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บทคดัย่อ  

 จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในปัจจุบนั ท าใหป้รมิาณฝนทีต่กในปี พ.ศ.2562 มปีรมิาณ
ฝนตกรายปีของทัง้ประเทศเฉลีย่ 1,333 มม. ซึ่งมคี่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ประมาณ 225 มม. หรอืรอ้ยละ 16 
(ค่าเฉลีย่ฝน 30 ปี พ.ศ.2524 – 2553, 1,588 มม.) เมื่อพจิารณาปรมิาณฝนเฉลีย่ในภาคเหนือ (ซึ่งเป็น
ตน้น ้าของลุ่มเจา้พระยา) ภาคเหนือมปีรมิาณฝนตกเฉลีย่ 1,049 มม. (ซึง่น้อยกว่าค่าเฉลีย่ประมาณ 184 
มม. หรอืรอ้ยละ 15) ดว้ยสาเหตุนี้ท าใหป้รมิาณน ้าใชก้ารของลุ่มน ้าเจา้พระยา 4 เขื่อน ไดแ้ก่ เขื่อนภูมิ
พล เขือ่นสริกิติิ ์เขือ่นแควน้อยบ ารุงแดน และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์มปีรมิาณเพยีง 5,377 ลา้น ลบ.ม. เป็น
ผลท าใหป้รมิาณน ้าทีไ่หลผ่านสถานี C.29A ทีอ่ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มปีรมิาณเพยีง 
60 ลบ.ม./วนิาท ีจากนัน้ไดเ้กดิเหตุการณ์ลิม่ความเคม็จากอ่าวไทยรุกตวัจากอทิธพิลน ้าทะเลหนุนสูง ท า
ให้ค่าความเค็มที่สถานีสูบน ้ าส าแล มีค่าสูงสุดถึง 2.19 กรมัต่อลิตร ซึ่งเกินจากมาตรฐานการผลิต
น ้าประปาที ่0.50 กรมั/ลติร วตัุประสงคข์องการศกึษานี้คอืเพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่, ปรมิาณ
น ้าใชก้ารของ 4 เขื่อนหลกัลุ่มเจา้พระยา และปรมิาณน ้าทีไ่หลผ่าน สถานี C.29A ของปีพ.ศ. 2558 และ
ปีพ.ศ. 2562 โดยใชข้อ้มลูทางสถติใินการวเิคราะหแ์ละเพือ่วเิคราะหห์าความแตกต่างของค่าความเคม็ใน
กรณีการบรหิารแบบปกตแิละกรณีที่มบีรหิารด้วยปฏบิตักิาร Water Hammer Operation ที่สถานีปตร. 
คลองลดัโพธิ ์โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัทีส่ถานี และแนวทางในการบรหิารจดัการ จากการศกึษา
พบว่าปรมิาณฝนเฉลีย่ของภาคเหนือ และปรมิาณน ้าทีไ่หลผ่านสถานี C.29A ในฤดแูลง้ของปี พ.ศ.2558 
และปี พ.ศ. 2562 มีปรมิาณที่ใกล้เคยีงกนั แต่มปีรมิาณน ้าใน 4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาของปีพ.ศ. 2562 
มากกว่า 1,130 ล้าน ลบ.ม. และผลปฏบิตักิาร Water Hammer Operation ท าให้ค่าความเค็มที่สถานี
คลองลดัโพธิม์ปีรมิาณลดลงในอตัรา 0.92 กรมั/วนั สงูกว่าการบรหิารจดัการแบบปกต ิ0.60 กรมั/วนั   
ค าส าคญั ค่าความเคม็, แม่น ้าเจา้พระยา, น ้าประปา, Water Hammer Operation 
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Abstract 

 Present day, Climate change is cause of volume of rainfall in 2019 average 

of rainfall in Thailand is 1,333 mm. All season difference form average is 225 

mm. or 16 percentage (The average of rainfall for 30 years 1981 – 2010 is 1,588 

mm.) if focus on north part of Thailand the volume of rainfall is 1,049 mm. 

