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บทคัดย่อ 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ําเขาชะโงก จังหวัดนครนายก มีอ่างเก็บน้ําจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บ
น้ําทรายทอง อ่างเก็บน้ําห้วยปรือ และอ่างเก็บน้ําคลองโบด ในแต่ละปีอ่างฯทรายทองมีปริมาณน้ําท่า
เกินความจุของอ่างฯเกิดน้ําล้นอ่างฯเป็นประจํา ในขณะที่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดมีความจุมาก 
แต่มีปริมาณน้ําท่าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ํา ในการศึกษานี้จึงได้ทําการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการน้ําของระบบอ่างฯด้วยแบบจําลองMIKE Basin โดยการผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่อ่าง
ฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด พบว่า การดําเนินการผันน้ําให้แต่ละอ่างฯด้วยอัตราการไหล0.15 ลบ.
ม./วินาทีในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม) ระยะเวลา 4 เดือน จะไม่มีผลกระทบต่อ
ความต้องการใช้น้ําของอ่างฯทรายทอง และจะทําให้อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดมีปริมาณน้ํา
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําอุปโภค-บริโภคและพ้ืนที่ชลประทานในปัจจุบัน จากนั้นได้ทําการศึกษา
สมดุลน้ําตามความต้องการใช้น้ําอุปโภค-บริโภคในปัจจุบันแต่พ้ืนที่ชลประทานเต็มพ้ืนที่ของแต่ละ
โครงการอ่างฯ พบว่า ควรดําเนินการผันน้ําให้อ่างฯคลองโบดในเดือนสิงหาคมด้วยอัตราการไหล0.5 
ลบ.ม./วินาทีคิดเป็น1.34 ล้านลบ.ม./ปีและผันน้ําให้อ่างฯห้วยปรือในเดือนกันยายนด้วยอัตราการไหล
1.4 ลบ.ม./วินาทีคิดเป็น3.63ล้านลบ.ม./ปีซึ่งจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําของโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเขาชะโงกอย่างเป็นระบบอ่างเก็บน้ําและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

คําสําคัญ : อ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออ่างฯคลองโบดแบบจําลอง MIKE Basinการผันน้ํา 

Abstract 

Khao Cha Ngok River Basin, Nakhon Nayok has 3 reservoirs that are Sai Thong 
reservoir, Huai Prue reservoir and Khlong Bod reservoir. Each year, Sai thong reservoir 
has inflow more than the capacity of the reservoir, the water always spill overthe 
reservoir. While Huai Prue reservoir and Khlong Bod reservoir have more capacitybut 
there are not enough water for water demand. This research has study about 
method of water management of reservoir system via MIKE Basin model. The 
diversion from Sai Thong reservoir to Huai Prue reservoir and Khlong Bod reservoir by 
0.15 cubic meter/second,duringrainy season (July-October). Found that it is not effect 
to demandof water of Sai Thong reservoir.This will make Huai Prue reservoir and 
Khlong Bod reservoir has enough volume of water for consumptive and irrigation 
water demands. From that time, the research has study about currently 
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balancedconsumptivewater demands, full area of irrigation of each reservoir project 
result that, should manage the diversion to KhlongBod reservoir in August by 0.5 cubic 
meter/second. This will be 1.34 million cubic meter/year and diversion to Huai Prue 
reservoir in September by 1.4 cubic meter/second. This will be 3.63 million cubic 
meter/year. This method will manage water of Khao Cha Ngok River Basin 
development systematically to achieve maximum benefit. 

