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บทคัดย่อ 

ในการวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตพื้นที่โครงการสง่น้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา 
โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง MIKE BASIN เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้มีความเหมาะสมต่อ
ความต้องการใช้น้ าได้อย่างพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุด  การศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า
ในพื้นที่ศึกษาและการศึกษาสมดุลน้ าของอ่างเก็บน้ า โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา  จากผลการศึกษาพบว่า
ปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ า มีค่าเฉลี่ย 120.27 ล้าน ลบ.ม./ปี  ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ าของอ่างเก็บน้ า 
ใน 2 กรณี ดังนี้  กรณีที่ 1  ความต้องการใช้น้ าในสภาพปัจจุบัน มีพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 88,353 ไร่ 
และพื้นที่ชลประทานฤดูแล้ง 28,310 ไร่ (CI = 1.32)  ความต้องการใช้น้ ารวมทุกกิจกรรมทั้งสิ้น 202.60 ล้าน ลบ.ม./ปี  
เกิดการขาดแคลนน้ าด้านการอุปโภค – บริโภค 0.21 ล้าน ลบ.ม./ปี  และเกิดการขาดแคลนน้ าด้านการชลประทาน 
101.49 ล้าน ลบ.ม./ปี  กรณีที่ 2  คาดการณ์สภาพพื้นที่ชลประทานในปัจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่
เพาะปลูกในฤดูแล้ง  ได้แก่ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่  มีพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 
88,353 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฤดูแล้ง 28,310 ไร่ (CI = 1.32) ความต้องการใช้น้ ารวมทุกกิจกรรมทั้งสิ้น 136.84 
ล้าน ลบ.ม./ปี  เกิดการขาดแคลนน้ าด้านการอุปโภค – บริโภค 0.01 ล้าน ลบ.ม./ปี  และเกิดการขาดแคลนน้ าดา้นการ
ชลประทาน 70.40 ล้าน ลบ.ม./ปี  ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าดังกล่าวจะสามารถน ามาปรับใช้มาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป   

ค้าส้าคัญ : แบบจ าลอง Mike Basin, อ่างเก็บน้ าทับเสลา, ความต้องการใช้น้ า, สมดุลน้ า 

Abstract 

In this research investigated the study of water resources management in  
Thap Salao operation and maintenance project by application of MIKE BASIN.  
To find guidelines for water resource management to be suitable for the demand 
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sufficiently and the most benefit. To study the analysis of demand for water and the 
reservoir water balance in Thap Salao operation and maintenance project. The study 
showed that the amount of water flowing into reservoir.The annual average of 120.27 
MCM/yr. In results the analysis of water balance is conducted in 2 cases. 
Case 1: water demand in present, the rain season is 88,353 rai and the dry season 
is 28,310 rai (CI = 1.32). The demand for water for all activities is 202.60 MCM/yr. The 
shortage of water for consumption is 0.21 MCM/yr and water shortage for irrigation 
is 101.49 MCM/yr. Case 2: to predict the present irrigation conditions by modifying 
crops cultivated during the dry season and harvesting maize with planting off-season 
rice the rain season is 88,353 rai and the dry season is 28,310 rai (CI = 1.32. The 
demand for water for all activities is 171.98 MCM/yr. The shortage of water for 
consumption is 0.01 MCM/yr and water shortage for irrigation is 70.40 MCM/yr. The 
results of the analysis of water balance can used as a guideline for the efficient and 
sustainable management of water resources. 