(difference from average is 184 mm. or 15 percentage). From the less volume of 

rainfall that will be the amount of water in dam storages of 4 main dams in Chao 

Phraya basin. That has the volume of efficiency water for drought season is 5,377 

mcm. Likewise, from lower volume of water runoff at C.29A station Bang Sai 

district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province is 60 cms. That not enough for 

control salinity quality in Chao Phraya river. The situation of sea water intrusion 

make salinity of Samlae pumping station increase to 2.19 g/l that over the 

standard for tap water in consumption activity at 0.50 g/l. The purpose of research 

is to compare average rainfall, efficiency water of 4 main dams in Chao Phraya 

basin with statistics data and another purpose is to analyze salinity at Lat Pho 

Watergate between normal method and Water Hammer Operation by use data 

that collect from station. The results of research found that the amount of rainfall 

and the water run off at C.29A are resemble but volumes of efficiency water 

difference are 1,130 mcm. And result of Water Hammer Operation can reduced 

salinity at 0.92 g/day more than normal procedure at 0.60 g/day. 

Keywords: Salinity, Chao Phraya river, Water Hammer Operation 
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1. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา  

 การบรหิารจดัการน ้าในฤดูแล้งของกรมชลประทาน จะเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน ของปี 
จนถงึ วนัที ่30 เมษายน ของปีถดัไป โดยจะมกีารท าแผนบรหิารจดัการฤดูแลง้ เพื่อวางแผนการการใช้
น ้าในกจิกรรมต่าง ๆ และจะมกีารจดัล าดบัความส าคญัในการจดัสรรน ้าตามกจิกรรมทีไ่ด้ก าหนดไว้ ใน
การนี้การจดัสรรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคนัน้ มคีวามส าคญัเป็นล าดบัแรก ในการจดัสรรการบรหิาร
จดัการในลุ่มน ้าเจา้พระยา ส าหรบัฤดแูลง้ปี 2562/63 นัน้ ในลุ่มน ้าเจา้พระยามปีรมิาณน ้าต้นทุนตามแผน
ทัง้สิน้ 6,727 ลา้น ลบ.ม. แบ่งเป็นการจดัสรรน ้าในฤดแูลง้ 4,500 ลา้น ลบ.ม. และการส ารองในตน้ฤดูฝน
อกี 2,227 ลา้น ลบ.ม. 

 ฤดแูลง้ของกรมชลประทาน จะเริม่จากวนัที ่1 พฤศจกิายน ถงึ 30 เมษายน ของปีถดัไป ปรมิาณ
น ้าตน้ทุนส าหรบัในฤดูแลง้ปี 2562/63 กรมชลประทานไดม้แีผนจดัสรรน ้าในลุ่มเจา้พระยา เพือ่สนบัสนุน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 1 ตามหลกัล าดบัความส าคญัของการบรหิารจดัการน ้า เพื่อให้มปีริมาณ

เพยีงพอต่อความตอ้งการในฤดูแลง้ทีม่รีะยะเวลา 6 เดอืน และการส ารองน ้าส าหรบัต้นฤดฝูนเป็นเวลา 3 
เดอืน  

 
ท่ีมา ส่วนบรหิารจดัการน ้า, กรมชลประทาน, 2563 

รปูท่ี 1 แผนการจดัสรรน ้าในฤดแูลง้ปี 2562/63 ของลุ่มเจา้พระยา (ปรบัใหม่) 
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1.1 สถานการณ์ค่าความเคม็รกุล า้ในแม่น ้าเจ้าพระยา 

 การเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าเพือ่การผลติน ้าประปานัน้ กรมชลประทาน ไดม้กีารวางจุดเฝ้าระวงัและ
ควบคุมค่าความเคม็ในแม่น ้าเจา้พระยาทีส่ถานีน ้าดบิส าแล โดยเกณฑใ์นการควบคุมคุณภาพน ้าสามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 3 เกณฑไ์ดแ้ก่ 

