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บทคัดยอ 

ในปจจุบันแมน้ําทาจีนนับเปนแหลงเกษตรกรรมขนาดใหญท่ีประสบปญหาการรุกตัวของ
น้ําเค็ม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเพาะปลูกกลวยไม อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ในศึกษาครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ รุกตัวของน้ําเค็มใน แมน้ําทาจีน และศึกษาแนวทางในการแกไขปญหา
การรุกตัวของน้ําเค็มท่ีสงผลตอพ้ืนท่ีเพาะปลูกกลวยไม โดยการศึกษานี้ได เลือกแบบจําลอง
คณิตศาสตร MIKE 11 ประกอบดวย แบบจําลองอุทกพลศาสตรสําหรับคํานวณการเคลื่อนตัวของ
น้ําทาในทางน้ําเปด และแบบจําลองการแพรกระจายสําหรับคํานวณการแพรกระจายของมวลสารใน
ลําน้ําเพ่ือคํานวณความเค็มท่ีรุกตัวเขามาในลําน้ํา การศึกษาแบบออกเปน 3 สวน คือ 1) ทําการศึกษา
สภาพอุทกศาสตรของแมน้ํารวมท้ังการปรับเทียบแบบจําลองเพ่ือหาคาตัวแปรท่ีเหมาะสม 2) 
ทําการศึกษาการแพรกระจายความเค็มตามความยาวของลําน้ําใน แมน้ําทาจีน  และ 3) ศึกษา
แนวทางในการแกไขปญหาการรุกตัวของเค็มบริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูกกลวยไม ดวยวิธีควบคุมการ
ระบายน้ําท่ีประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา ท่ีอัตราการไหล 20 30 และ 40 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จาก
การศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระในลําน้ํา เทากับ 0.035 0.055 และ 0.075 คาสัมประสิทธิ์
การแพรกระจายความเค็มในแมน้ํา    ทาจีน เทากับ 50 80 1,000 และ 3,000 ตารางเมตรตอวินาที 
และการระบายน้ําท่ีอัตราการไหล 40 ลูกบาศกเมตร/วินาที สามารถผลักดันความเค็มท่ีรุกตัวในพ้ืนท่ี
ดังกลาว ใหมีคาความเค็มไมเกิน 0.75 กรัมตอลิตร ได 

คําสําคัญ:ลุมน้ําทาจีน, การรุกตัวของน้ําเค็ม, แบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE 11 
 
Abstract 
 Newsday, Thachin River is a large agriculture’s area which encounters the 
problem of salinity intrusion especially in orchid farming’s area in Kratumband 
district of Samudsakhon province. This study has the objectives to study of 
salinity intrusion in Thachin River and the solution of salinity intrusion problem 
which affects orchid farm in study area. MIKE 11 was used as mathematical 
model which includes Hydro Dynamic Model for calculation of open channel 
flow and Advection-Dispersion Model for calculation of diffusion of mass in 
channel. The results will use as the input data for calculate salinity intrusion in 
the channel. This study is divided into 3 parts: 1) study of hydrology of Thachin 
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River for calibrate mathematic model 2) study of salinity intrusion in Thachin 
River and 3) study of the solution for the salinity intrusion which affects the 
orchid farm by control the discharge at Phopraya Regulator at 20, 30 and 40 
CMS. The result of the study shows that as the Manning’s Roughness 
Coefficients(n) 0.035, 0.055 and 0.075, the dispersion factor 50, 80, 1,000 and 
3,000 m2/sec. and the discharge of 40 CMS can solve the salinity intrusion 
problem in orchid farm (the salinity less than 0.75 grams/liters).         

Keywords: Thachin River Basin, Salinity Intrusion, MIKE 11 Model 

1. บทนํา 
ในปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการกระทําของมนุษย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของเมืองใหญและการเพ่ิมข้ึนของประชากร 

การรุกตัวของน้ําเค็มเปนปรากฎการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกับแมน้ําทุกสายท่ีมีปากแมน้ําเชื่อมตอ
กับชายทะเล ลุมน้ําทาจีนเปนลุมน้ําหนึ่งท่ีประสบกับปญหานี้  โดยเกิดปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มจาก
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลข้ึนไปตามลุมน้ํา กอใหเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีการเกษตรตามแนวแมน้ําทาจีน
ตอนลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง (มกราคม – พฤษภาคม) หรือในชวงเวลาท่ีมีน้ําทะเลหนุน
สูง ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรุกตัวของน้ําเค็มในแมน้ํา  ทาจีน และแนวทางใน
การแกไขปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มในแมน้ําทาจีน เพ่ือเตรียมตัวรับมือและบรรเทาปญหาตาง ๆ เชน 
ปญหาน้ําเค็มหนุนท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีเพาะปลูกกลวยไม โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ี อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร ซ่ึงเปนแหลงเพาะปลูกกลวยไมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ 