Keyword :  Sai Thong Reservoir, Huai Prue Reservoir, Khlong Bod Reservoir, MIKE Basin, 
Diversion 

1  บทน า 

ลุ่มน้ําเขาชะโงก เป็นลุ่มน้ําย่อยของลุ่มน้ํานครนายก มีอ่างเก็บน้ํา 3 แห่ง ประกอบด้วย อ่าง
เก็บน้ําทรายทอง ปริมาณน้ําท่าไหลลงอ่างฯ 11.42 ล้านลบ.ม./ปี ความจุที่ระดับเก็บกัก 2.0 ล้านลบ.ม. 
พ้ืนที่ชลประทาน เท่ากับ 2,700 ไร่อ่างเก็บน้ําห้วยปรือ ปริมาณน้ําท่าไหลลงอ่างฯ 7.93ล้านลบ.ม./ปี 
ความจุที่ระดับเก็บกัก 8.30 ล้านลบ.ม.พ้ืนที่ชลประทาน เท่ากับ 3,000 ไร่และอ่างเก็บน้ําคลองโบด
ปริมาณน้ําท่าไหลลงอ่างฯ 2.21 ล้านลบ.ม./ปี ความจุที่ระดับเก็บกัก 4.188 ล้านลบ.ม.พ้ืนที่
ชลประทาน เท่ากับ 1,000 ไร่ ในแต่ละปีอ่างฯทรายทองมีปริมาณน้ําท่าเกินความจุของอ่างฯ เกิดน้ํา
ล้นอ่างฯเป็นประจํา ในขณะที่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดมีความจุมากแต่มีปริมาณน้ําท่าไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําโครงการพัฒนาลุ่มน้ําเขาชะโงกจึงได้วางระบบท่อผันน้ําโดยอาศัยแรง
โน้มถ่วงของโลก ส่งน้ําจากอ่างฯทรายทองในช่วงฤดูฝนสู่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด เพ่ือให้มี
ปริมาณน้ําเพียงพอต่อกิจกรรมการใช้น้ําของอ่างฯทั้งสองในฤดูแล้ง แต่ยังไม่ได้กําหนดแนวทางการผัน
น้ําอย่างเป็นระบบของอ่างฯดังกล่าว 

2  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาสมดุลน้ําของระบบอ่างฯและเสนอแนะแนวทางในการผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่
อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของอ่างฯ 

3  พื้นที่ศึกษา 

ครอบคลุมพ้ืนที่ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ําเขาชะโงก ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง 
ที่สร้างอยู่ในหุบเขาของเขาใหญ่ โดยอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครนายก มีอ่างเก็บน้ําจํานวน 3 
แห่ง ได้แก่ อ่างฯทรายทอง อ่างฯห้วยปรือ และอ่างฯคลองโบดดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ําเขาชะโงก 

4  วิธีการศึกษา 

สําหรับวิธีการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
1) แบบจําลองWUSMO (Water Use Study Model)ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณฝนใช้การที่

สามารถนํามาใช้แทนน้ําชลประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา 
ปริมาณการใช้น้ําของพืช และความสูงของคันนา ข้อมูลน้ําฝนที่ใช้ในพ้ืนที่ศึกษา เป็นข้อมูลน้ําฝน
รายวันย้อนหลัง 30 ปี โดยใช้สถานีวัดน้ําฝนที่มีข้อมูลครบและสมบูรณ์เป็นสถานีดัชนี(มนัส กําเนิด
มณ,ี 2538) 

สําหรับข้อมูลนําเข้าแบบจําลองWUSMO ที่สําคัญดังนี้ 
- ปริมาณน้ําฝนใช้ข้อมูลปริมาณน้ําฝนรายวันที่สถานีวัดน้ําฝน 220341 

 - ปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิง (ETO) คํานวณจากข้อมูลภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยในรอบ 
30 ปี (พ.ศ.2524– พ.ศ.2553)ท่ีสถานีตรวจอากาศจังหวัดปราจีนบุรีด้วยวิธี Penman-Monteith 

 - ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc) ใช้ผลการวิจัยการใช้น้ําชลประทานแก่พืช โดยกลุ่ม
งานวิจัยการใช้น้ําชลประทาน ส่วนการใช้น้ําชลประทาน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

- ฝนใช้การสําหรับการเพาะปลูกข้าว ได้กําหนดความลึกในแปลงเพาะปลูกในช่วงฝนตกดังนี้ 
 ระดับน้ําในแปลงสูงสุด (STMAX) 130  มม. 
 ระดับน้ําในแปลงหลังการให้น้ําชลประทาน (STO) 70 มม. 
 ระดับน้ําในแปลงต่ําสุดก่อนให้น้ําชลประทาน (STMIN) 50  มม. 
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- ฝนใช้การสําหรับการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผัก ได้กําหนดความลึกของน้ําในดินที่รากพืชดังนี้ 
 พืชไร่ 60 มม. 
 พืชสวน 1,000 มม. 