1. เกณฑ์เฝ้าระวงัความเคม็เพือ่การอุปโภค - บรโิภค ไม่เกนิ 0.25 กรมั/ลติร 
2. เกณฑค์วบคมุความเคม็เพือ่การอุปโภค - บรโิภค ไม่เกนิ 0.50 กรมั/ลติร 

3. เกณฑค์วบคมุความเคม็เพือ่การเกษตร ไม่เกนิ 2.00 กรมั/ลติร 

 
ท่ีมา ส่วนอทุกวทิยา, กรมชลประทาน, 2562 

รปูท่ี 2 ภาพสถานีส าหรบัการเฝ้าระวงัและควบคุมค่าความเคม็ 

  ในปี 2562 สถานการณ์ค่าความเคม็ ณ จุดตรวจวดัสถานีสูบน ้าดบิส าแล ในวนัที่ 3 ธนัวาคม 
2562 เวลา 18.00 น. มคี่า 0.29 กรมั/ลติร เป็นวนัแรกทีค่่าความเคม็เริม่มคี่าเกนิเกณฑเ์ฝ้าระวงัของการ
ผลติน ้าประปา หลงัจากนัน้ค่าความเคม็กไ็ดม้คี่าสงูขึน้ตามล าดบั จนถงึวนัที ่28 ธนัวาคม 2562 ค่าความ
เคม็ได้มคี่าขึ้นสูงถงึ 2.19 กรมั/ลติร เป็นสถติคิ่าความเค็มที่สูงที่สุด จากสถติยิ้อนหลงัปี พ.ศ.2550 – 
2563  
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1.2 ลกัษณะของการรกุตวัของน ้าเคม็ในแม่น ้าเจ้าพระยา (ล่ิมความเคม็) 

ท่ีมา ส่วนอทุกวทิยา, กรมชลประทาน, 2562 

รปูท่ี 3 การรุกตวัของน ้าเคม็ในแม่น ้าเจา้พระยารายวนั 

การรุกตวัของค่าความเคม็ จะใชข้อ้มลูจากสถานีวดัคุณภาพน ้าของการประนครหลวง และสถานี
ควบคุมคุณภาพน ้าของกรมชลประทาน ท าการวดัค่าความเคม็จากอ่าวไทยถงึ วดับา้นแป้ง อ.บางปะอนิ 
จ.พระนครศรอียุธยา รวมระยะทาง 130 กม. และในการตดิตามค่าความเคม็ ไดม้กีารตรวจวดัคุณภาพ
น ้าทีส่ถานีส าแล โดยจะตรวจวดัจากตลิง่ฝัง่ซ้ายถงึตลิง่ฝัง่ขวา และทีร่ะยะความลกึ 1, 2, 5, และ 10 ม. 
ตามล าดบั ท าใหแ้สดงใหเ้หน็ค่าความเคม็ทีก่ระจายตวัอยู่ในภาพหน้าตดัของแม่น ้า 

1.3 ปฏิบติัการ WATER HAMMER OPERATION 

ปฏบิตักิาร Water Hammer Operation เป็นแนวคดิในการแก้ไขปัญหาลิม่ความเคม็ที่รุกตวัขึ้น
สูงเลยจากสถานีสูบน ้าส าแล โดยมงีานวจิยัจากต่างประเทศเรื่องการศกึษาความแตกต่างของค่าความ
เค็มที่ปากแม่น ้ าเซบู ในประเทศโมร็อคโก (Study of salinity variation in the Sebou River Estuary 
Morocco) โดยหาความสมัพนัธ์ของปรมิาณน ้าที่ปล่อยจากเขื่อนต้นน ้า และค่าความเค็มบรเิวณปาก
แม่น ้า เพือ่วางแผนการบรหิารจดัการน ้าต้นทุน ( S. Haddout และคณะ, 2558)  

วนั

ท่ี

ระยะทาง 
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1.4 เกณฑก์ารแบ่งคณุภาพน ้า  

