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บทคัดยอ : ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต้ังอยูในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวัน ตําบล
สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาพัฒนาหวยทรายฯ มีอางเก็บน้ํากระจายอยูหลายแหงอัน
ประกอบดวยอางเก็บน้ําหวยไทรงาม อางเก็บน้ําหวยไมตาย อางเก็บน้ําบานทุงขาม อางเก็บน้ําหวยตะแปด อางเก็บนํ้า
หวยทราย (ศูนยฯหวยทราย) อางเก็บน้ําหวยทรายหุบกะพง  แตปริมาณน้ํายังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีท้ังดานเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภค อันเนื่องมาจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล ปริมาณน้ําลดนอยลงจนมี
ลักษณะเปนพื้นท่ีอับฝน  มีเพียงอางเก็บน้ําหวยไทรงาม และอางเก็บน้ําบานทุงขามเทาน้ันท่ีมีปริมาณน้ําเพียงพอ  มีการ
ดําเนินการตอทอทําการผันน้ําจากอางเก็บน้ําตางๆ เขาดวยกัน เพื่อจะไดมีการจัดการนํ้าใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนท้ังพ้ืนท่ี  แตการจัดการระบบอางเก็บน้ําจะตองคํานึงถึงนํ้าตนทุนของอางเก็บน้ําแตละแหง ความตองการนํ้า
ของอางเก็บน้ํา การกําหนดเกณฑการใชน้ํา การคาดการณปริมาณน้ําไหลเขาอางแตละแหง ปริมาณความตองการนํ้าใน
ดานตางๆ เพื่อใหเกิดการใชน้ําจากอางเก็บน้ําแตละแหงอยางเปนธรรม เกิดประโยชนสูงสุดท้ังในสภาวะนํ้าทวม และน้ํา
แลง  งานวิจัยไดทําการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือนํามาแกไขปญหาเฉพาะทางดานการจัดการระบบ
เครือขายอางเก็บน้ํา โดยพัฒนาสวนของการจัดเก็บขอมูลสถิติ ไดแก ขอมูลระดับน้ํา ปริมาณฝน การระเหย การรั่วซึม 
ปริมาณการใชน้ําจากแตละอาง ปริมาณการผันน้ําและชวยในการคํานวณปริมาณน้ําไหลเขาแตละอางโดยใชหลักสมดุล
ของนํ้าในอางเก็บน้ํา  รวมถึงจัดทําขอมูลทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร ไดแกขอมูลตําแหนง  พื้นท่ีผิวของอางเก็บนํ้า 
ระบบสงนํ้า ระบบเช่ือมตอในแตละอางเก็บน้ํา พื้นท่ีความรับผิดชอบและการใชประโยชนท่ีดินของแตละอางเก็บนํ้า  
ซึ่งขอมูลท้ังหมดสามารถนํ้าไปใชในการบริหารจัดการระบบเครือขายอางเก็บน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ  การ
ดําเนินการเพ่ิมเติมในอนาคตจะมีการพัฒนาในการเช่ือมตอกับขอมูลตางๆ เชนขอมูลน้ําฝนจากศูนยฝนหลวงหัวหิน เขา
มาพรอมท้ังประยุกตการใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในการหาคาท่ีดีท่ีสุดอัตโนมัติในการจัดการนํ้าของอางเก็บนํ้าท้ัง 
7 อางอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะนํ้าทวม และน้ําแลงภายในพ้ืนท่ี 
 
KEYWORDS : Multiple Reservoir, Geographic Information System, Artificial Intelligence   
 
 
 

 

การบริหารจัดการนํ้าโครงการเครือขายอางเกบ็นํ้า อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอชะอาํ  จังหวัดเพชรบุรี 

กัมปนาท  ภักดีกุล   (Kampanad  Bhaktikul)1 

กรตสุวรรณ  โพธ์ิสุวรรณ   (Krotsuwan  Phosuwan)2 

อนุชัย  ถนอมสินรัตน   (Anuchai  Thanomsinrat)3 

 
1รองศาสตราจารย ระดับ 9  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  E-mail : enkpd@mahidol.ac.th 

2วิศวกรชลประทาน ระดับ 5  กรมชลประทาน E-mail : krotsuwan@gmail.com 
3นักวิชาการคอมพิวเตอร  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  E-mail : kanuchai@yahoo.com 

 



