการเพาะปลกูประจำสปัดาห
ของโครงการมาใชในการวเิคราะหชวงเวลาการใชน้ำ ของแตละพืน้ทีว่าจะใชน้ำในชวงไหน เปนเวลาเทา
ไหร สลบักนัไปโดยใหเกดิผลกระทบในพืน้ทีน่อยทีส่ดุ

คลองมะขามเฒา-กระเสยีวเปนคลองคอนกรตีทีม่ขีนาดใหญสงน้ำสงูสดุได 12.74 ลบ.ม./วนิาท ีกน
คลองมขีนาด 5 เมตร ระดับความสงูของน้ำในคลอง 2.75 เมตร ลาดตลิง่ดานขาง 1:1.5 ความลาดชนัของ
ทองคลอง 1:8000 เปนคลองทีก่อสรางขึน้เพือ่ลดพืน้ทีก่ารสงน้ำของคลองมะขามเฒา-อทูอง

แผนการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่สวนใหญมีอาชีพทำนา จะทำนา 2 ครั้งตอป ถาปนั้น
สถานการณน้ำอยใูนสภาวะปกต ิ (โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ, 2561)

รปูที ่ 2 แผนการเพาะปลกูพชืของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ
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2.3 การคำนวณความตองการน้ำชลประทาน
2.3.1 ความตองการการใชน้ำของพชื
พชืมคีวามตองการใชน้ำสำหรบัการเจรญิเตบิโต การคายน้ำของพชื และอืน่ๆ ปจจยัทีม่ผีลตอ

ความตองการน้ำของพชืคือชวงอายขุองพชืทีป่ลกูและสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้หรอืในรปูแบบของการ
คำนวณความตองการใชน้ำของพชื (ETc) คอืสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื (Kc) และปรมิาณการใชน้ำ
ของพชือางองิ (ETo) มคีวามสมัพนัธกนัดงัสมการ (1) และใชสมการ Penman Monteith ในการคำนวณ
ปรมิาณการใชน้ำของพชือางองิ โดยมกีารใชขอมลูสภาพภมูอิากาศดงันี ้พกิดัทางภมูศิาสตร, อณุหภมูขิอง
อากาศ, ความช้ืนสมัพทัธของอากาศ, ความเรว็ลมจากผวิดนิทีร่ะดับ 2.00 m และจำนวนชัว่โมงแสงแดด
(Allen, 1998) โดยปรมิาณความตองการน้ำของพชืแสดงดงัสมการที ่(1)

Etc = Kc x Eto (1)

ตาราง 1 คาสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื

ตาราง 2 อตัราการคายน้ำของพชือางองิ (มม./วนั)

2.3.2 ฝนใชการ
ฝนใชการ (Effective Rainfall) หมายถงึ ปรมิาณน้ำฝนทีต่กลงบนพืน้ทีเ่พาะปลกูทีเ่ปนประโยชน

ตอการปลกูพชืนัน้ ซึง่ฝนทีต่กลงมานัน้ใชวาจะเปนประโยชนตอพชืทัง้หมด เพราะวาสวนทีเ่ปนประโยชน
ทีแ่ทจรงิ คอืสวนทีซ่มึลงไปเกบ็ไวทีเ่ขตรากซึง่พชืสามารถดดูไปใชได ฝนใชการสำหรบัพชืแตละชนดินัน้
แตกตางกนั เชน กรณขีองขาวนัน้ ฝนทีจ่ะเปนประโยชนกค็อืสวนทีต่กลงมาแลวขงับนแปลงนาในระดบั
ทีไ่มเปนอนัตรายแกตนขาว และอาจจะขึน้อยกูบัองคประกอบอืน่ๆ อาทเิชน ชนดิ อาย ุคณุสมบตัขิอง
ดนิ ปรมิาณฝน ความสงูของคนันา เปนตน (คูมอืการคาํนวณฝนใชการ, 2554)
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         2.3.3 ความตองการน้ำชลประทาน
ความตองการน้ำชลประทาน คอืปรมิาณน้ำทัง้หมดทีต่องใหเพือ่ใหเพยีงพอตอความตองการ