- ปริมาณน้ําเตรียมแปลง เท่ากับ 120 มม. ระยะเวลาเตรียมแปลง2 สัปดาห์ 
- ปริมาณการรั่วซึมในแปลงเพาะปลูก (Percolation) ในพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเท่ากับ 1 

มม./วัน 
- รูปแบบการปลูกพืชตามแผนการเพาะปลูกของโครงการชลประทานนครนายก(รูปที่ 2) 

รูปที่ 2 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดในพ้ืนที่ศึกษา 

2) แบบจําลองMIKE Basin ใช้ในการศึกษาสมดุลของน้ําในลุ่มน้ําจากสภาพการใช้น้ําเพ่ือ
กิจกรรมต่างๆ ทําให้ทราบสภาพการใช้น้ําต้นทุนในพ้ืนที่ต่างๆ ในปัจจุบันและผลจากการพัฒนา
โครงการชลประทานของลุ่มน้ําในอนาคตข้อมูลนําเข้าแบบจําลองที่สําคัญประกอบด้วย 

 - คุณลักษณะของอ่างฯได้แก่โค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ํา ปริมาตรน้ํา และพ้ืนที่ผิว
น้ําของอ่างฯระดับสันเขื่อน ระดับเก็บกักปกติ ระดับเก็บกักต่ําสุด อัตราการระบายน้ําสูงสุดของอ่างฯ 

 - ปริมาณน้ําท่าไหลลงอ่างฯรายวัน คํานวณจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปี
เฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้ําและปริมาณน้ําท่ารายวันที่สถานีวัดน้ําท่า Ny.3 บ้านนา 

 - การระเหยสุทธิในอ่างฯ เท่ากับ 0.7 ของการระเหยจากถาด - 0.3 ของปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยทีส่ถานีตรวจอากาศจังหวัดปราจีนบุรี  

- ความต้องการน้ําชลประทานรายสัปดาห์ตามผลการคํานวณด้วยแบบจําลองWUSMO  
- ความต้องการน้ํารักษาระบบนิเวศใช้ปริมาณน้ําท่าที่เกิดขึ้นร้อยละ 80 ของเวลา 
- ความต้องการน้ําใช้น้ําอุปโภค-บริโภคใช้อัตราการใช้น้ํา 200 ลิตร/คน/วัน และจํานวน

ครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาจากโครงการอ่างฯ ดังนี้ 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

รายการ อ่างฯทรายทอง อ่างฯห้วยปรือ อ่างฯคลองโบด 

ประปาหมู่บ้าน 0.033 0.044 0.600 

ประปานครนายก - 2.000 - 

รร.จปร. - - 2.000 

รร.เทพประทาน - - 0.800 
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ในการประยุกต์ใช้แบบจําลองได้พิจารณาเป็น 2 กรณ ีคือ 
1) กรณีสภาพปัจจุบันด้วยปริมาณการใช้น้ําอุปโภค-บริโภคและพ้ืนที่ชลประทานในปัจจุบันดังนี้

หน่วย : ไร่ 
ชนิดพืช อ่างเก บน้ าทรายทอง อ่างเก บน้ าห้วยปรือ อ่างเก บน้ าคลองโบด 

ข้าวนาปี - 1,500 - 
ข้านาปรัง - 1,500 - 
มะยงชิด 400 150 80 
แตงโม 50 70 20 

2) กรณีผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด (รูปที่ 3) แบ่งเป็น
2.1 ผันน้ําตามปริมาณการใช้น้ําอุปโภค-บริโภคและพ้ืนทีช่ลประทานในปัจจุบัน
2.2 ผันน้ําตามปริมาณการใช้น้ําอุปโภค-บริโภคในปัจจุบันและพ้ืนที่ชลประทานเต็มพ้ืนที่