 การแบ่งระดบัความเคม็ของน ้า จะมหีน่วยทีใ่ชค้อื มลิลกิรมั/ลติร (ppm), กรมั/ลติร (ppt) หรอื
รอ้ยละ โดยในรายงานคุณภพน ้าของกรมควบคุมมลพษิ ไดแ้บ่งระความเคม็ของน ้าดงัในตารางท่ี 1 ดงันี้ 

คุณภาพน ้า 
ค่าความเคม็ 

มลิลกิรมั/ลติร (ppm) กรมั/ลติร (ppt) รอ้ยละ (%) 
น ้าจดื (Fresh) <500 <0.5 <0.05 
น ้ากร่อย (Brackish) 500 – 5,000 0.5 – 5.0 0.05 – 0.5 
น ้าเคม็ (Saline) 5,000 – 30,000 5 – 30 0.5 – 3.0 
น ้าทะเล (Sea water) 30,000 – 40,000 30 – 40 3 – 4 
Hypersaline >40,000 >40 >4 

ท่ีมา รายงานคุณภาพน ้าประจ าสปัดาห ์4 มนีาคม 2556, กรมควบคุมมลพษิ, 2556 

ตารางท่ี 1 ตารางการแบ่งระดบัความเคม็ของน ้า 

1.5 เกณฑก์ารผลิตน ้าประปา 

ในการผลติน ้าประปา การประปานครหลวงไดม้เีกณฑเ์ฝ้าระวงัคุณภาพน ้า ทีส่ถานีสบูน ้าส าแล
นัน้ 
ค่าความเคม็ที ่0.25 กรมั/ลติร และเกณฑค์วบคุมส าหรบัการผลติที ่0.50 กรมั/ลติร  

 

2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณน ้าฝนเฉลี่ย, ปรมิาณน ้าใชก้ารของ 4 เขื่อนหลกัลุ่มเจ้าพระยา และ
ปรมิาณน ้าทีไ่หลผ่าน สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา ของปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2562  

2. เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าความเค็มในกรณีปกติและกรณีที่มีบริหารด้วย
ปฏิบัติการ Water Hammer Operation ที่สถานี ปตร. คลองลัดโพธิ ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.
สมุทรปราการ 

3. วิธีการวิจยั 

 3.1 ข้อมูลท่ีใช้ 

 ใช้ข้อมูลสถิติปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคเหนือ, ปรมิาณน ้าใช้การของ 4 เขื่อนหลกัลุ่มเจ้าพระยา, 
ปรมิาณน ้าที่ไหลผ่าน สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา และค่าความเคม็จากสถานีตรวจวดั 
จากกรมชลประทาน และการประปานครหลวง 
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3.2 พื้นท่ีศึกษา 