ของพชืเพิม่เตมิจากปรมิาณฝนใชการสามารถคำนวณไดจากสมการ (2)

(2)

การคำนวณหาความตองการน้ำของพชืโดยใชโปรแกรม Reservoir Operation Study ตอง
รวบรวมขอมลูพืน้ฐาน ประกอบดวย ขอมลูรายละเอยีดโครงการ ขอมลูแผนการเพาะปลกูพชื ขอมลู Inflow
และความตองการใชน้ำภาคสวนตางๆ ขอมลูโคงความจแุละพืน้ทีผ่วิน้ำ ขอมลูอางเกบ็น้ำ(กรณมีอีางเกบ็
น้ำ) ในขั้นตอนการคำนวณ กรอกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ลงในโปรแกรมซึ่งมีวิธีการใชโปรแกรม
เพือ่คำนวณหาการใชน้ำ (ROS) ของโครงการประเภทตางๆ การคำนวณการใชน้ำจะมอีย ู2 กรณ ีคอื
กรณมีีแหลงน้ำตนทนุ(อางเกบ็น้ำ)และกรณไีมมนี้ำตนทนุ(คมูอืการวางแผนการใชน้ำจากอางเกบ็น้ำ, 2554)

2.4 การประเมนิสภาพการไหล
การประเมนิสภาพการไหลโดยใชสมการพืน้ฐาน Manning's n Equation แสดงดงัสมการที ่(3)

(3)

เมือ่  Q  คอื อตัราการไหล (ลบ.ม./วนิาท)ี  A  คอื พืน้ทีห่นาตดั (ตร.ม.)   R  คอื รศัมชีลศาสตร

=  
P
A  (ม.)  P  คอื เสนขอบเปยก (ม.)  S  คอื ความลาดชนัทองคลอง และ   คอื สมัประสทิธิค์วามขรขุระ

ของแมนนิง่

โดยการพจิารณาระดบัน้ำปกตทิีส่อดคลองกบัปรมิาณการไหลดำเนนิการโดยระเบยีบวธิขีอง
นวิตนัซึง่แสดงดงัสมการที ่(4)

(4)

โดยการประยุกตใชระเบียบวิธีการนิวตัน-ราฟสันเขียนใหอยูในรูปแบบของสมการแมนนิ่ง
แสดงดงัสมการที ่ (5) และมรีปูแบบของสมการในรปูแบบของระดบัน้ำ แสดงดงัสมการที ่ (6)

(5)

ความตองการน้ำชลประทาน = ปรมิาณน้ำทีพ่ชืตองการ+ปรมิาณน้ำทีร่ัว่ซมึ-ปรมิาณฝนใชการ
ประสทิธภิาพการชลประทาน
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(6)

2.5 วธิดีำเนนิการ
วธิดีำเนนิงานวจิยัประกอบดวย (1)การรวบรวมขอมลู (2)การวเิคราะหคาระดบัน้ำในคลอง (3)

การคำนวณการใชน้ำของพชื (4)วเิคราะหคาระดับความลกึการไหล (5)เปรยีบเทยีบคาระดับการไหลกบั
ระดับคูสงน้ำในชวงการสงน้ำแตละสัปดาห

การรวบรวมขอมลูพืน้ทีช่ลประทานคลองมะขามเฒา-กระเสยีว ขนาดคลองสงน้ำ จำนวนคสูงน้ำ
คาระดับตางๆ จากแบบกอสรางคลองมะขามเฒา-กระเสยีว ขอมลูการใชประโยชนทีด่นิพรอมทัง้จำแนก
การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ศึกษา

การวิเคราะหคาระดับการไหลของน้ำในคลองตามปริมาณการสงน้ำตางๆ โดยคิดปริมาณการ
สงน้ำของคลองมะขามเฒา-กระเสยีวจากคาการสงน้ำจากนอยไปจนถงึคาระดบัการสงน้ำทีส่ามารถสงได
มากทีส่ดุ และวเิคราะหคาปรมิาณการสงน้ำทีน่อยทีส่ดุทีน่้ำจะสามารถไหลเขาคไูดสม่ำเสมอ ในชวงการ
สงน้ำ กม.0+000 จนถงึ อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.10+500