Keywords : Mike Basin, Thap Salao Reservoir, Water Demand, Water Balance 

1. บทน้า

อ่างเก็บน้ าทับเสลา มีหน้าท่ีเก็บกักน้ าส าหรับท าการเกษตร อุปโภค-บริโภค  อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ า
สาขาห้วยทับเสลา ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของห้วยแม่วงก์ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าสะแกกรังทางตอนกลางของประเทศไทย 
เนื่องจากพื้นที่รับน้ าฝนในลุ่มน้ าห้วยทับเสลามีไม่มากนักและไม่แน่นอนในแต่ละปี  เมื่อเทียบกับพื้นที่ทุ่งราบ 
อีกทั้งปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าทับเสลามีปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดที่รับน้ าเพื่อการเกษตรจาก
อ่างเก็บน้ าทับเสลา ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ประสบปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยปกติแล้วหลักในการบริหารจัดการน้ า ในอ่างเก็บน้ า  จะพยายามควบคุมให้ระดับน้ า ให้อยู่ ในกรอบ 
ของ “เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า” (Reservoir Operation Rule Curve)   อันได้แก่ เกณฑ์ควบคุมสูงสุด (Upper 
Rule Curve, URC) และเกณฑ์ควบคุมล่าสุด   (Lower Rule Curve, LRC) ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ าใน
อ่างเก็บน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะเริ่มพร่องน้ าจากเดือนที่มีปริมาณน้ าในอ่างเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยค่อยๆพร่องน้ าไปจนถึงช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงทีอ่่างเก็บน้ า
มีปริมาณน้ าน้อยที่สุดในรอบปีเพื่อเตรียมพร้อมรับปริมาณน้ าฝนที่จะตกใหม่ต่อไป แต่เนื่องจากปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ าส่งผลให้ราษฎรประสบกับปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และท าการเกษตรกรรมเป็นประจ าเกือบทุกปี   

 การศึกษาความต้องการใช้น้ าด้านต่าง ๆ โดยวิธีวิเคราะห์สมดุลน้ าในสภาพปัจจุบัน และอนาคต เพื่ อหา
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการใช้น้ าได้อย่างเพียงพอ (ปริยกร , 2550) 
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ได้ศึกษาสมดุลน้ าด้วยแบบจ าลอง MIKE BASIN ของพื้นที่ในลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ                
ผลการศึกษาพบว่า ท าให้เข้าใจองค์ประกอบในการวิเคราะห์บัญชีน้ า สามารถจ าลองสภาพอุทกวิทยา และประเมิน
สถานการณ์น้ าของลุ่มน้ า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินบัญชีน้ าในพื้นที่อื่นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ต่อมา (ทวีสิทธิ์ , 2549) ได้ศึกษาการจัดการน้ าในลุ่มน้ าคลองใหญ่ จังหวัดระยอง โดยน า
แบบจ าลอง Mike basin มาใช้ในการวิเคราะห์สมดุลน้ าในลุ่มน้ าคลองใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ระบบ
แหล่งน้ าด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาลดการขาดแคลนน้ า ซึ่งกรณีศึกษาปัจจุบันเกิดอัตราการ
ขาดแคลนน้ าโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิม 4.772 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น 0.259 ลบ.ม.ต่อวินาที จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการใช้น้ าด้านต่างๆ โดย
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (MIKE BASIN) ในการวิเคราะห์สมดุลน้ า และวิเคราะห์ถึงความพอเพียงของ
ปริมาณน้ าต้นทุนต่อปริมาณความต้องการใช้น้ าด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ าให้มีความเหมาะสม
ต่อความต้องการใช้น้ าได้อย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

2. พื้นที่ศึกษา 

 อ่างเก็บน้ าทับเสลา เป็นการก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นห้วยทับเสลา บริเวณบ้านระบ า ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี ลักษณะตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินบดอัดแน่น สันเขื่อนยาว 3 ,375 เมตร ปริมาณน้ าที่ระดับเก็บกัก 160 
ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ + 155.00  ม.รทก. มีพื้นที่รับน้ าฝนเหนือที่ตั้งอ่างเก็บน้ าขึ้นไปประมาณ 534 ตารางกิโลเมตร
บริเวณอ่างเก็บน้ ามีพื้นท่ี ประมาณ 13,000 ไร่  

ลักษณะภูมิประเทศของห้วยทับเสลาเป็นล าห้วยสาขาหนึ่งของแม่น้ าสะแกกรัง เป็นลุ่มน้ าที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ า              
คลองโพธิ์  และลุ่มน้ าห้วยขุนแก้ว ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ และตอนใต้ตามล าดับ ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นลุ่มน้ า          
ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นต้นน้ าของแม่น้ าแควใหญ่ ปริมาณน้ าในห้วยทับเสลาจะมีน้ ามากเฉพาะช่วงฤดูฝน  ส่วนในฤดูแล้งมี
ปริมาณน้ าไหลเล็กน้อย นอกจากบางแห่งอาจมีน้ าขังเป็นตอนๆ สภาพของล าน้ าล าห้วยทับเสลามีลักษณะเป็นรูป
กระทะ พื้นทราย ความลาดชันของล าน้ าประมาณ 1:700 ฝนท่ีตกในบริเวณลุ่มน้ าทับเสลามาจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาเอาความช้ืนมาจากมหาสมุทรอินเดียในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม               
ส่วนฝนอันเนื่องมาจากพายุดีเปรสช่ันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งคราว ประมาณในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในเขตชลประทาน 143,500 ไร่ ในท้องที่อ าเภอลานสัก อ าเภอหนองฉาง                    
และอ าเภอทัพทัน ในจังหวัดอุทัยธานี   โดยพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง                             
ซึ่งมีความต้องการใช้น้ าอย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการเพาะปลูก  ในการศึกษาใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจาก
สถานีวัดน้ าฝนของบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ี จ านวน 3 สถานี ได้แก่ สถานี Ct.9 สถานี C.30 และสถานีวัดน้ าฝนฝ่ายส่งน้ า
และบ ารุงรักษาท่ี 2   ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2  ในส่วนของข้อมูลปริมาณน้ าท่าจะใช้ข้อมูลจากโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาทับเสลา กรมชลประทาน  ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 