 
ท่ีมา โครงการพฒันาระบบคลงัขอ้มลู 25 ลุ่มน ้า ลุ่มเจา้พระยา, สสนก., 2555 

รปูท่ี 4 สภาพภูมปิระเทศและล าน ้าสาขาในลุ่มน ้าเจา้พระยา 

ลุ่มน ้าเจา้พระยา ตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มพีืน้ทีลุ่่มน ้ารวมทัง้สิ้น 20,523.42 ตร.
กม. (ไม่รวมลุ่มน ้าปิง วงั ยม น่าน สะแกกรงั ป่าสกั และท่าจีน) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 16 จงัหวดั 
ได้แก่ นครสวรรค์พจิติร ก าแพงเพชร อุทยัธานี ชยันาท สงิห์บุร ีลพบุร ีอ่างทอง สุพรรณบุร ีนครปฐม 
นครนายก สระบุรพีระนครศรอียุธยา ปทุมธาน ีนนทบุร ีและสมุทรปราการ รวมถงึกรุงเทพมหานครดว้ย 
ทศิเหนือตดิกบัลุ่มน ้าปิงและน่าน ทศิใตต้ดิกบัอ่าวไทย ทศิตะวนัตกตดิกบัลุ่มน ้าท่าจนีและสะแกกรงั และ
ทศิตะวนัออกตดิกบัลุ่มน ้าป่าสกัและบางปะกงแม่น ้าเจ้าพระยามจุีดก าเนิดอยู่ทีต่ าบลปากน ้าโพ อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครสวรรค์ ไหลจากทิศเหนือลงสู่อ่าวไทย ผ่านที่ราบภาคกลาง สภาพลุ่มน ้ าทางฝัง่
ตะวนัออกในเขตจงัหวดันครสวรรค์ และลพบุรเีป็นทีร่าบสูงมเีนินเขาเตี้ยๆ เป็นสนัปันน ้ากัน้ระหว่างลุ่ม
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น ้าเจา้พระยาและลุ่มน ้าป่าสกั ส่วนทางตอนล่างลงมาซึ่งอยู่ในเขตจงัหวดัสระบุรแีละฉะเชงิเทราจะเป็นที่
ราบลาดเขาลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา และเป็นที่ราบชายฝัง่ทะเลในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ สภาพลุ่มน ้า
ทางฝัง่ตะวนัตกของลุ่มน ้าเจ้าพระยา ตอนบนเป็นที่ราบและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมอีาณาเขตตดิต่อ
กบัลุ่มน ้าท่าจนี ลาดลงไปจรดชายฝัง่ทะเลดา้นอ่าวไทย (สสนก., 2555) โดยพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษาจะอยู่ใน
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ปทุมธานี นนทบุร ีกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 
    

3.3 แผนการบริหารจดัการน ้าเพื่อรกัษาระบบนิเวศน์ในแม่น ้าเจ้าพระยา 

 
ท่ีมา ศูนยป์ฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ, กรมชลประทาน, 2562 

รปูท่ี 5 การบรหิารจดัการน ้าเพือ่รกัษาระบบนิเวศในลุ่มน ้าแม่กลอง ท่าจนี และเจา้พระยา 

 จากปัญหาค่าความเคม็รุกล ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา กรมชลประทานได้มกีารวางแผนและก าหนด
แนวทางเพือ่การบรหิารจดัการน ้าในสว่นของแม่น ้าเจา้พระยา ดงันี้ 

  1. การระบายน ้าจาก 4 เขือ่นหลกัลุ่มน ้าเจา้พระยา รวมทัง้หมดปรมิาณ 20 ลา้น ลบ.ม./
วนั หากช่วงใดมนี ้าทะเลหนุนสูง ใหป้รบัแผนการระบายเพิม่ล่วงหน้า เพื่อใหม้วลน ้าเดนิทางมาถงึสถานี 
C.29A ของแม่น ้าเจ้าพระยา ที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา ได้ทนัเวลาที่น ้าทะเลหนุนสูงซึ่งจะใช้
เวลาเดนิทางจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชยันาท ถงึ สถานี C.29A ระยะทาง 166 กม. ใชเ้วลาประมาณ 11 
วนัในฤดแูลง้  
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  2. การควบคุมปรมิาณน ้าระบายผ่านสถานี C.29A ของแม่น ้าเจ้าพระยา ที่ อ.บางไทร           
จ.พระนครศรอียุธยา ใหม้ปีรมิาณ 90 – 100 ลบ.ม./วนิาท ีโดยแบ่งเป็นการระบายจากเขือ่นเจา้พระยา 70 
ลบ.ม./วนิาท ีพรอ้มกบัการระบายจากเขือ่นพระราม 6 ปรมิาณ 10 ลบ.ม./วนิาท ีและท าการผนัน ้าจากลุ่ม
น ้าแม่กลอง ผ่านคลองจระเขส้ามพนั ออก ปตร.สองพีน้่อง แผนปรมิาณระบาย 35 – 50 ลบ.ม./วนิาท ีลง
แม่น ้าท่าจนี จากนัน้สูบน ้าเขา้สู่คลองพระยาบรรลอื ระบายผ่าน ปตร.สงิหนาท 2 โดยตดิตัง้เครื่องสบูน ้า
ตาม ปตร. ทุกจุดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผนัน ้าลงแม่น ้าเจา้พระยาใหถ้งึ 30 ลบ.ม./วนิาท ีเมื่อรวมการ
ระบายน ้าเสรมิทัง้ 3 จุดแลว้ จะไดป้รมิาณน ้าทีไ่หลผ่านสถานี C.29A ถงึ 100 -110 ลบ.ม./วนิาท ี