การคำนวณการใชน้ำของพืชในกรณีตางๆ โดยโปรแกรม ROS ของกรมชลประทาน(คูมือการ
วางแผนการใชน้ำจากอางเกบ็น้ำ (Reservoir Operation Study, 2554) ในพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาท โดยใช
คา  ของจงัหวดัลพบรุ ีคาปรมิาณการรัว่ซมึ เทากบั 7 มม./สปัดาห คาประสทิธภิาพโครงการ 65% ปรมิาณ
น้ำเตรยีมแปลงในฤดฝูน 200 มม./สปัดาห ปรมิาณน้ำเตรยีมแปลงในฤดแูลง 250 มม./สปัดาห

การวิเคราะหคาระดับการไหลจากปริมาณการสงน้ำใหแกพื้นที่เพาะปลูกโดยใชสมการที่ (6)
ในการวิเคราะหคาระดับน้ำปกติในคลองและเปรียบเทียบการสงน้ำในปริมาณตางๆ แตละสัปดาหโดย
แบงเปน 3 กรณศีกึษาที ่1 คดิการสงน้ำเฉพาะในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ กรณศีกึษาที ่2
คดิการใชน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพและโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ 50%
กรณีศึกษาที่ 3 คิดการใชน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลเทพและโครงการสงน้ำและบำรุง
รกัษาทาโบสถ 100%
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รปูที ่ 3 แสดงการแบงพืน้ทีร่อบเวรการสงน้ำในแตละกรณศีกึษา

รปูที ่4 แสดงขัน้ตอนวธิกีารดำเนนิการ
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3. ผลและวจิารณ
3.1 ผลการคำนวณคาระดบัการไหลของน้ำในคลองมะขามเฒา-กระเสยีวทีป่รมิาณการไหลตางๆ
การวเิคราะหคาระดบัการไหลของน้ำในคลองโดยคดิปรมิาณการสงน้ำในปรมิาณตางๆ เพือ่หาคา

ระดบัของน้ำในคลองทีส่ามารถไหลเขาคสูงน้ำไดสม่ำเสมอ โดยหาคาระดบัของน้ำในคลองทีป่รมิาณการ
สงน้ำ 2 ลบ.ม./วนิาท ี4 ลบ.ม./วนิาท ี6 ลบ.ม./วนิาท ี10.2 ลบ.ม./วนิาท ีและ 12 ลบ.ม./วนิาท ี จากภาพ
ที ่5 จะเหน็วาปรมิาณการสงน้ำทีน่้ำจะสามารถไหลเขาคไูดสม่ำเสมอนัน้ มคีาเทากบั 10.20 ลบ.ม./วนิาที
หรอืทีป่รมิาณรอยละ 80.06 ของความจคุลองสงน้ำมะขามเฒา-กระเสยีว การวเิคราะหคาระดับการไหล
ของน้ำในคลองทีป่รมิาณตางๆ เปนแนวทางเพือ่ใชประกอบกบัคาระดบัของการสงน้ำ 3 กรณทีีจ่ะทำการ
ศึกษาตอไป