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 

 115 

1. ความสําคัญของปญหา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังอยูในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวัน ตําบลสาม

พระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปนพ้ืนท่ีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 6 มีประกาศพระ
บรมราชโองการใหเปนท่ีหลวงเมื่อป พ.ศ. 2466 และ พ.ศ. 2467 เดิมพ้ืนท่ีแหงน้ีมีสภาพปาไมท่ีอุดมสมบูรณ มีสัตวปา
ประเภทเน้ือทรายเปนจํานวนมาก จึงไดช่ือวา "หวยทราย" ตอมาราษฎรไดเขามาอาศัยทํากินบุกรุกแผวถางปาประกอบ
อาชีพตามยถากรรม ภายในเวลาไมถึง 40 ป ปาไมไดถูกทําลายลงจนหมดสภาพปาโดยส้ินเชิง ทําใหฝนไมตกตองตาม
ฤดูกาล และมีปริมาณลดนอยลง จนมีลักษณะเปนพื้นท่ีอับฝน ดินขาดการบํารุงรักษา สวนใหญปลูกสับปะรดซ่ึงตองใช
สารเคมีปริมาณสูง ทําใหคุณภาพของดินเส่ือมโทรม ดินกลายเปนดินทรายและดินดานท่ีไมมีแรธาตุท่ีเปนประโยชนแก
พืช กอใหเกิดความไมสมดุลทางธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีกระแสรับสั่ง เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2526 
วา "...หากปลอยทิ้งไว จะกลายเปนทะเลทรายในที่สุด....."พระราชดําริในครั้งน้ัน พระราชทานวา ใหทําการพัฒนาพื้นท่ี
แหงน้ี เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนโดยเร็ว โดยเฉพาะการปลูกปา รวมท้ังจัดหาแหลงนํ้า เพื่อสรางความชุมช้ืน
ใหกับพื้นท่ีและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการเกษตร  

แมวาในพ้ืนท่ีดังกลาวจะมีอางเก็บน้ํากระจายอยูหลายแหงดวยกัน อันประกอบไปดวย อางเก็บน้ําหวยไทรงาม 
อางเก็บน้ําหวยไมตาย อางเก็บน้ําบานทุงขาม อางเก็บน้ําหวยตะแปด อางเก็บน้ําหวยทราย(ศูนยฯหวยทราย) อางเก็บนํ้า
หวยทรายหุบกะพง แตปริมาณน้ํายังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังดานเกษตรกรรมและอุปโภค-
บริโภค มีเพียงอางเก็บน้ําหวยไทรงาม (ขณะนี้อยูระหวางจัดทําระบบผันน้ํา) และอางเก็บน้ําบานทุงขามซ่ึงเปนอางเก็บ
น้ําหลักและมีโอกาสท่ีจะมีปริมาณนํ้าเพียงพอท่ีจะใชในพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าและมีปริมาณน้ําท่ีเหลือสวนหนึ่งผันไปยังอาง
เก็บนํ้าหวยทราย เพื่อชวยเสริมปริมาณนํ้าใหกับพื้นท่ีท่ีขาดแคลน แตในบางปหากปริมาณฝนนอยจะทําใหเกิดการขาด
แคลนนํ้าในระบบเครือขายอางเก็บน้ํา สงผลใหอางเก็บน้ําหลักไมสามารถผันน้ําไปชวยเหลือในอางเก็บนํ้าอื่นๆ ได 

แมวาระบบเครือขายอางเก็บน้ําจะมีระบบผันน้ําจากอางเก็บน้ําหลัก ไปสูอางเก็บน้ําอื่นๆก็ตาม  แตเนื่องจากทอ
ผันน้ํามีขนาดเล็ก ผันน้ําไดปริมาณนอย ดังน้ันการผันน้ําจึงตองใชเวลานาน การจัดการระบบอางเก็บน้ําจะตองคํานึงถึง
น้ําตนทุนของอางเก็บน้ําแตละแหง ความตองการนํ้าของอางเก็บน้ําแตละแหง ท้ังดานของปริมาณและเวลา ท้ังน้ีเพ่ือจะ
ไดวางแผนในการใชน้ําแตละป ตลอดจนวางแผนในการผันน้ําเพ่ือไปชวยเหลืออางเก็บน้ําแหงอื่นๆ ตอไป นอกจากน้ี
การท่ีมีระบบผันน้ํายังอาจกอใหเกิดปญหาการขัดแยงในการใชน้ําระหวางผูใชน้ําของอางเก็บนํ้าแตละแหงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสภาวะท่ีเกิดการขาดแคลนน้ํา ดังน้ันจึงควรมีการวางแนวทางท่ีเหมาะสมในการใชน้ําจากอางเก็บน้ําแตละ
แหงอยางเปนธรรม เกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผลใหการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และลดขอขัดแยงดังกลาว 