  3. การประสานงานกบัการประปานครหลวง ในการร่วมท าปฏบิตักิาร Water Hammer 
Operation เพือ่ผลกัดนัลิม่ความเคม็ใหล้งสูท่ะเล  

3.4 ปฏิบติัการ Water Hammer Operation  

 
ท่ีมา ศูนยป์ฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ, กรมชลประทาน, 2562 

รปูท่ี 6 ระดบัน ้าคาดการณ์เดอืนเมษายน 2563 ทีส่นัดอนเจา้พระยา 

 ปฏบิตักิาร Water Hammer Operation เป็นแนวคดิในการแกไ้ขปัญหาลิม่ความเคม็ทีรุ่กตวัขึน้
สูงเลยจากสถานีสูบน ้าส าแล เนื่องจากการบรหิารจดัการค่าความเคม็ในเบื้องต้น จากการคาดการณ์
ระดบัน ้าล่วงหน้าของกรมอุทกศาสตร ์ทหารเรอื ดงัรปูท่ี 6 ทีไ่ดค้าดการณ์เวลาน ้าขึ้น – น ้าลงในแต่ละ

ช่วงเวลาของวนั ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีผ่ลกัดนัค่าความเขม็จากอ่าวไทยเขา้สู่แม่น ้าเจา้พระยา ในช่วงแรกนัน้ 
ไดท้ าการเพิม่การระบายน ้าจากเขื่อนเจา้พระยาจากเดิมปรมิาณ 70 ลบ.ม./วนิาท ีเป็น 90 ลบ.ม./วนิาท ี
เพื่อผลกัดนัค่าความเคม็ แต่เมื่อส ารวจค่าความเคม็ทีส่ถานีสูบน ้าส าแลหลงัจากเพิม่ปรมิาณการระบาย
แล้ว พบว่าค่าความเค็มของสถานีส าแลไม่ได้มอีตัราที่ลดลง แต่กลบัมคี่าที่คงที่ และแนวโน้มเพิม่ขึ้น 

13



หากในช่วงเวลาทีน่ ้าขึน้ในวนัเดยีวกนัมลีกัษณะของน ้าทะเลหนุนสูงสองครัง้ (Double peak) จงึต้องปรบั
แผนการด าเนินการ 

 แนวทางการด าเนินการปฏิบติัการ Water Hammer Operation 

1. ก าหนดช่วงเวลาน ้าขึ้น - น ้าลง เพื่อวางแผนการเพิม่การระบายน ้าจากเขื่อนเจ้าพระยามา
ผลกัดนัน ้าเคม็ทีส่ถานีสบูน ้าส าแล 

2. ก าหนดแผนการหยุดสูบน ้าของสถานีสูบน ้าส าแลเป็นการชัว่คราว ตามค่าความเคม็ที่เกนิ
เกณฑก์ารผลติน ้าประปา และในช่วงทีน่ ้าทะเลหนุนสูง เพื่อเป็นการป้องกนัการกระชากค่า
ความเคม็ให้เลยสถานีส าแล และป้องกนัการดงึน ้าจืดที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา ท าให้
ปรมิาณน ้าทีผ่ลกัดนัน ้าเคม็ลดลง  

3. การใช ้ปตร. คลองลดัโพธิ ์อนัเนื่องจากพระราชด าร ิควบคุมการระบายน ้าในช่วงทีน่ ้าขึน้ – 
น ้าลง โดยจะท าการเปิดประตูระบายน ้าในช่วงเวลาน ้าลง เร่งอตัราการไหลของน ้าใหเ้รว็ขึน้ 
เพือ่เป็นการกระชากค่าความเคม็ใหล้งเรว็ขึน้ และการปิดประตูระบายน ้า เพือ่เป็นการชะลอ
ค่าความเคม็ทีข่ึน้มาพรอ้มกบัช่วงเวลาน ้าทะเลหนุน  