 

230



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งของอ่างเก็บน้ า และสถานีวัดน้ าฝน 
 

ภาพที่ 2 แสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของแตล่ะสถานี 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ า รายเดือนเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ.2542 – 2560  
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3. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

 3.1 การค านวณความต้องการใช้น้ า 
 
 3.1.1  การค านวณความต้องการใช้น้ าเพื่อการชลประทาน 

เป็นการประเมินความต้องการใช้น้ าของพืชในแปลงเพาะปลูกรวมกับการสูญเสียต่างๆ  ในระหว่างการล าเลี้ยงน้ า
จากแหล่งน้ าต้นทุนจนถึงแปลงพื้นที่เพาะปลูกโดยหักออกด้วยปริมาณฝนใช้การ  โดยปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของพืชที่ปลูก มีขั้นตอนและแนวคิด ดังนี้ 

 
1) การค านวณปริมาณฝนใช้การ (Effective rainfall)  

ปริมาณฝนใช้การ หมายถึง ส่วนของฝนท่ีตกลงบนพ้ืนท่ี ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
หรือเป็นส่วนของน้ าฝนที่ทดแทนปริมาณน้ าชลประทานท่ีจะส่งให้แก่พืช ท้ังนี้ เพราะน้ าฝนที่
ตกลงในแปลงเพาะปลูกนั้น บางคราวก็ไม่อาจเป็นประโยชน์แก่พืชได้ทั้งหมด ดังนั้นปรมิาณ
ฝนใช้การ คือ ปริมาณน้ าฝนทีต่กลงในแปลงนา แล้วไม่เกิดการไหลล้นออกหรือไหลซึมออก
ผ่านคันนาได้  

2) การค านวณความต้องการน้ าชลประทาน (Irrigation demand) 
การใช้น้ าของพืชอ้างอิง  (Reference Crop Evapotranspiration : ETo หรือ 

Potential Evapotranspiration : ETp ) ใช้หลักการในการค านวณหาปริมาณน ้าท่ีสญูเสียไป
จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีพืชปกคลุมอยู่อย่างท่ัวถึง โดยที่ดินจะต้องมีความช้ืนอยู่อย่างเพียงพอ
กับความต้องการของพืชตลอดเวลา และพื้นท่ีเพาะปลูกนั้นจะต้องมบีริเวณกว้างใหญ่พอที่จะ
ไม่ท าให้การระเหยและการคายน ้าของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก 
การค านวณปริมาณการใช้น ้าของพืชอ้างอิง มีสมการให้เลือกใช้ในการค านวณหลายสมการ
ภายใต้การศึกษานี้ใช้สมการ Penman Monteith ซึ่งมีรูปสมการที่ 1 
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    เมื่อ  ETp  = การใช้น ้าของพืชอ้างอิง (มม./วัน) 

  Rn   = รังสีสุทธิที่ต้นพืชได้รับ (MJ/ตร.ม./วัน)  
  G   = ความหนาแน่นของสนามความร้อนจากดิน (MJ/ตร.ม./วัน) 
  T   = อุณหภูมิของอากาศ (°C)  
  U2   = ความเร็วลมที่ระดับสูงจากพ้ืนดิน 2 เมตร (เมตร/วินาที)  
  Cs   = ความดันไอน ้าอิม่ตัว (K Pa)  
  Ca   = ความดันไอน ้า (K Pa)  
  Δ   = ความลาดของโค้งความดันไอ-อุณหภูมิ (KPa/ °C) 
    = Psychrometric Constant, (KPa/ °C) 
  900  = factor ปรับแก ้
 