ปญหาสําคัญของการบริหารจัดการระบบอางเก็บน้ํานอกเหนือจากกําหนดเกณฑการใชน้ําคือการคาดการณ
ปริมาณน้ําไหลเขาอางแตละแหง ปริมาณความตองการนํ้าในดานตางๆ ไดแก เกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรมและอื่นๆ ปริมาณการสูญเสียน้ําจากอางเก็บน้ํา ระบบสงนํ้าและระบบนิเวศนลุมนํ้า งานวิจัยระยะแรกน้ี จึง
จําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ไดแก ปริมาณฝน อัตราการระเหย ปริมาณน้ําในอาง การใชน้ําเพ่ือการ
เกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค การผันน้ํา โคงพ้ืนท่ี-ความจุอาง และอื่นๆ เพื่อใชในการคาดการณปริมาณน้ําตนทุนและ
ความตองการนํ้าของอางเก็บนํ้าแตละแหงใหถูกตองมากท่ีสุด เพื่อใหการบริหารจัดการนํ้าจากอางเก็บน้ําแตละแหงมี
ความเหมาะสม 

ในปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในดานตางๆ เปนอยางมาก เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได
รวดเร็ว มีความถูกตอง และสามารถพัฒนาโปรแกรมเพ่ือนําไปใชแกปญหาเฉพาะดานได ดังน้ันในการบริหารจัดการ
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ระบบอางเก็บน้ําหากนําโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ และพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม ชวยในการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
จะทําใหการวิเคราะหขอมูลสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน ถึงแมวาปจจุบันจะมีโปรแกรมท่ีสามารถ
นํามาใชงานไดแตยังคงตองมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชในการบริหารจัดการระบบอางเก็บน้ําโดยเฉพาะ  ท้ังน้ีเพื่อเปน
การชวยในการจัดการระบบอางเก็บน้ําอันไดแก เก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ไดแก ขอมูลระดับน้ํา ปริมาณฝน การ
ระเหย การรั่วซึม ปริมาณการใชน้ําจากแตละอาง ปริมาณการผันน้ํา และชวยในการคํานวณปริมาณน้ําไหลเขาแตละอาง
โดยใชหลักสมดุลของนํ้าในอางเก็บน้ํา เพ่ือคาดการปริมาณน้ําท่ีเหมาะสมท่ีจะผันใหกับแตละอาง (Multiple Reservoir 
Operation) ตลอดจนวางแผนการใชน้ํา เพ่ือใหการบริหารจัดการนํ้าจากอางเก็บนํ้ามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวจะพัฒนาโปรแกรมโดยใช Visual Basic.net และใชฐานขอมูล MySQL Server 
โดยโปรแกรมดังกลาวจะแสดงขอมูลในรูปแบบของเชิงตัวเลข ซึ่งมีขอจํากัดคือการวิเคราะหหรือการแปลขอมูลจึงไม
สะดวกดังน้ันในการวิจัยจึงไดจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยใชโปรแกรมประยุกตทางดานระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยแสดงขอมูลในรูปแบบเชิงพ้ืนท่ีและตัวเลขซ่ึงวิเคราะหผลและแปรผลไดสะดวกและ
รวดเร็ว ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของบริหารจัดการนํ้าของระบบอางเก็บน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.1 ประวัติการพัฒนาพื้นท่ีโครงการ 

 

ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดพระราชทานพระราชดําริ เพิ่มเติมเก่ียวกับการ
จัดหาน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตอําเภอหัวหิน ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซึ่ง
ในปจจุบันราษฎรตองประสบกับปญหาความแหงแลงและขาดแคลนนํ้าอยูโดยท่ัวไป อางเก็บน้ําจํานวนมากท่ีสรางไวมี
ขนาดเล็ก สําหรับอางเก็บน้ําท่ีมีขนาดความจุพอสมควรก็มีเพียงอางเก็บน้ําหวยตะแปดและอางเก็บนํ้าบานทุงขาม
เทาน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีกระแสรับสั้งใหกอสรางอางเก็บน้ําขนาดความจุมากๆ ตามทองท่ีตางๆ ท่ี
เหมาะสม อาทิ ในเขตตําบลหนองพลับ ซึ่งมีโครงการพัฒนาท่ีดินหนองพลบัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีขาดแคลน
น้ํามากในเวลาฝนแลง  ตอมาในวันท่ี 24 กรกฎาคม  2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดมีพระราชดําริเพิ่มเติมอีก ให
กรมชลประทานจัดหาน้ําจากอางเก็บน้ําท่ีมีศักยภาพดีกวามาชวยเพิ่มศักยภาพของอางเก็บนํ้าหวยตะแปดตอไป 

ครั้นวันท่ี 22 กรกฎาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลูกหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา ณ พื้นท่ีสงนํ้าหมูบานชาวไทยมุสลิมดานทายอางเก็บน้ําหวยทราย และไดพระราชทานพระราชดําริ 
ดังน้ี 

1. สมควรพิจารณาความเหมาะสมในการผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยตะแปดผานสันทํานบของอางพักน้ําเขา
กระปุก ลงอางเก็บน้ําหวยทราย ซึ่งปจจุบัน มีสภาพขาดแคลนนํ้ามาก เพื่อใหสามารถสงนํ้าชวยเหลือพื้นท่ี
เพาะปลูกของอางเก็บน้ําหวยทราย และบริเวณใกลเคียงไดตามวัตถุประสงคโครงการ (ดูรูปท่ี 2-1) 

2. ควรพิจารณาวางโครงการ และกอสรางอางเก็บนํ้าในลํานํ้าสาขาของลุมนํ้าหวยตะแปดเพ่ือเปนแหลงเก็บ
กักน้ําเสริมใหอางเก็บน้ําหวยตะแปด 

3. ควรเรงพิจารณาวางโครงการ และกอสรางอางเก็บนํ้าหวยไมตาย สวนพื้นท่ีตอนบนของอางเก็บนํ้า ควร
พิจารณากอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กกระจายในบริเวณตางๆ ตามความเหมาะสม 
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เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2535 ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัไดมีพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและกอสรางระบบผันน้ําจากอางเก็บน้ําหรือ
แหลงนํ้าท่ีมีศักยภาพท่ีดีและมีความเหมาะสมไปลงอางเก็บน้ําหวยตะแปด ซึ่งมีน้ําไหลลงอางเก็บน้ําในแตละปนอย 
และไมเพียงพอตอความตองการใชทําการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในบริเวณโครงการฯ  เพื่อเปนการ
สนองพระราชดําริดังกลาวผูบริหารระดับสูงของกรมชลประทาน ไดสั่งการใหโครงการชลประทานเพชรบุรี ดําเนินการ
ดังน้ี 

1. วางโครงการผันน้ําจากอางเก็บน้ําบานทุงขาม-อางเก็บนํ้าหวยตะแปดพรอมชวยเหลือราษฎรตามแนวท่ีทอผัน
น้ําผาน 

2. วางทอโครงการทอผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยตะแปด-อางเก็บน้ําหวยทราย ในบริเวณศูนยสาธิตสหกรณหุบ
กะพง 

3. วางโครงการผันน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไทรงาม-อางเก็บน้ําบานทุงขาม พรอมมีวาลวปด-เปด ลงอางเก็บน้ําหวย
ไมตาย 
 

2.2 ปญหาและอุปสรรคของโครงการ 
 

เนื่องจากพื้นท่ีของระบบอางเก็บน้ําสวนใหญมีสภาพคอนขางแหงแลงและประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง มีเพียงอางเก็บน้ําบานทุงขามและอางเก็บน้ําหวยไทรงามซ่ึงเปนอางเก็บน้ําท่ีมีโอกาสนํ้า
ลนอางและสามารถผันน้ําไปชวยอางเก็บน้ําแหงอื่นๆ ไดโดยผานระบบผันน้ํา แตอยางไรก็ตามในปฝนแลงดังเชน ป 
พ.ศ. 2545 ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําบานทุงขามมีนอย ก็จะไมสามารถผันน้ําไปชวยเหลืออางเก็บน้ําอื่นๆ ได โดยอางเก็บ
น้ําแตละแหงจะตองสงนํ้าใหกับพื้นท่ีเกษตรกรรมและการอปุโภค-บริโภคดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  พื้นที่เกษตรกรรมและอปุโภคบริโภคของอางเก็บน้าํแตละแหง 