4. ผลศึกษาการวิจยั 

4.1 การเปรียบเทียบปริมาณฝนเฉล่ียในภาคเหนือ, ปริมาณน ้าใช้การของ 4 เขื่อนหลกั

ลุ่มเจ้าพระยา และปริมาณน ้าท่ีไหลผ่าน สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ของปี 

พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2562 

จากการเปรยีบเทยีบขอ้มลูเพือ่หาความสมัพนัธ์ปรมิาณฝนเฉลีย่ในภาคเหนือ, ปรมิาณน ้าใช้การ
ของ 4 เขือ่นหลกัลุ่มเจา้พระยา และปรมิาณน ้าทีไ่หลผ่าน สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา 
ของปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2562 พบว่าในส่วนของปรมิาณฝน และปรมิาณน ้าเฉลีย่ในเดอืนธนัวาคม 
ทีส่ถานี C.29A ปีพ.ศ. 2562 และปีพ.ศ.2558นัน้มคี่าใกลเ้คยีงกนั แต่ในสว่นของปรมิาณน ้าใชก้ารของ 4 
เขือ่นหลกัลุ่มเจา้พระยานัน้ ปีพ.ศ. 2562 มปีรมิาณมากกว่า ปีพ.ศ.2558 ถงึ 1,130 ลา้น ลบ.ม.  

ปี 
ปริมาณฝนตกใน
ภาคเหนือ (มม.) 

ปริมาณน ้าใช้การใน 4 เขื่อน
หลกัลุ่มน ้าเจ้าพระยา (ล้าน 

ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าท่ีสถานี C.29A อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรีอนุธยา (ลบ.ม./

วินาที) 

2558 1,051 4,247 87.29 

2562 1,049 5,377 94.52 

ผลต่าง 2 1,130 7.23 
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ตารางท่ี 2 ตารางการแสดงการเปรยีบเทยีบฝนเฉลี่ยในภาคเหนือ, ปรมิาณน ้าใชก้ารของ 4 เขื่อนหลกั

ลุ่มเจ้าพระยา และปรมิาณน ้าที่ไหลผ่าน สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา ของปี พ.ศ. 
2558 และปี พ.ศ. 2562 

โดยในทัง้ 2 ปีนัน้ เป็นปีที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคเหนือน้อยที่สุด 2 อันดบัแรกจากสถิติ
ยอ้นหลงั 20 ปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2558 นัน้มปีรมิาณที่น ้าใชก้ารของ 4 เขื่อนหลกัลุ่มเจา้พระยา และปรมิาณ
น ้าทีส่ถานี C.29A ทีน้่อยกว่าปีพ.ศ. 2562 แต่มคี่าความเคม็สงูสุดจากสถติทิี ่1.09 กรมั/ลติร ซึง่น้อยกว่า
ค่าความเคม็สูงสุดของปีพ.ศ. 2562 ที ่2.19 กรมั/ลติร ท าให้พบว่ามปัีจจยัอื่น ทีท่ าใหล้ิม่ความเคม็รุกตวั
ได ้เช่น ความตอ้งการการใชน้ ้าทีม่ากขึน้ หรอืจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่คีวามผนัผวน 

4.2 ความแตกต่างของค่าความเคม็ในกรณีบริหารจดัการแบบปกติและกรณีบริหารด้วย

ปฏิบติัการ Water Hammer Operation ท่ีสถานี ปตร. คลองลดัโพธ์ิ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.