232



จากนั้นค านวณความต้องการใช้น้ าของพืช ได้แบ่งวิธีค านวณตามลักษณะการปลูกพืช             
และลักษณะการใช้น้ าของพืชที่แตกต่างกันเป็น 2 กรณี คือ ปริมาณการใช้น้ าของข้าว และปริมาณการใช้น้ า
ของพืชชนิดอื่นๆ สามารถค านวณได้จากสมการที่ 2 

 
 
   ET =  KC x ETp     (2) 
 โดยที ่ ET =  ความต้องการน้ าของพืช (มม./วัน) 
   KC =  ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้ าของพืช (crop coefficient) 
  ETp =  การใช้น้ าของพืชอ้างอิง (Potential Evapotranspiration)  
          (มม./วัน) 
 

การค านวณความต้องการน้ าชลประทาน ดังแสดงในสมการที่ 3 
 

      WRIRR = 
IE

ERPET 

   (3)
 

 
  โดยที่         WRIRR =  ปริมาณความต้องการน้ าชลประทานของโครงการ 
   ET =  ความต้องการน้ าของพืช (มม./วัน) 
    P =  ปริมาณน้ ารั่วซึมเลยเขตรากพืช 
    ER =  ปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall)   
     IE =  ประสิทธิภาพชลประทาน (Irrigation Efficiency)  
 

 3.1.2  การประเมินความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
  เป็นการข้อมูลสถิติย้อนหลังในการหาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยจากนั้นน าไปคูณกับปีฐานเพื่อคาดการณ์การ
เติบโตแล้วคุณกับอัตราการใช้น้ าแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ าของกรมชลประทาน เล่มที่ 
8/16 คู่มือการประเมินการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ  
   วิธีการหาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยทั่วไป จะอาศัยข้อมูลในอดีตย้อนหลังมาพิจารณาหาค่าอัตราการเติบโต
เฉลี่ย ดังแสดงในสมการที่ 4 
 

จากสมการ       (4) 
 
  โดยที ่ Pn  =  ข้อมูลในปีท่ี n 
   n    =  ช่วงระยะจาก Po ถึง Pn 
   Po   =  ข้อมูลที่ส ารวจได้ในครั้งหลัง 
   Pm  =  ข้อมูลที่ส ารวจได้ในครั้งแรก 
   m   =  ช่วงระยะเวลาจาก Po ถึง Pm 
 

 3.1.3  การประเมินความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาสมดลุนิเวศท้ายน้ า  
  จะพิจารณาโดยความต้องการใช้น้ าก าหนดจากปริมาณน้ าต่ าสุดทีไ่หลในฤดูแล้ง ซึ่งไดจ้ากการ
ประเมินปริมาณน้ าท่าทีไ่หลลงอ่างเก็บน้ า น ามาสร้างกราฟอัตราการไหล-เวลา (Flow Duration Curve) 

m

)Pn(P
p mo
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แล้วจึงใช้ค่าปริมาณน้ าท่ีร้อยละ 90 ของการเกิดปริมาณน้ าท่าที่ไหลในฤดูแล้ง เป็นปริมาณน้ าเพื่อรักษา
สมดลุระบบนิเวศท้ายน้ า 

 3.2 หลักสมดุลน้ าในอ่างเก็บน้ า 
อ่างเก็บน้ าท าหน้าที่กักเก็บน้ าในยามที่ปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างมากกว่ าความต้องการเพื่อให้มีน้ าเพียงพอ

ส าหรับส่งให้กับความต้องการต่างๆ ในช่วงเวลาขาดแคลนน้ าการวางแผนการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าประจ าเดือน
จะท าได้โดยการวิเคราะห์สมดุลของน้ า (Water Balance)  ในอ่างเก็บน้ า ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงสมดลุน้ าในอ่างเก็บน้ า 
    ที่มา: คู่มือการวางแผนการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ า กรมชลประทาน (2560) 

การวิเคราะห์สมดุลน้ าเพื่อวิเคราะห์ถึงความพอเพียงของปริมาณน้ าต้นทุนต่อปริมาณ     ความต้องการใช้น้ า
ด้านต่างๆ  ของพื้นที่ท้ังในสภาพปัจจุบันและอนาคต โดยการพิจารณาจากปริมาตรเก็บกักในอ่างเก็บน้ า ปริมาณ
น้ าท่าที่ไหลเข้าแหล่งน้ า ปริมาณน้ าที่สูญเสียจากแหล่งน้ า และปริมาณน้ าที่ปล่อยจากแหล่งน้ าตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ โดยซึ่งมรีูปสมการที่ 5   