ลําดับ อางเก็บน้าํ 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

(ไร) 
จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
พ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ
1 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

อางเก็บน้าํหวยไทรงาม 
 
 
อางเก็บน้าํบานทุงขาม 
อางเก็บน้าํหวยตะแปด
และบอพักน้าํเขา
กระปุก 
 
อางเก็บน้าํหวยทราย 
(ศูนยหวยทราย) 
 
อางเก็บน้าํหวยทราย 
(ศูนยหุบกะพง) 
 

9,000 
 
 

12,000 
 

4,800 
 
 

2,500 
 
 

1,200 

1,618 
 
 

1,422 
 

168 
 
 

123 
 
 

76 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินหนองพลับตาม
พระราชประสงค ต.หนองพลับ อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขันธ 
- 
 
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ      ต.
สามพระยา อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี 
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ       ต.
สามพระยา อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี 
โครงการพัฒนาทีด่ินตามพระราช
ประสงคหุบกะพง ต.เขาใหญ  
อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 
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ถึงแมวาอางเก็บน้ําท่ีมีปริมาณน้ํามากพออยางเชนอางเก็บน้ําหวยไทรงามและอางเก็บน้ําบานทุงขามจะสามารถ
ผันน้ําไปชวยเหลืออางเก็บน้ําอื่นๆ ไดก็ตาม แตการท่ีมีระบบผันน้ําไปชวยเหลืออางเก็บน้ําอื่นๆ นั้นอาจกอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงระหวางผูใชน้ําในอางเก็บน้ําแตละแหง ดังน้ันจึงควรศึกษาแนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
น้ําของอางเก็บน้ําแตละแหงใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมตอผูใชน้ําจากอางเก็บนํ้าแตละแหง 
 

2.3 แนวความคิดเบื้องตนในการจัดการน้ําระดับโครงการ 
  

วัตถุประสงคหลักของการจัดการนํ้าชลประทาน คือ การสงนํ้าในปริมาณท่ีเหมาะสมใหกับพ้ืนหรือบุคคลท่ี
เหมาะสม และสงในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ดังคําภาษาอังกฤษท่ีวา “To Deliver the right amount of water to right person 
at right time” การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมีการดําเนินงานเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ [1]  

1. การวางแผนการสงนํ้าหรอืวางแผนการจัดสรรน้ํา 
 2. การควบคุมการสงนํ้า 

3.  การติดตามประเมินผลการสงนํ้าจริงในสนาม 
ในแตละข้ันตอน สิ่งสําคัญคือ ขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล เชน การใชน้ํา ปริมาณฝน ปริมาณการ

ระเหย เปนตน ใหการดําเนินงานข้ันตอนตางๆ มีความถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด สงผลใหการ
บริหารจัดการนํ้าระดับโครงการมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 การวางแผนการใชน้าํจากอางเก็บน้ํา 
การวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา คือ การศึกษาความตองการการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา และการศึกษา

ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาอางเก็บน้ําในชวงเวลาตางๆ แลวนําเอามาเปนขอมูลพื้นฐานประกอบกับขอมูลอื่นๆ ของอางเก็บนํ้า
ในการกําหนดปริมาณน้ําท่ีจะสงจากอางเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ เพื่อใหการใชน้ําเกิดประโยชนสูงสุด หลีกเลี่ยงปญหา
การขาดแคลนนํ้าและการไหลลนอางใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได การวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํามีวัตถุประสงค
ตางๆ [1] ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อกําหนดขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกสูงสุดท่ีจะทําการเพาะปลูกไดโดยไมกอใหเกิดการขาดแคลนนํ้าในระหวาง
ฤดูเพาะปลูก 

2. เพื่อหาปริมาณน้ําท่ีควรสงจากอางเก็บนํ้าในแตละเดือน 
3.  เพื่อหาปริมาณน้ําท่ีควรเก็บไวในแตละเดือน 
4. เพื่อหาปริมาณน้ําท่ีจะไหลลนอาง และชวงเวลาท่ีจะมีน้ําไหลลนอาง 
5. เพื่อหาชวงวิกฤติตอการขาดแคลนนํ้าในการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํา (Reservoirs Operations) 

ชวงเวลาท่ีใชในการวางแผนอาจเปนป เดือน สัปดาห หรือวนั ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการใชงานและขอมูลท่ีมีอยู 
 