รปูที ่ 5 คาระดับการไหลของน้ำในปรมิาณตางๆ

รปูที ่6 กรณศีกึษาที ่1 พืน้ทีส่งน้ำโครงการฯพลเทพ

3.2 การคำนวณระดบัน้ำตามชวงเวลาการเพาะปลกูในกรณแีบงพืน้ทีร่อบเวร
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กรณีศึกษาที่ 1 คาระดับการสงน้ำที่คำนวณจากการใชน้ำของพืชเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการ
สงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ พืน้ที ่16,197 ไร เปนพืน้ทีป่ลกูขาวในฤดฝูนและฤดแูลงดงัภาพที ่6 ผลทีไ่ด
จากการวิเคราะหคาระดับการไหลของน้ำในคลองพบวาระดับน้ำสูงสุดที่สงในชวงฤดูฝนมีคาอยูที่
14.380 ม.รทก. ในสปัดาหที ่  2 ของการเพาะปลกูซึง่น้ำไมสามารถไหลเขาคไูด และระดบัน้ำสงูสดุใน
ฤดแูลงมคีา 14.510 ม.รทก. ในสปัดาหที ่3 ของการเพาะปลกูน้ำไมสามารถไหลเขาคไูดจากการศกึษาใน
กรณทีี ่1 คดิการใชน้ำเฉพาะในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพนัน้ปรมิาณน้ำทีส่งตามความ
ตองการการใชน้ำของพืชระดับน้ำไมสามารถไหลเขาคูไดเลยในตลอดชวงฤดูกาลเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน
และฤดูแลง

รปูที ่7 กรณศีกึษาที ่2 พืน้ทีส่งน้ำโครงการฯพลเทพและโครงการฯ ทาโบสถ 50%

กรณศีกึษาที ่2 คาระดับการสงน้ำทีค่ำนวณการใชน้ำของพชืในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษาพลเทพและโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ คดิการใชน้ำจากการเพาะปลกู 50% ของพืน้ที่
จำนวน 49,000 ไร เปนการปลกูขาวในฤดฝูนและฤดแูลง(ภาพที ่ 7) ผลทีไ่ดจากการวเิคราะหคาระดับ
การไหลของน้ำในคลองพบวาระดบัน้ำสงูสดุทีส่งในชวงฤดฝูนมคีา 15.210 ม.รทก. ในสปัดาหที ่ 3 ของ
การเพาะปลกูน้ำไมสามารถไหลเขาคไูด และระดบัน้ำสงูสดุในฤดแูลงมคีา 15.540 ม.รทก. ในสปัดาหที่
3 ของการเพาะปลกูน้ำสามารถไหลเขาคไูดจากการศกึษาในกรณทีี ่ 2 นัน้ปรมิาณน้ำทีส่งตามความตอง
การการใชน้ำของพชืระดับน้ำไมสามารถไหลเขาคไูดเลยในตลอดชวงฤดฝูนและน้ำสามารถไหลเขาคไูดใน
สปัดาหที ่2 - 4 ในชวงฤดแูลง
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กรณศีกึษาที ่3 คาระดับการสงน้ำท่ีคำนวณการใชน้ำของพชืในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษา
พลเทพและโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ จำนวน 98,022 ไร เปนการปลกูขาวในฤดฝูนและ
ฤดแูลง(ภาพที ่ 8) ผลทีไ่ดจากการวเิคราะหคาระดับการไหลของน้ำในคลองพบวาระดับน้ำสงูสดุทีส่งใน
ฤดูฝนมีคา 15.657 ม.รทก. ในสัปดาหที่ 5 ของการเพาะปลูกน้ำสามารถไหลเขาคูไดซึ่งในฤดูฝนน้ำ
จะสามารถไหลเขาคูไดในสปัดาหเพาะปลกูที ่ 3 - 7 และระดบัน้ำสงูสดุในฤดแูลงมคีา 16.224 ม.รทก.
ในสัปดาหที่ 7 ของการเพาะปลูกน้ำสามารถไหลเขาคูไดซึ่งในฤดูแลงน้ำจะสามารถไหลเขาคูไดในชวง
สปัดาหเพาะปลกูที ่1 - 13

4. สรปุผล
การศึกษาสภาพปญหาการสงน้ำคลองมะขามเฒา-กระเสียวภายใตการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำ

ชลประทานในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพเปนการศกึษาเพือ่หาสาเหตขุองปญหาการ
สงน้ำในชวงตางๆ ของการเพาะปลกูทีจ่ะใชเปนแนวทางในการสงน้ำใหไหลเขาคูไดอยางมปีระสทิธภิาพ