 
 Si = Si-1 + Ii - Qi - Ei     (5) 
 

 โดย Si   = ปริมาตรน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าท่ีปลายคาบเวลาปัจจุบัน, i 
   Si-1   = ปริมาตรน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าท่ีปลายคาบเวลาที่ผ่านมา, i-1 
   Ii    = ปริมาตรน้ าท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ าระหว่างคาบเวลา i 
   Qi   = ปริมาตรน้ าท่าท่ีปล่อยออกจากอ่างเก็บน้ าระหว่างคาบเวลา i 

   Ei   = ปริมาตรน้ าท่ีสูญเสียเนื่องจากการระเหยสุทธิและรั่วซึม 
         ระหว่างคาบเวลา i 

 

4. วิธีการวิจัย 

4.1 รวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ในการศึกษา 
4.1.1  ข้อมูลปริมาณฝนรายวัน 
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วิธีการศึกษาท าการรวบรวมข้อมลูปริมาณน้ าฝนจากสถานีวัดน้ าฝนของบริเวณใกลเ้คียงพื้นที่
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา จ านวน 3 สถานี ได้แก่ สถาน ีCt.9 สถานี C.30 และสถานีวัด
น้ าฝนฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 ช่วงข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 – 2561 

 

4.1.2  ข้อมูลปริมาณน้ าท่าและข้อมูลปรมิาณน้ าระบาย 
วิธีการศึกษาท าการรวบรวมข้อมลูปริมาณน้ าท่า และข้อมลูปริมาณน้ าระบาย โดยใช้ข้อมูลจาก

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา  ใช้ข้อมูลรายวันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 – 2560 
 

 

4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฝน 
      ข้อมูลฝนรายวันของสถานีวัดน้ าฝนบริเวณใกลเ้คียงพื้นที่ในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา            
จ านวน 3 สถานี ได้แก่ สถานี Ct.9 สถานี C.30 และสถานีวัดน้ าฝนฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2  โดยท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลน้ าฝนด้วยวิธีเส้นโค้งทับทวี   (Double Mass Curve) ในการศึกษาเลือกใช้
ข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 – 2561 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 
 

 
 

4.3 การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า 
4.3.1  ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ใช้ข้อมูลประชากรจากระบบสถิตทิางการทะเบียน กรมการปกครอง ประกอบด้วย 3 อ าเภอ 11 
ต าบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 เพื่อประเมินหาค่าอัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ย จากน้ันคาดการณ์การ
เจริญเติบโตของประชากรโดยใช้ขอ้มูลปี 2561 เป็นปีฐาน และก าหนดให้อัตราการใช้น้ าในเขตเทศบาล
ต าบล เท่ากับ 120 ลิตร/คน/วัน 

4.3.2  ความต้องการใช้น้ าเพื่อการชลประทาน  

เป็นการประเมินความต้องการใช้น้ าของพืชในแปลงเพาะปลูกรวมกบัการสญูเสยีต่างๆในระหว่าง
การล าเลี้ยงน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนจนถึงแปลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยหักออกด้วยปริมาณฝนใช้การ  โดย
ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามแตล่ะชนิดของพืชที่ปลูกและวิธีการให้น้ าแก่
พืช แนวทางและผลวิเคราะหค์วามต้องการใช้น้ าเพื่อการชลประทานจะใช้แบบจ าลอง WUSMO 
(Water Uses Study Model) โดยข้อมูลพื้นฐานในการค านวณได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก                 
อัตราการคายระเหยและปริมาณฝนของแต่ละพื้นท่ีปลูก สมัประสิทธ์ิการคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ 
ชนิดพืชที่ปลูกและปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ 

4.3.3  ความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาสมดลุนิเวศท้ายน้ า 

ก าหนดจากปรมิาณน้ าต่ าสุดที่ไหลในฤดูแล้ง ซึ่งในการประเมินจะน าข้อมูลน้ าท่าที่ไหลลง              
อ่างเก็บน้ ามาวิเคราะห์ทางสถติิ เพื่อสร้างเป็นกราฟอัตราการไหล-เวลา (Flow Duration Curve)    
แล้วใช้ค่าปริมาณน้ าท่ีร้อยละ 90 ของการเกิดปริมาณน้ าท่าทีไ่หล 