โครงการ 

รูปที ่3 แสดงการผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด 

5  ผลการศึกษา 

1) ผลการคํานวณความต้องการน้ําชลประทานเฉลี่ยของพืชแต่ละชนิดดังแสดงในตาราง
ข้างล่าง 

กิจกรรม
การใช้น้ า 

เม ย พ ค  มิ ย ก ค ส ค  ก ย ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค ก พ  มี ค รายปี 

ความต้องการน้ าชลประทาน  มม  
มะม่วง 322 282 259 211 183 160 154 152 152 233 275 334 2,718 
แตงโม 0 0 0 0 0 0 0 128 227 86 2 0 443 

ข้าวนาป ี 0 0 33 136 150 66 0 0 0 0 0 0 384 
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กิจกรรม
การใช้น้ า 

เม ย พ ค  มิ ย ก ค ส ค  ก ย ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค ก พ  มี ค รายปี 

ข้าวนาปรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 47 151 160 92 449 
ความต้องการน้ าชลประทาน  ลบ ม  ไร่  

มะม่วง 515 451 415 338 293 256 247 243 243 373 440 535 4,349 
แตงโม 0 0 0 0 0 0 0 205 363 137 3 0 708 

ข้าวนาป ี 0 0 53 217 240 105 0 0 0 0 0 0 615 
ข้าวนาปรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 75 241 256 147 719 

2) ผลการศึกษาสมดุลน้ําตามการใช้น้ําในสภาพปัจจุบันรอบ18 ปี(ปี พ.ศ. 2541 – 2558)
พบว่าอ่างฯทรายทองมีปริมาณท่าน้ําไหลลงอ่างฯมากเกิดน้ําล้นอ่างฯในเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
ไม่เกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคและชลประทานในขณะที่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด 
มีปริมาณท่าน้ําไหลลงอ่างน้อยกว่าความจุอ่างฯเกิดการขาดแคลนน้ําชลประทานดังแสดงในตารางที่ 
1 ถึง ตารางท่ี 3 และรูปที ่4 ถึง รูปที ่6 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาสมดุลน้ําของโครงการอ่างฯทรายทอง 

ปริมาณขาดน้ํา พื้นที่ชลประทาน ระดับน้ําในอ่างฯ 
ปริมาณขาดน้ํา ประปาหมู่บ้าน 

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ําอ่างฯทรายทอง 



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

64 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาสมดุลน้ําของโครงการอ่างฯห้วยปรือ 

ปริมาณขาดน้ํา ประปานครนายก ระดับน้ําในอ่างฯ  
ปริมาณขาดน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน ปริมาณขาดน้ํา ประปาหมู่บ้าน 

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ําอ่างฯห้วยปรือ 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาสมดุลน้ําของโครงการอ่างฯคลองโบด 
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ปริมาณขาดน้ํา โรงเรียน จปร. ระดับน้ําในอ่างฯ  
ปริมาณขาดน้ํา โรงเรียนปิยะชาติ ปริมาณขาดน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน 
ปริมาณขาดน้ํา ประปาหมู่บ้าน 

รูปที่ 6 ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ําอ่างฯคลองโบด 

2) กรณีผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด
2.1 ผลการผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดตามปริมาณ

การใช้น้ําอุปโภค-บริโภคและพ้ืนที่ชลประทานในปัจจุบันพบว่า การผันน้ําในช่วงฤดูฝน (เดือน
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม) รวมระยะเวลา 4 เดือน ด้วยอัตราการไหล 0.15 ลบ.ม./วินาที หรือเดือนละ 
0.4ล้านลบ.ม.คิดเป็น3.2 ล้านลบ.ม./ปี จะทําให้อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดมีปริมาตรน้ําในฤดูฝน
เพ่ิมขึ้น 18% และ 65% ในฤดูแล้งเพ่ิมข้ึน 14% และ 64% ตามลําดับ ดังแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาตรน้ําในอ่างฯในตารางที่ 4และจะทําให้การขาดแคลนน้ําของโครงการอ่างฯห้วยปรือและอ่างฯ
คลองโบดลดลงและช่วงเวลาการขาดแคลนน้ําตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้(ขาดแคลนน้ําไม่เกิน 20% ของ
ความต้องการน้ํา และ 20% ของปีเพาะปลูก) โดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและปริมาณ
น้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายอ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด และไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ําของ
โครงการอ่างฯทรายทอง 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดกรณีที่ 2.1 การผันน้ําตาม
การใช้น้ําอุปโภค-บริโภคและพ้ืนที่ชลประทานปัจจุบัน 