ในการศึกษานี้ไดเลือกใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE 11 ของสถาบัน Danish Hydraulic 
Institute (DHI) ในการจําลองอุทกพลศาสตร และวิเคราะหการรุกตัวของน้ําเค็มใน แมน้ําทาจีนท่ี
เกิดข้ึนในปจจุบัน โดยแบบจําลอง MIKE 11 สามารถวิเคราะหความเค็มในพ้ืนท่ีลุมทาจีนท่ีตําแหนง
ตางๆในลําน้ําได และสามารถนําผลการศึกษาวิเคราะหจากแบบจําลองมาใชเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี ลุมน้ําทาจีนตอไป 

 
2. ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 
2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ลุมน้ําทาจีนตั้งอยูทางตอนกลางประเทศไทย มีพ้ืนท่ีลุมน้ํารวมท้ังสิ้น 13,477.16 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขต 13 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี        
ดังแสดงในรูปท่ี 1  

ทิศเหนือ ติดกับ ลุมน้ําสะแกกรัง 
ทิศใต ติดกับ อาวไทย 
ทิศตะวันออก ติดกับ ลุมน้ําเจาพระยา  
ทิศตะวันตก ติดกับ ลุมน้ําแมกลอง 
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รูปท่ี 1 ลักษณะภูมิประเทศของลุมน้ําทาจีน 

2.2 สภาพท่ัวไปของลุมน้ําทาจีน 
ตอนบนของลุมน้ําเปนพ้ืนท่ีเชิงเขาท่ีมีระดับไมสูงมากนัก สวนตอนกลางและตอนลางของลุมน้ํา

เปนท่ีราบลุมติดตอกับ   ท่ีราบลุมของลุมน้ําแมกลอง โดยมีแมน้ําทาจีนแยกออกมาทางฝงขวาของ
แมน้ําเจาพระยา ท่ีตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ผานจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม 
และออกสูอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

แมน้ําทาจีนมีความกวางเฉลี่ย 570 เมตร ความลึกเฉลี่ย 10 เมตร และมีพ้ืนท่ีหนาตัดของลําน้ํา
เฉลี่ย 1,380 ตารางเมตร  ดังแสดงในรูปท่ี 3 แมน้ําทาจีนมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร มี
ความลาดเอียงของพ้ืนท่ีทองน้ําเปรียบเทียบกับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง แบงได 2 ระยะ 
ตามรายงานของกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม (2535) ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 จากตนน้ําถึงบริเวณเหนือตลาดอําเภอเมืองสุพรรณบุรี (กิโลเมตรท่ี 194) มีความลาด
เอียงสูงจากระดับน้ํา 11.6 เมตร จนถึง 0 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

ระยะท่ี 2 จากบริเวณเหนือตลาดอําเภอเมืองสุพรรณบุรี (กิโลเมตรท่ี 194) ลงมาจนถึงปากแมน้ํา 
มีระดับความลาดเอียงลดลงจาก 0 เมตร จนถึง -13 เมตร จากระดับน้ําทะเล ปานกลาง 
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รูปท่ี 2 สภาพลุมน้ําและลําน้ําสาขาในลุมน้ําทาจีน 

 
รูปท่ี 3 แสดงรูปตัดตามยาวแนวแมน้ําในลุมน้ําทาจีน (Long Profile) 

2.3 ระบบลุมน้ําทาจีน (Schematic Diagram) 
1) ขอบเขตลุมน้ําสาขา ประกอบดวย 2 ลุมน้ําสาขา ไดแก 
- หวยกระเสียว พ้ืนท่ี 1,929.47 ตร.กม. 
- ท่ีราบแมน้ําทาจีน พ้ืนท่ี 11,547.69 ตร.กม. 

2) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,113 มิลลิเมตร 
 

ระบบลุมน้ําทาจีน ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4 ระบบลุมน้ําทาจีน (Schematic Diagram) 

2.4 จุดวัดคุณภาพน้ําและพารามิเตอรท่ีใชในการตรวจวัด 
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีนจํานวน 9 สถานี ประกอบดวย สถานีนครชัยศรี สถานีสะพาน
โพธิ์แกว สถานีประตูระบายน้ํา(ปตร.)ออมใหญ สถานีสามพราน สถานีปตร.กระทุมแบน สถานีปาก
คลองดําเนินสะดวก สถานีประตูน้ํา(ปตน.)กระทุมแบน สถานีปตร.สี่วาพาสวัสดิ์ และสถานี จ.
สมุทรสาคร สําหรับพารามิเตอรท่ีใชในการตรวจวัดคุณภาพน้ํา คือ ความเค็ม (Salinity) ซ่ึงมีหนวย
เปน กรัมตอลิตร (g/l) 

 
รูปท่ี 5 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีน 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 
3.1 แบบจําลองคณิตศาสตร 

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษานี้ คือ MIKE 11-HD/AD ซ่ึงพัฒนาโดย DHI Water Environment 
and Health แบบจําลองนี้สามารถจําลองอุทกพลศาสตรในลําน้ําแบบ 1 มิติพรอมท้ังจําลองการพัด
พาและการแพรกระจายของมวลสารในลําน้ําไดเปนอยางดี และมีการนํามาประยุกตใชในหลายลุมน้ํา
ของประเทศไทย 

 
3.2 แบบจําลองอุทกพลศาสตร 

(MIKE11-HD, Hydrodynamic Module) 
การคํานวณทางอุทกพลศาสตรของการไหลในลําน้ําแบบ 1 มิติ มีทฤษฎีท่ีสําคัญ คือ กฎทรงมวล

โดยยึดหลักการไมสูญสลาย/หายไปของมวลน้ําและกฎของแรงกระทํา ท้ังนี้หากมีแรงกระทําท่ีไม
สมดุลจะกอใหเกิดการเคลื่อนท่ี โดยสามารถเขียนเปนสมการได ดังแสดงในสมการท่ี (1) และ (2)         
      (1) 
 
 
    (2) 
  

 
เม่ือ Q คือ ปริมาณการไหล  
 A คือ พ้ืนท่ีหนาตัดลําน้ํา  
 t คือ เวลา  
 x คือ ระยะทาง  
 B คือ ความกวางของลําน้ํา   
 g คือ อัตราเรงจากแรงโนมถวง  
 Sf คือ ความลาดชันของความเสียดทาน  
 So คือ ความลาดชันของทองน้ํา 
 

3.3 แบบจําลองการพัดพาและแพรกระจาย (MIKE 11-AD, Advection-Dispersion Model) 
แบบจําลองการพัดพาและแพรกระจายนั้น ใชในการอธิบายถึงกลไกการเคลื่อนท่ีของมวลสารในลํา

น้ํา โดยสามารถอธิบายไดใน 2 ลักษณะ คือ 1)การพัดพา (Advective or Convective Transport) 
เปนกระบวนการเคลื่อนยายของมวลสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยอิทธิพลการไหลของนํา       
ทิศทางการเคลื่อนท่ีกับทิศทางการไหล และ 2)การแพรกระจาย (Dispersive Transport) เปนการ
เคลื่อนท่ีของมวลสารในลักษณะฟุงกระจายทุกทิศทุกทาง เม่ือรวมกับการเคลื่อนท่ีของทิศทางการไหล
ของน้ําจะเกิดกระบวนการการแพรกระจาย (Dispersion) ในทิศทางการไหลของน้ํา 
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ในการจําลองการเคลื่อนยายมวลสารในลําน้ําใชหลักของกฎทรงมวล และคํานวณการไหลแบบ 1 
มิติ โดยใชขอมูลอัตราการไหล ระดับน้ําพ้ืนท่ีหนาตัดการไหล และรัศมีชลศาสตรท่ีไดจาก MIKE11-
HD สมการพ้ืนฐานท่ีใชในการคํานวณ ดังแสดงในสมการท่ี (3) 

 
   (3)  

 
เม่ือ C คือ ความเขมขน (มวล/ปริมาตร)  

 Df คือ สัมประสิทธิ์การแพรกระจาย (ม.
2
/วินาที)  

 A คือ พ้ืนท่ีหนาตัดลําน้ํา (ม.
2
)  

 K คือ สัมประสิทธิ์การยอยสลาย (วินาที-1)  
 Cs คือ Source/Sink Concentration (มวล/ปริมาตร) 

 q คือ อัตราการไหลดานขางตอหนวยความยาวลําน้ํา (ม.
3
/วินาที)  

 t คือ ชวงเวลาระหวางหนาตัดลําน้ํา (วินาที) 
 x คือ ระยะระหวางหนาตัดลําน้ํา (ม.) 