สมุทรปราการ 

 
รปูท่ี 7 กราฟการเปรยีบเทยีบค่าความเคม็ทีส่ถานีคลองลดัโพธิก์รณีบรหิารจดัการแบบปกต ิและกรณี 
Water  
          Hammer Operation 

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลค่าความเคม็ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบระหว่างกรณีบรหิารจดัการในแบบปกต ิ
คอืการเปิดตามขอ้ก าหนดทีป่รมิาณน ้าไหลผ่านสถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา มปีรมิาณ 
1,000 ลบ.ม./วินาที และกรณีปฏิบัติการ Water Hammer Operation ที่ใช้ปัจจัยการขึ้น-ลง ของ
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ระดบัน ้าทะเล และการจดัการสถานีสบูน ้าดบิส าแลในการควบคุม พบว่าปัจจยัทีท่ าใหค้่าความเคม็มอีตัรา
ที่ลดลง เกดิจากการที่มกีารวางแผนการหยุดสูบน ้าของสถานีสูบน ้าส าแล เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ท าให้ค่า
ความเคม็มอีตัราลดลงทีต่่อเนื่อง โดยในรปูท่ี 7 แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของค่าความเคม็ที่สถานี
คลองลัดโพธิเ์ปรียบเทียบทัง้ 2 กรณี ที่อัตราการลดเฉลี่ยรายวันของปฏิบัติการ Water Hammer 
Operation อยู่ที ่0.92 กรมั/ลติร และวธิบีรหิารจดัการแบบปกตทิีม่อีตัราการลดเฉลีย่รายวนัที ่0.32 กรมั/
ลติร 

5. งานอภิปรายและสรปุผลการวิจยั 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอิากาศ ท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงของปรมิาณฝนทีต่กในประเทศไทย เป็นผลท าใหป้รมิาณ
น ้าในลุ่มน ้าเจา้พระยามปีรมิาณทีน้่อยกว่าค่าปกต ิต้องมกีารบรหิารจดัการเรื่องการควบคุมคุณภาพของ
น ้า เพื่อไม่ใหค้่าความเคม็รุกล ้าสู่แม่น ้า ท าใหม้ผีลกระทบกบัการผลติน ้าประปาทีม่เีกณฑค์วบคุมในการ
ผลติ และในส่วนด ารงชวีติของประชาชน โดยการใช้แนวทางการบรหิารจดัการด้วยปฏิบตักิาร Water 
Hammer Operation ทีเ่กดิจากการร่วมมอืของกรมชลประทาน และการประปานครหลวง ทีช่่วยควบคุม
ค่าความเคม็ในแม่น ้าเจาพระยาได้ ซึ่งในอนาคต ควรมกีารจดัท าแผนการบรหิารจดัในการในภาพรวม 
เมื่อเกดิเหตุการณ์ในลกัษณะนี้ จะท าใหก้ารบรหิารการควบคุมคุณภาพน ้าไดอ้ย่างทนัท่วงท ีโดยใชส้ถติิ
ฤดแูลง้ ปี 2562/63 เป็นแนวทางในการด าเนินการ นอกจากการท าแผนการบรหิารจดัการแลว้ ควรมกีาร
เพิม่สถานีผลติน ้าประปาเพิม่เตมิในส่วนของฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยา โดยสามารถใชน้ ้าจากลุ่ม
น ้าท่าจนี และแม่น ้าแม่กลองได ้เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่คงในการผลติน ้าประปาใหป้ระชาชน และอกี
แนวทางในการสรา้งความมัน่คงคอืการเพิม่สถานีสูบน ้านอกจากสถานี้สูบน ้าส าแล เพื่อเพิม่ศกัยภาพใน
การส ารองปรมิาณน ้าเพือ่การผลติ โดยควรมกีารวางแผนสรา้งโรงสูบทีอ่ยู่เหนือสถานีสบูน ้าส าแลเดมิ ให้
มรีะยะทางทีพ่น้จากการรุกล ้าของค่าความเคม็ และยงัเป็นการลดการใชง้บประมาณในการผนัน ้าจากลุ่ม
น ้าแม่กลองมายงัแม่น ้าเจา้พระยาอกีดว้ย 
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