รายการ 
ปริมาตรน้ าในอ่าง   ล้าน ลบ ม  

เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  รายปี 

อ่าง ห้วยปรือ 

ไม่มีน้ําผัน 2.87 2.71 2.63 2.79 3.39 4.67 6.17 6.52 5.99 4.99 4.05 3.26 50.04 

มีน้ําผัน 3.58 3.4 3.32 3.62 4.38 5.73 7.11 7.39 6.84 5.82 4.78 3.88 59.85 

อ่าง คลองโบด 

ไม่มีน้ําผัน 0.63 0.56 0.55 0.6 0.72 1.08 1.49 1.48 1.27 1.05 0.88 0.74 11.05 

มีน้ําผัน 2.2 1.94 1.78 1.9 2.31 2.89 3.47 3.54 3.29 2.99 2.7 2.41 31.42 
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2.2 ผลการผันน้ําตามปริมาณการใช้น้ําอุปโภค-บริโภคในปัจจุบันและพ้ืนที่ชลประทาน 
เต็มพ้ืนทีโ่ครงการโดยอ่างฯห้วยปรือมีพ้ืนที่ชลประทาน 3,000 ไร่ มีปริมาณน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และเพ่ือสมดุลนิเวศอ่างฯห้วยปรือเท่ากับ 1.932 และ 1.869 ล้านลบ.ม./ปี ตามลําดับ และอ่างฯ
คลองโบดมีพ้ืนที่ชลประทาน1,000 ไร่และมีปริมาณน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศอ่างฯห้วยปรือเท่ากับ 2.697 และ 0.200 ล้านลบ.ม./ปีตามลําดับพบว่า การผันน้ําในช่วงฤดูฝน 
สู่อ่างฯคลองโบดในเดือนสิงหาคม อัตราการไหล0.5 ลบ.ม./วินาทีหรือเดือนละ 1.34 ล้านลบ.ม.และ
ผันน้ําสู่อ่างฯห้วยปรือในเดือนกันยายน อัตราการไหล1.4 ลบ.ม./วินาทีหรือเดือนละ 3.63 ล้านลบ.ม.
รวม 4.97 ล้าน ลบ.ม./ปีจะทําให้อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดมีปริมาตรน้ําในฤดูฝนเพ่ิมขึ้น 
31% และ 41% ในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 37% และ45% ตามลําดับ ดังแสดงการเปรียบเทียบปริมาตรน้ําใน
อ่างฯในตารางที่ 5และจะทําให้โครงการอ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดสามารถเพาะปลูกได้เต็ม
พ้ืนที่โครงการโดยเกิดการขาดแคลนน้ําตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคและปริมาณน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายอ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด และไม่มีผลกระทบ
ต่อการใช้น้ําของโครงการอ่างฯทรายทอง 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบปริมาตรน้ําในอ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดกรณีที่ 2.2 การผันน้ําตาม
การใช้น้ําอุปโภค-บริโภคในปัจจุบันและพ้ืนทีช่ลประทานเต็มพ้ืนทีโ่ครงการ 