สัมประสิทธิ์การแพรกระจาย  (Dispersion Coefficient)  
การพิจารณาการแพรกระจายของมวลสารในลําน้ําพิจารณาจากความยาวของลําน้ําเปนสําคัญ คา

สัมประสิทธิ์  การแพรกระจายเปนฟงกชั่นของความเร็วการไหลเฉลี่ย จากหลักการแพรกระจายของ 

Fick (Fick Diffusion Law) สัมประสิทธิ์การแพรกระจาย สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี (4) 

= ex

fD fv             (4) 

เม่ือ  D
f  

คือ สัมประสิทธิ์การแพรกระจาย (ม.
2
/วินาที)  

  f     คือ แฟคเตอรการแพรกระจาย  
     v  คือ ความเร็วการไหล (ม./วินาที) 
   ex  คือ คาคงท่ียกกําลัง  
ถา ex = 0 ความเร็วของการไหลจะไมมีอิทธิพลตอความเร็วในการแพรกระจาย และหนวยของ

แฟคเตอรการแพรกระจาย (f) จะเปน ม.
2
/วินาที 

ถา ex = 1 ความเร็วของการไหลจะเปนฟงกชั่นแบบเสนตรงกับสัมประสิทธิ์การแพรกระจาย และ
หนวยของ     แฟคเตอรการแพรกระจาย (f) จะเปน ม. 

 
  

∂ ∂ ∂ ∂ + + = − + ⋅ ∂ ∂ ∂ ∂ 
f s

AC QC C
AD AKC C q

t x x x
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3.4 วิธีการวัดผลการศึกษา 
ในการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองฯ ไดนําดัชนีทางสถิติมาใชในการเปรียบเทียบและ

ตัดสินใจ  คือ Root Mean Square Error (RMSE) ซ่ึงคํานวณไดดังสมการ (5) 
(5) 

 
เม่ือ x คือ ระดับน้ําท่ีไดจากการตรวจวัด  
 y คือ ระดับน้ําท่ีไดจากแบบจําลอง 
   n คือ จํานวนขอมูล 

 
4. ขอบเขตการศึกษาและวิธีการ 
4.1  ขอบเขตการศึกษา 

1) พ้ืนท่ีศึกษา คือ แมน้ําทาจีน ตั้งแตประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จนถึงปากแมน้ําทาจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

2) ศึกษาขอมูลตัดขวางลําน้ํา (River Cross Section) เพ่ือใชในการจัดทําแบบจําลองอุทก
พลศาสตร  

3) ศึกษาการุกล้ําของน้ําเค็มของแมน้ําทาจีน ในชวงฤดูแลง (มกราคม – เมษายน) พ.ศ. 2557 
และคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

4) จําลองการไหลของน้ํา และการรุกล้ําของน้ําเค็มในพ้ืนท่ีศึกษา ดวยโปรแกรม MIKE 11-1D 
(HD/AD) 

 
4.2  วิธีการศึกษา 

4.2.1 การเก็บรวบรวมและตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล (Data Collection and 

Verification)  

 ทําการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก กรมชลประทาน กรมเจาทา และกรม

แผนท่ีทหาร เพ่ือนํามาใชในการจัดทําแบบจําลอง จากนั้นจึงทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ

ขอมูลเพ่ือใหแบบจําลองท่ีจะจัดทําข้ึนในการศึกษานี้มีความถูกตอง ขอมูลท่ีใชในการจัดทําแบบจําลอง    

ประกอบดวย 

1) แผนท่ีภูมิประเทศ : แผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนท่ีทหารครอบคลุมพ้ืนท่ีลุม

น้ําทาจีน 

2) ขอมูลระดับน้ําและอัตราการไหล : ทําการรวบรวมขอมูลระดับน้ําและอัตราการไหล ตั้งแต