 

2.5 การปฏิบัตงิานอางเก็บน้ํา 
  

การปฏิบัติงานอางเก็บน้ํา (Reservoir Operations) หมายถึง การเก็บน้ําในอาง และการสงนํ้าจากอางเพ่ือ
วัตถุประสงคตางๆ โดยมีการวางแผนการลวงหนาวาควรจะเก็บกัก และสงนํ้าจากอางแตละชวงเวลาเปนปริมาณเทาใด 
และมีการปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไวตราบเทาท่ีสภาพในอนาคตเปนไปตามท่ีคาดคะเนไว ถาสภาพอนาคตตางจากท่ี
คาดคะเนไวในตอนวางแผนการปฏิบัติการอาจตางจากแผนท่ีวางไว เพื่อลดสภาวะการขาดแคลนนํ้า หรือน้าํไหลลนอาง 
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 สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํา คือการคาดคะเนปริมาณน้ําท่ี
ไหลเขาอางในชวงระยะเวลาท่ีวางแผนลวงหนา เชนในชวง 12 เดือนขางหนา ถาสามารถรูปริมาณน้ําท่ีไหลเขาอางใน
แตละเดือนในชวง 12 เดือนขางหนา การวางแผนการปฏิบัติงานอางเก็บน้ําจะทําไดงายๆ โดยข้ันแรกจะสมมุติแผนการ
ใชน้ําจากอางเก็บน้ําแลวจึงทําการวิเคราะหสมดุลของนํ้าในอางเก็บน้ําในแตละเดือนอยางตอเนื่องตลอด 12 เดือน ผล
การวิเคราะหสมดุลของนํ้าจะทําใหทราบวาควรจะเก็บกักน้ําในแตละเดือนเทาใด ควรสงนํ้าในแตละเดือนเทาใด เกิด
การขาดแคลนนํ้าหรือการไหลลนอางเปนปริมาณเทาใด และเมื่อใดถามีการขาดแคลนนํ้าหรือการไหลลนอางเปน
จํานวนมาก สิง่น้ีจะเปนเครื่องช้ีใหเห็นวาแผนการใชน้ําจากอางและการเก็บกักน้ําในอางยังไมดีพอ ควรตองมีการปรับ
แผนการใชน้ําและการกักเก็บน้ําใหมเพ่ือไมใหเกิดการขาดแคลนนํ้าและการไหลลนอาง หรือใหเกิดนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได [1] 
 เกณฑการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํามีหลายแบบ แตละแบบจะบอกปริมาณนํ้าท่ีตองปลอยออกจากอางหรอืไมก็
ตองบอกปริมาณน้ําท่ีเก็บกักในอางเก็บน้ําในชวงเวลาตางๆ ของป ซึ่งเรียกวาโคงกฏการปฏิบัติงาน (Rule Curve) หรือ
บางประเภทจะแบงปริมาตรอางเก็บน้ําออกเปนโซนตางๆ แตละโซนจะมีนโยบายการปลอยน้ํา (Release Policy) 
ตางกันออกไป [2] 

 

2.6 การประยุกตระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรเทคโนโลยีกับการจัดการน้ํา 
 

ปจจุบันการจัดการนํ้าโดยเทคนิคใหมๆ มีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหทันตอความสลับซับซอนของระบบลุม
น้ําท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง พันธุกรรมคอมพิวเตอรหรือ Genetic Algorithms (GAs) เปนปญญาประดิษฐท่ีใชในการ
คนหาคาสูงสุด ตํ่าสุด หรือคาอุตมภาพ (Optimization Problem) ของฟงกช่ันใดๆ ท่ีตองการ ไมวาฟงกช่ันดังกลาวจะ
เปนแบบเสนตรง (linear) หรือไมเปนเสนตรง (Non Linear) ก็ตาม [3]  

ในดานการจัดการทรัพยากรนํ้าก็เชนเดียวกัน GA เขามามีบทบาทในการวิจัยดานปฏิบัติการระบบอางเก็บนํ้า 
การจัดสรรนํ้าในระบบชลประทาน การจัดการน้ําใตดิน คุณภาพนํ้าใตดิน ระบบทอสงนํ้า การออกแบบระบบทอสงนํ้า 
แบบจําลองทางอุทกวิทยา เปนตน 

สําหรับตัวอยางงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation) นั้น Wardlaw and 
Sharif ไดทําการพัฒนาแบบจําลอง GA ข้ึนและทําการทดสอบแบบจําลองน้ันในระบบทดสอบท่ีมีช่ือวา Four-reservoir 
Problem ซึ่งเปนระบบอางเก็บน้ําท่ีประกอบไปดวยอางเก็บนํ้า 4 แหงเช่ือมตอกันท้ังในแบบอนุกรมและขนาน โดย
ฟงกช่ันเปาหมายท่ีใชนั้น เปนการหาคาสูงสุด (Maximization) ของผลรวมผลประโยชนท่ีไดรับจากการปลอยน้ําจาก
อางเก็บนํ้าแตละแหงเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทานโดย Wardlaw and Sharif พบวาแบบจําลอง GA 
ประสบความสําเร็จเปนอยางดีคือสามารถจัดการปลอยน้ําจากระบบอางเก็บน้ําใหเกิดผลประโยชนรวมสูงสุด [4] 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเบ้ืองตนท่ีมีอยูเดิม (Secondary Data) ไดแก ปริมาณฝน ปริมาณน้ําในอาง 
การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค การผันน้ํา โคงพ้ืนท่ี-ความจุอางเก็บน้ํา จากกรมชลประทาน และขอมูล
อัตราการระเหยจากกรมอุตุนยิมวิทยา แลวนาํมาดําเนินการตอไปนี้ 
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3.1 จัดทําโปรแกรมท่ีใชในการเก็บขอมูลรายวันของแตละอางเก็บนํ้า ไดแก ขอมูลระดับน้ํา ปริมาณฝน การระเหย 
การรั่วซึม ปริมาณการใชน้ําจากแตละอาง ปริมาณการผันน้ํา ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บนํ้า ซึ่งชวยในการวาง
แผนการบริหารจัดการนํ้าในแตละอางเก็บน้ํา  โดยใช Visual Basic.net ในการพัฒนาโปรแกรม และเก็บขอมูล
ในรูปแบบของฐานขอมูล (Database) โดยใช MySQL Server 

3.2 จัดทําขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยใชโปรแกรมประยุกตทางดานระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เพ่ือใชนําเขาและอัพเดทขอมูลโครงการเชน แผนท่ีโครงการ จุดท่ีต้ังอางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน 
พื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร และ โดยมีรายวิธีการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในการจัดการนํ้า
ในระบบเครือขายอางเก็บน้ํา  ขอมูลท่ีตองการไดแก  แสดงพ้ืนท่ีของอางเก็บน้ําแตละอางในโครงการ, แสดง
หัวงานในแตละอางเก็บน้ําในโครงการ, แสดงขอมูลพื้นฐานในพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา, แสดงขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับอาง, เช่ือมโยงขอมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตรกับระบบฐานขอมูลประจําวันของการรายงาน
สภาพท่ัวไปของอางเก็บน้ําในแตละอาง และจัดทําเปนแผนท่ีเพื่อนําไปใชประโยชนอื่นๆ ตอไป  โดยขอมูลท่ี
นํามาใชงานในการจัดทําแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลทุติยภูม ิ

ลําดับท่ี ขอมูล มาตราสวน ที่มา เวลาที่ผลิต 
1 แผนทีภู่มิประเทศ ชุด L7018  บริเวณโครงการ 1: 50000 กรมแผนที่ทหาร พ.ศ.2545 
2 ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจังหวัดเพชรบุรี 1: 50000 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 

3 
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

1: 50000 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 

4 ขอมูลดาวเทียม LANDSAT  - GISTDA พ.ศ.2548 
 
 

4. ผลการวิจัย 
การวิจัยไดจัดทําโปรแกรมและขอมูลท่ีมีความจําเปนในการนําไปบริหารจัดการนํ้าในเครือขายอางเก็บนํ้าอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  ดังน้ันผลการวจิัยจึงแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
 
 

4.1 สวนโปรแกรมการบริหารจัดการ 
จากแผนท่ีและขอมูลระบบกระจายนํ้าของระบบอางเก็บน้ํา โครงการเครือขายอางเก็บน้ําอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบุร ี สามารถเขียนในรูปแบบของแผนภาพแสดงระบบกระจายน้ําไดดังรูปท่ี 1 
ดังน้ี 