 

 
 

 

 

 

4.4 การวิเคราะหส์มดลุน้ า 
กรณีที่ 1 สภาพการใช้น้ าในปัจจุบนั (CI=1.32) 

    กรณีที่ 2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชแทนการปลูกข้าวนาปรัง (CI=1.32) 
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5. ผลการศึกษา  

5.1  ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า  
      เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูล น าเข้าในการศึกษา      
สมดุลน้ า  ดังแสดงในตารางที่  2  โดยก าหนดประสิทธิภาพการชลประทาน ในฤดูฝน 55 % และในฤดูแล้ง 
65 % และมีล าดับความส าคัญของการส่งน้ า ดังนี้ 

1) ด้านการอุปโภค – บริโภค   
2) ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
3) ด้านการเกษตรกรรม 

 
ตารางที่ 2 สรุปความต้องการใช้น้ าเพื่อใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการศึกษาสมดุลน้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ าของอ่างเก็บน้ า ใน 2 กรณี ดังนี้   
 

กรณีที่ 1  ความต้องการใช้น้ าในสภาพปัจจุบัน มีพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 88,353 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฤดูแล้ง 
28,310 ไร่ (CI = 1.32)  ความต้องการใช้น้ ารวมทุกกิจกรรมทั้งสิ้น 202.60 ล้าน ลบ.ม./ปี  เกิดการขาดแคลนน้ าด้าน
การอุปโภค – บริโภค 0.21 ล้าน ลบ.ม./ปี และเกิดการขาดแคลนน้ าด้านการชลประทาน 101.49 ล้าน ลบ.ม./ปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าในอ่างเก็บน้ ากับปริมาณการขาดแคลนน้ าด้านชลประทาน ในกรณีที่ 1 
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ภาพที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าในอ่างเก็บน้ ากับปริมาณการขาดแคลนน้ าด้านอุปโภค-บริโภค ในกรณีที่ 1 
 
 

กรณีที่ 2  คาดการณ์สภาพพื้นที่ชลประทานในปัจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง                   
ได้แก่ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่  มีพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 88,353 ไร่ และพื้นที่
ชลประทานฤดูแล้ง 28,310 ไร่ (CI = 1.32)  ความต้องการใช้น้ ารวมทุกกิจกรรมทั้งสิ้น 136.84 ล้าน ลบ.ม./ปี  เกิด
การขาดแคลนน้ าด้านการอุปโภค – บริโภค 0.01 ล้าน ลบ.ม./ปี และเกิดการขาดแคลนน้ าด้านการชลประทาน 70.40 
ล้าน ลบ.ม./ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าในอ่างเก็บน้ ากับปริมาณการขาดแคลนน้ าด้านชลประทาน ในกรณีที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าในอ่างเก็บน้ ากับปริมาณการขาดแคลนน้ าด้านอุปโภค-บริโภค ในกรณีที่ 2 
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6. สรุปผลการวิจัย

1) ปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ า ในช่วงปี พ.ศ.2542 - 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 120.27  ล้าน ลบ.ม./ปี  

2) ความต้องการใช้น้ าบริเวณพื้นท่ีในเขตชลประทานของโครงการในสภาพปัจจุบันและอนาคต
ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภคในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2561) เท่ากับ 1.41 ล้าน ลบ.ม./ปี และในอนาคตอีก 
19 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2580) เพิ่มขึ้นเป็น 1.45 ล้านลบ.ม./ปี  

3) จากการศึกษาพบว่าสมดุลน้ าในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 พบว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชในฤดูแล้ง
แทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนในพื้นที่  พบว่าในพื้นที่  มีความต้องการใช้น้ าที่ลดลง  
ซึ่งท าใหเ้กิดการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ลดลงได้ 

4) ผลจากการศึกษาสมดลุน้ า พบว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนพืชที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แทนการปลูกข้าวนาปรัง ส่งผลใหป้ริมาณความต้องการใช้น้ ามีปริมาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการช่วยลดปญัหาการขาดแคลน
น้ าในพื้นที่ลงได้ จึงเห็นควรเสนอให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา มีการให้ค าแนะน าและส่งเสริม ให้เกษตรกร
ในพื้นที่ให้มีการปรับเปลี่ยนพืชที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง แทนการปลูกข้าวนาปรังในพ้ืนท่ี 
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