เริ่มทําการตรวจวัดจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย 

- ขอมูลระดับน้ําท่ีสถานีวัดน้ํา T1  อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สถานีวัดน้ํา T10 อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และสถานีวัดน้ํา T13 อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี ในลุมน้ําทาจีน จากกรม
ชลประทาน 

−
= ∑ 2(x y)

RMSE
n
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 - ระดับน้ําดานเหนือน้ํา ระดับน้ําดานทายน้ํา และอัตราการไหลของอาคารบังคับน้ํา ไดแก ปตร.
โพธิ์พระยา ปตร.บางปลามา ปตร.บางยี่หน ปตร.บางแมหมาย ปตร.บานกุม ปตร.บางสะแก ปตร.เภา
ทะลาย ปตร.สองพ่ีนอง ปตร.พระยาบรรลือ ปตร.คลองบางไทรปา ปตร.พระพิมล ปตร.บางปลา 
ปตร.คลองบางภาษี ปตร.บางพระ ปตร.คลองโยง ปตร.มหาสวัสดิ์ ปตร.บางยาง ปตร.กระทุมแบน 
และปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ จากกรมชลประทาน 

 - ขอมูลระดับน้ําท่ีสถานีวัดน้ําปากแมน้ําทาจีน จากกรมเจาทา 

4.2.2 จัดทําแบบจําลองดานชลศาสตร 

ไดดําเนินการจัดทําแบบจําลองดานชลศาสตรดวยโปรแกรม MIKE 11 สําหรับพ้ืนท่ีศึกษาในลุม
น้ําทาจีน ซ่ึงประกอบดวยแบบจําลองยอย 2 แบบจําลอง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบจําลองอุทกพลศาสตร (Hydrodynamic Module, MIKE11 HD) ใชคํานวณการ
ไหลของน้ําในลําน้ํา 

2) แบบจําลองการแพรกระจาย (Advection-Dispersion Module, MIKE11 AD) ใช
คํานวณการแพรกระจายความเค็มในลําน้ํา 
 
4.2.2.1 จัดทําแบบจําลองอุทกพลศาสตร (Hydrodynamic Model) 

แบบจําลองอุทกพลศาสตรเปนการจําลองแมน้ําทาจีน ซ่ึงเปนแมน้ําสายหลักและมีปริมาณน้ํา
จากแมน้ําสาขาท่ีไหลมาบรรจบ ไดแก คลองระบายใหญสุพรรณ คลองเจาเจ็ด-บางยี่หน คลองบานกุม 
คลองสองพ่ีนอง คลองพระยาบรรลือ คลองบางไทรปา คลองพระพิมล คลองทาสาร-บางปลา คลอง
บางภาษี คลองนราภิรมย คลองทาเรือ-บางพระ คลองโยง คลองมหาสวัสดิ์ คลองเจดียบูชา คลองทา
ผา-บางแกว คลองจินดา คลองดําเนินสะดวก คลองภาษีเจริญ คลองสี่วาพาสวัสด์ิ คลองมหาชัย 
แมน้ําสุพรรณ และแมน้ํานครชัยศรี สําหรับข้ันตอนในการจัดทําแบบจําลองอุทกพลศาสตร  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การจัดเตรียมขอมูลสําหรับนําเขาแบบจําลอง 

ขอมูลท่ีใชในการนําเขาเพ่ือจัดทําแบบจําลองของลุมน้ําทาจีน มีรายละเอียดดังนี้ 
- ขอมูลหนาตัดลําน้ํา เปนขอมูลขนาดรูปรางและความลึกของลําน้ําท่ีตําแหนงพิกัดตางๆ เพ่ือ

แสดงโครงขายของลําน้ําและความยาวของลําน้ํา ซ่ึงไดจากการสํารวจขอมูลรูปตัดลําน้ํา  

- ขอมูลระดับน้ําและอัตราการไหลของอาคารบังคับน้ํา ใชเปนขอบเขตของแบบจําลอง และใชเปน
ขอมูลสําหรับการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง 

2)     ขอบเขตเง่ือนไขของแบบจําลอง 
- เง่ือนไขขอบเขตดานเหนือน้ํา (Upstream Boundary) ใชขอมูลอัตราการไหลท่ีผาน ปตร. โพธิ์

พระยา ณ ตําแหนง (Chainage) 116303 
- เง่ือนไขขอบเขตดานทายน้ํา (Downstream Boundary) ใชขอมูลระดับน้ําท่ีสถานีวัดน้ําปากแม