รายการ 
ปริมาตรน้ าในอ่าง   ล้าน ลบ ม  

เม ย  พ ค  มิ ย  ก ค  ส ค  ก ย  ต ค  พ ย  ธ ค  ม ค  ก พ  มี ค  รายปี 

อ่าง ห้วยปรือ 

ไม่มีน้ําผัน 1.1 0.99 1.02 1.31 1.9 3.2 4.81 5.12 4.3 3.08 2.05 1.32 30.2 

มีน้ําผัน 2.26 1.98 1.8 1.82 2.3 4.49 6.87 7.07 6.22 4.9 3.68 2.7 46.09 

อ่าง คลองโบด 

ไม่มีน้ําผัน 0.72 0.64 0.62 0.67 0.78 1.13 1.51 1.49 1.28 1.06 0.88 0.74 11.52 

มีน้ําผัน 1.28 1.05 0.91 0.88 1.5 2.24 2.56 2.51 2.27 1.99 1.72 1.45 20.36 

6  สรุปผลการศึกษา 

1. ในสภาพปัจจุบันของโครงการอ่างฯทรายทอง อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบด ผล
การศึกษาสมดุลน้ําในรอบ18 ปี (ปี พ.ศ.2541 – 2558) พบว่า อ่างฯทรายทอง มีปริมาณน้ําท่าไหลลง
อ่างฯ11.4 ล้านลบ.ม./ปี ความจุอ่างฯ2.00 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ําล้น 9.67 ล้านลบ.ม./ปีมีปริมาณ
น้ําเกินความต้องการใช้น้ําในขณะที่อ่างฯห้วยปรือมีปริมาณน้ําท่าไหลลงอ่างฯ 8.12 ล้านลบ.ม./ปี 
ความจุอ่างฯ8.30 ล้านลบ.ม.ขาดแคลนน้ําชลประทาน 0.27 ล้านลบ.ม./ปี (ขาดแคลน 5 ปี) และขาด
แคลนน้ําประปานครนายก 0.074 ล้านลบ.ม./ปี(ขาดแคลน 5 ปี) และอ่างฯคลองโบด มีปริมาณน้ํา
ไหลลงอ่าง 2.21 ล้านลบ.ม./ปี ความจุอ่างฯ 4.188 ล้านลบ.ม.ขาดแคลนน้ําชลประทาน 0.141 ล้าน
ลบ.ม./ปี(ขาดแคลน 13 ปี)ขาดแคลนน้ําโรงเรียน จปร. 0.647ล้าน ลบ.ม./ปี (ขาดแคลน13 ปี)ขาด
แคลนน้ําประปาหมู่บ้าน 0.218 ล้านลบ.ม./ปี (ขาดแคลน 13 ปี)และขาดแคลนน้ําโรงเรียนปิยะชาติ 
0.044 ล้านลบ.ม./ปี (ขาดแคลน 12 ปี) 
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2. กรณีผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดตามปริมาณการใช้น้ํา
อุปโภค-บริโภค และปริมาณการใช้น้ําตามพ้ืนที่ชลประทานในปัจจุบัน(กรณี 2.1) พบว่า การผันน้ําให้ 
แต่ละอ่างฯด้วยอัตราการไหล 0.15 ลบ.ม./วินาที ในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม) 
รวมระยะเวลา 4 เดือน คิดเป็นปริมาณ3.20 ล้านลบ.ม./ปี จะทําให้การขาดแคลนน้ําของโครงการอ่าง
ฯห้วยปรือและอ่างฯคลองโบดลดลงในขณะที่การผันน้ําจากอ่างฯทรายทองสู่อ่างฯห้วยปรือและอ่างฯ 
คลองโบดตามปริมาณการใช้น้ําอุปโภค-บริโภคในปัจจุบันและพ้ืนที่ชลประทานเต็มพ้ืนที่โครงการ 
(กรณี 2.2) ควรทําการผันน้ําในช่วงฤดูฝน โดยผันน้ําสู่อ่างฯคลองโบด ในเดือนสิงหาคม อัตราการไหล 
0.5 ลบ.ม./วินาที หรือเดือนละ 1.34 ล้านลบ.ม. และผันน้ําสู่อ่างฯห้วยปรือ ในเดือนกันยายน อัตรา  
การไหล 1.4 ลบ.ม./วินาที หรือเดือนละ 3.63 ล้านลบ.ม. รวมเป็นปริมาณน้ํา 4.97 ล้าน ลบ.ม./ปีจะ
ไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ําของโครงการอ่างฯทรายทอง 

8  กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนและให้คําปรึกษาตลอดการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณกรม
ชลประทาน ที่ได้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการดําเนินการวิจัย 
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