สำหรบัการประเมนิสภาพการไหลของน้ำในคลองโดยการเปรยีบเทยีบปรมิาณการสงน้ำตามความ
ตองการการใชน้ำของพชืนัน้น้ำจะเขาคไูดสม่ำเสมอในชวงฤดแูลงทีท่ำการเพาะปลกูเตม็พืน้ทีน่้ำจะไหลเขา
คสูงน้ำไดสม่ำเสมอตลอดฤดกูาลเพาะปลกูในชวงสปัดาหที ่1 ถงึสปัดาหที ่13 สวนในชวงฤดฝูนทีท่ำการ
เพาะปลกูเตม็พืน้ทีน่้ำจะสามารถไหลเขาคไูดในชวงสปัดาหเพาะปลกูที ่ 3 ถงึสปัดาหที ่ 7 เนือ่งจากการ
คำนวณการสงน้ำใชน้ำชวงฤดฝูนนัน้ คาของฝนใชการมคีามากมผีลทำใหปรมิาณน้ำทีต่องสงใหแกพืน้ที่
เพาะปลูกมีปริมาณนอยกวาในฤดูแลงทำใหระดับการไหลของน้ำมีคาต่ำลงดวย

ผลการศกึษาครัง้นีช้ีใ้หเหน็วาการใชน้ำของพชืในชวงแตละสปัดาหทีจ่ะมผีลตอระดับน้ำในคลอง
และจะสงผลโดยตรงตอการสงน้ำใหไหลเขาคูรวมถึงพื้นที่คูสงน้ำที่มีคาระดับคอนขางสูงจึงตองสงน้ำที่
ปรมิาณ 10.20 ลบ.ม./วนิาท ีหรอืมากกวารอยละ 80.06 ของศกัยภาพคลองสงน้ำ น้ำจงึจะไหลเขาคไูด

รปูที ่8 กรณศีกึษาที ่3 พืน้ทีส่งน้ำโครงการฯพลเทพและโครงการฯ ทาโบสถ 100%
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สม่ำเสมอซึง่ถอืวาเปนปรมิาณการสงน้ำทีค่อนขางมากและอยใูนเกณฑปทีม่นี้ำตนทนุมากแตถาในปทีม่นี้ำ
ตนทนุนอยจะตองแกปญหาดวยการจดัรอบเวรการสงน้ำโดยการวางแผนการเพาะปลกูใหสมัพนัธกนัโดย
การใหพืน้ทีป่ลายคลองเริม่ทำการเพาะปลกูกอนพืน้ทีต่นคลอง ในการจดัรอบเวรการสงน้ำนัน้จะทำการ
สงน้ำใหแกพืน้ทีเ่พาะปลกูปลายคลองกอนตามลำดบัการเริม่เพาะปลกู และเมือ่ถงึรอบเวรการใชของพืน้ที่
ตนคลองถงึแมปรมิาณการสงน้ำใหแกพชืมคีานอยกวา 10.20 ลบ.ม./วนิาท ีแตกย็งัแกปญหาไดโดยการ
ทำการทดน้ำโดยใชอาคารอดัน้ำกลางคลอง กม.10+500 และ กม.20+950 เปนตวัยกระดบัน้ำในคลอง
ใหสงูขึน้เพือ่ใหน้ำสามารถไหลเขาคสูงน้ำได

5. ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งตอไปหากมีการพิจารณาผลจากคาระดับการไหลของน้ำในคลองโดยใชแบบจำลอง

วเิคราะหสภาพการไหลของน้ำควรพจิารณาถงึปรมิาณน้ำทีไ่หลเขาคดูวยจะทำใหคาระดับการไหลของน้ำ
ในคลองมคีวามถกูตองและใกลเคยีงมากยิง่ขึน้ สวนชวงพืน้เพาะปลกูตนคลองทีม่ปีญหาการรบัน้ำเขาคนูัน้
ก็จะทำใหผลการวิเคราะหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและจะเปนแนวทางในการจัดรอบเวรหรือแบงพื้นที่
เพาะปลกูทีจ่ะนำไปสกูารลดคาใชจายการสบูน้ำ 2 ตอและชวยเหลอืเกษตรกรในการลดตนทนุการทำนา
ตอไป

6. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลเพื่อทำการศึกษา ไดแก กรมชลประทาน

กรมพฒันาทีด่นิ ทีใ่หความอนเุคราะหขอมลูในการศกึษาครัง้นี้
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