น้ําทาจีน ณ ตําแหนง (Chainage) 320185 
- เ ง่ือนไขขอบเขตดานขาง อาคารบังคับน้ําท่ีตั้ งอยูตามตําแหนงตางๆ ของแมน้ํ าทาจีน 

ประกอบดวย ประตูระบายน้ํา ซ่ึงไดทําการนําเขาขอมูลอัตราการไหลผานอาคารบังคับน้ําท่ีไหลลงสูแม
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น้ําทาจีน จํานวน 17 อาคาร โดยทําการกําหนดชื่อของ อาคาร (ID) ณ ตําแหนง (Chainage) ให
สอดคลองกับโครงขายของแมน้ําทาจีน ดังแสดงในรูปท่ี 6 
3)    การกําหนดคาพารามิเตอรของแบบจําลองอุทกพลศาสตร 

ในการจําลองโครงขายของลําน้ํา คาพารามิเตอรท่ีสําคัญท่ีใชในการคํานวณอุทกพลศาสตร คือ 
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ําแมนนิ่ง (Manning’s n) เบ้ืองตนไดกําหนดคาสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานทองน้ําของแมน้ําทาจีน มีคาเทากับ 0.035 ท้ังนี้เม่ือทําการสอบเทียบแบบจําลอง 
จะทําการปรับคาความเสียดทานทองน้ําจนไดผลการสอบเทียบเปนท่ียอมรับได แลวจึงจะนําเอา
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ําท่ีไดไปใชในการตรวจสอบและการประยุกตใชแบบจําลอง
ตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 6 แสดงโครงขายลําน้ํา ตําแหนงขอบเขต จุดตรวจวัดความเค็ม จากแบบจําลอง 
 

4.2.3 จัดทําแบบจําลองการแพรกระจาย (Advection-Dispersion Model) 
สําหรับข้ันตอนการจัดทําแบบจําลองการแพรกระจาย มีรายละเอียดดังนี้ 
1) กําหนดขอมูลการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การแพรกระจาย 
2) กําหนดคาเริ่มตนการแพรกระจาย 
 

5. ผลการศึกษาและวิจารณ 
5.1 การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11-1D (HD) 
 ในการสอบเทียบแบบจําลอง ไดทําการเปรียบเทียบเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
ของลําน้ํา (Manning’s n) ท่ีเหมาะสม โดยผลท่ีไดจากการคํานวณจะเปนคาระดับน้ําท่ีตําแหนง
ตาง ๆ จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบกับระดับน้ําท่ีไดจากการตรวจวัดจริงของป พ.ศ. 2556 โดย
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กําหนดคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ําแมนนิ่ง (Manning’s n) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
เลือกตําแหนงท่ีใชในการสอบเทียบ 8 ตําแหนง ไดแก ประตูระบายน้ําบางหย่ีหน ประตูระบายน้ํา
สองพ่ีนอง ประตูระบายน้ําพระยาบรรลือ ประตูระบายน้ําพระพิมล ประตูระบายน้ํามหาสวัสดิ์ 
ประตูระบายน้ํากระทุมแบน ประตูระบายน้ําบางยาง และประตูระบายน้ําส่ีวาพาสวัสดิ์ ทําการ
ตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11-1D (HD) เพ่ือตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการคํานวณหลังการสอบ
เทียบแบบจําลอง จากขอมูลระดับน้ําของป พ.ศ.2557 พบวาคาท่ีไดจากการคํานวณเปนคาท่ี
ยอมรับไดทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 2  ตัวอยางการสอบเทียบและตรวจสอบสอบแบบจําลอง
ดังรูปท่ี 7 และ 8 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 1 คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของลําน้ํา 

ตําแหนง Chainage 
สัมประสิทธิ์ Manning’s 

n 
116303.000 0.035 
179681.000 0.035 
236288.000 0.055 
320185.000 0.075 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองอุทก

พลศาสตร 

ประตูระบายน้ํา   
Root mean square error 

(ม.) 
ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 

บางหย่ีหน 0.344 0.138 
สองพ่ีนอง 0.388 0.153 

พระยาบรรลือ 0.200 0.153 
พระพิมล 0.137 0.14 
มหาสวัสดิ์ 0.105 0.098 
กระทุมแบน 0.158 0.207 

บางยาง 0.218 0.233 
ส่ีวาพาสวัสดิ์ 0.189 0.572 
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รูปท่ี 7 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง MIKE 11-1D (HD) ท่ีประตูระบายน้ํามหาสวัสดิ ์

 

 
รูปท่ี 8 ผลการตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11-1D (HD) ท่ีประตูระบายน้ํามหาสวัสดิ์ 

 
5.2 การสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11-1D (AD) 

ในการสอบเทียบแบบจําลองการเคลื่อนยายและการแพรกระจาย พารามิเตอรท่ีใชในการ
สอบเทียบ (Calibration) คือ สัมประสิทธิ์การแพรกระจาย (Dispersion factor) ไดทําการปรับแก 
จนกระท่ังคาความเขมขนของสารท่ีพิจารณาจากการคํานวณมีคาใกลเคียงกับคาความเขมขนของสาร
จากขอมูลเก็บสํารวจ โดยสารท่ีใชในการสอบเทียบแบบจําลอง คือ คาความเค็ม (Salinity) ดังแสดง
ในตารางท่ี 3 

การศึกษานี้ไดทําการสอบเทียบการแพรกระจายความเค็มดวยขอมูลความเค็มของป พ.ศ.
2556   ซ่ึงพิจารณาจากคาท่ีไดจากการตรวจวัดท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา 8 ตําแหนง ไดแก จุดท่ี 1 
จังหวัดสมุทรสาคร จุดท่ี 2 ปตร.สีวาพาสวัสด์ิ  จุดท่ี 3 ปตน.กระทุมแบน จุดท่ี 4 ปากคลองดําเนิน
สะดวก จุดท่ี 5 ปตร.กระทุมแบน (อ.กระทุมแบน) จุดท่ี 6 อ.สามพราน จุดท่ี 7 สะพานโพธิ์แกว และ
จุดท่ี 8 อ.นครชัยศรี นํามาทําการเปรียบเทียบกับคาความเค็มท่ีไดจากแบบจําลอง หลังจากการสอบ
เทียบแบบจําลอง MIKE 11-1D (AD) ไดทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากแบบจําลอง จากขอมูลคา
ความเค็มของป พ.ศ.2557 พบวาคาท่ีไดจากแบบจําลองเปนคาท่ียอมรับไดทางสถิติ ดังแสดงในตาราง
ท่ี 4 ตัวอยางการสอบเทียบและตรวจสอบสอบแบบจําลองดังรูปท่ี 9 ถึงรูปท่ี 12 ตามลําดับ 
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∆ ระดับน้ําที่ไดจากการตรวจวัด          ระดับน้ําที่ไดจากการคํานวณ 

 

∆ ระดับน้ําที่ไดจากการตรวจวัด          ระดับน้ําที่ไดจากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 3 สัมประสิทธิ์การแพรกระจาย (Dispersion factor) ณ ตําแหนงตาง ๆ 

ตําแหนง Chainage 
สัมประสิทธิ์ Dispersion 

factor 
320185.0 50 
293831.0 80 
288321.0 1,000 
233753.0 3,000 

 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิผลของการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลองการ
แพรกระจาย 

ตําแหนง  

Root mean square error 
(กรัม/ลิตร) 

ป พ.ศ.2556 
ป พ.ศ.
2557 

จ.สมุทรสาคร 3.828 4.802 
ปตร.สี่วาพาสวัสดิ ์ 0.948 1.719 

ปตน. กระทุม
แบน 

0.053 0.061 

ปากคลองดําเนิน
สะดวก 

0.036 0.044 

ปตร.กระทุมแบน   
(อ.กระทุมแบน) 

0.031 0.042 

อ.สามพราน 0.025 0.044 
สะพานโพธิ์แกว 1.547 1.769 

อ.นครชัยศรี 0.022 0.030 
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รูปท่ี 9 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง MIKE 11-1D (AD) จุดท่ี 4 ปากคลองดําเนิน
สะดวก 

 
รูปท่ี 10 ผลการตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11-1D (AD) จุดท่ี 4 ปากคลองดําเนิน

สะดวก 

 
รูปท่ี 11 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง MIKE 11-1D (AD) จุดท่ี 6 อ.สามพราน 

 
รูปท่ี 12 ผลการตรวจสอบแบบจําลอง MIKE 11-1D (AD) จุดท่ี 6 อ.สามพราน 
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5.3 การนําแบบจําลองท่ีไดไปใชประโยชน : กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาการรุก
ตัวของน้ําเค็มท่ีสงผลตอการเพาะปลูกกลวยไมบริเวณลุมน้ําทาจีน 

กลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ ในแตละปไทยสามารถสงออกท้ังกลวยไมตัด
ดอกและตนกลวยไมคิดเปนมูลคากวา 3,000 ลานบาท การผลิตกลวยไมใหไดผลผลิตท่ีดีและมี
คุณภาพตองเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิ ความชื้นท่ีเหมาะสม มีน้ําเพียงพอตลอดป ดวยเหตุนี้ แหลงผลิต
กลวยไมสวนใหญจึงอยูในเขตท่ีลุมภาคกลางและภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร 
ราชบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ถึงแมวาแหลงผลิตกลวยไมในปจจุบันจะมี
น้ําอุดมสมบูรณตลอดท้ังปและเกษตรกรผูปลูกกลวยไมมีบอพักและเก็บกักน้ําเพ่ือบําบัดน้ําใหสะอาด
และเพียงพอกรณีประสบภัยแลง แตในปท่ีฝนท้ิงชวงนานและเกิดน้ําทะเลหนุน เกิดการรุกตัวของ
น้ําเค็ม ทําใหน้ํามีคาความเค็มหรือคาการนําไฟฟา (EC) สูงเกินไป คือสูงกวา 750 micro-mhos/cm 
(0.75 กรัม/ลิตร) ซ่ึงสงผลใหกลวยไมแสดงอาการใบไหม 

ในกรณีศึกษานี้ไดนําแบบจําลองการแพรกระจายของลุมน้ําทาจีนท่ีไดจากการศึกษานี้มา
วิเคราะหระบบลุมน้ําทาจีนเพ่ือหาความเหมาะสมของการปลอยน้ําของประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา 
สําหรับการเพาะปลูกกลวยไมในพ้ืนท่ี อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร หางจากปากแมน้ําทาจีนประมาณ 
20 กิโลเมตร โดยทําการศึกษาการปลอยน้ําของประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา ท่ีอัตราการไหล 20 ลบ.
ม./วินาที 30 ลบ.ม./วินาที และ 40 ลบ.ม./วินาที 

ผลการวิเคราะห พบวา การรุกตัวของความเค็มท่ีระยะทางจากปากแมน้ํา ท่ีมีคาความเค็ม
ตามท่ีศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 5 และรูปท่ี 13 ถึงรูปท่ี 15 ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 13 การรุกตัวของความเค็มท่ีอัตราการไหล 20 ลบ.ม./วินาที 
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รูปท่ี 14 การรุกตัวของความเค็มท่ีอัตราการไหล 30 ลบ.ม./วินาที 

 
ตารางท่ี 5 อัตราการไหลท่ีประตูระบายนํ้าโพธ์ิพระยาและคาความเค็มท่ีระยะหางจากปากแมนํ้าทาจนีตาง ๆ 

อัตราการไหล  
(ลบ.ม./วินาที) 

ระยะจากปากแมนํ้า (กม.) ท่ีคาความเค็มตาง ๆ (กรัม/ลิตร)  

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 กรัม/ลิตร 

20 42 28 25 24 24 22 22 22 22 20 20 กิโลเมตร 

30 24 23 22 22 22 21 21 21 21 20 17 กิโลเมตร 

40 22 22 20 20 21 19 18 18 17 16 13 กิโลเมตร 
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         รูปท่ี 15 การรุกตัวของความเค็มท่ีอัตราการไหล 40 ลบ.ม./วินาที 

 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาโดยใชแบบจําลอง MIKE 11(HD/AD) และวิเคราะหการรุกตัวของความเค็มในแม

น้ําทาจีน ใน ปพ.ศ.2557 ซ่ึงนํามาใชในการบริหารจัดการจัดการน้ําเพ่ือการเพาะปลูกกลวยไม พบวา

เม่ือมีการปลอยน้ําท่ีปริมาณการไหล 40 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ท่ีประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา 

สามารถผลักดันการรุกตัวของความเค็มในแมน้ําทาจีน ไมใหมีคาความเค็มเกิน 0.75 กรัม/ลิตร ใน

พ้ืนท่ี อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 

ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือเกษตรกรรมตอไปในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ท่ีใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาตลอดการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 

กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ และกรมเจาทา ท่ีอนุเคราะหขอมูลประกอบการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี ้
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