จากภาพจะเห็นวาระบบกระจายนํ้าของโครงการอางพวง เพชรบุรี ประกอบไปดวย อางเก็บนํ้า 7 อาง จุด
เช่ือมตอ (node) จํานวน 3 node และ มี reach  จํานวน 22 reach เช่ือมโยงถึงกันและกัน ซึ่งจะไดนํามาเปนขอมูลนําเขา
สารสนเทศและเช่ือมโยงการบริหารจัดการโดยรวม สําหรับแนวทอผันน้ํา (รหัส R002) ในปจจุบัน (มิถุนายน 2549) อยู
ระหวางดําเนินการกอสราง แตในโปรแกรมไดดําเนินการสรางจุดเช่ือมตอไวแลว จากแผนภาพอางเก็บน้ําแตละแหงจะ
มีการบันทึกขอมูลรายเดือนปรมิาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ํา (Inflow) การติดตามขอมูลรายวันระดับ-ความจุหรือปริมาตร
น้ําปจจุบัน-พื้นท่ีผิวน้ําทวม ปรมิาณน้ําท่ีผันออกจากอางเก็บน้ํา รายวันของอางเก็บน้ํา นอกจากน้ียังมีการบันทึกขอมูล
อื่นๆ เพิ่มเติมไดแก ขอมูลฝน อัตราการระเหย ความตองการนํ้าของแตละพื้นท่ีรับน้ําตางๆดวย   
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ภาพที ่1 ระบบกระจายน้ําของอางพวง อ.ชะอํา เพชรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม 
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ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมสามารถอธิบายไดดังรูปท่ี 2 โดยมีขอมูลท่ีจะนําเขาดังแสดงในตารางท่ี 3   
 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลท่ีใชนําเขาในโปรแกรม 
ลําดับท่ี ขอมูลนําเขา รายวัน รายเดือน 

1 
2 
3 
4 
5 

ปริมาณฝน 
อัตราการระเหย 
ความตองการน้ํา 
ปริมาณน้าํไหลเขาอางฯ 
ปริมาณการใชน้ําจากอางเกบ็น้ํา 

/ 
 
 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

 

สวนประกอบท่ีสําคัญของโปรแกรมมีอยูดวยกัน 2 สวนหลัก อันไดแก สวนนําเขาขอมูล และสวนแสดงผล
ขอมูลโดยมอีงคประกอบตางๆ ดังน้ี 

 

การบันทึกขอมลูทั่วไปของอางเก็บนํ้า 
 

โปรแกรมไดจดัทําสวนการบันทึกขอมูลพื้นฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพือ่ใหครอบคลุมการทํางานในสวนตางๆ 
ไดแก 

1. ขอมูลท่ัวไปของอางเก็บน้ํา  
2. ขอมูลโคงพ้ืนท่ีความจุ 
3. ขอมูลสถานีวัดนํ้าฝน 
4. ขอมูลสถานีวัดอัตราการระเหย และอัตราการระเหยรายเดอืน 
5. ระบบกระจายนํ้า หรือ Reach ไดแก ทอผันน้ํา คลองชลประทาน ลํานํ้าธรรมชาติ คลอง ซึ่งสามารถ

ผันน้ําจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ ได 
6. Node ไดแก อางเก็บน้ํา พื้นท่ีรับน้ํา โหนดเช่ือมตอตางๆ รวมถึงโหนดรับน้ําดานทายนํ้า สําหรับ

ขอมูลโหนดจะตองทําการระบุดวยวาโหนดน้ีมีความตองการน้ําดวยหรอืไม 
7. External Inflow ไดแกขอมูลปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ํา 
8. ขอมูลฝนรายวนั และรายเดือน 
9. ขอมูลความตองการนํ้ารายเดือน  
10. การสูญเสียน้ําจากอางเก็บน้ําไดแก ปริมาณน้ําท่ีรั่วซึมจากอางเก็บน้ํา รวมถึงปริมาณน้ําท่ีสูญเสียอื่นๆ 

เชน การสูบน้ําบริเวณอางเก็บน้ําไปใชงาน เปนตน 
 

การแสดงผลขอมูลทั่วไปของอางเก็บนํ้า 
 

โปรแกรมไดจดัทําสวนแสดงผลขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหครอบคลุมการทํางานในสวนตางๆ ไดแก 
1. การติดตามสถานการณน้ํา  แสดงขอมูลของสถานการณน้ําในอางเก็บนํ้าไดในรูปของกราฟเสน 

กราฟแทงและแผนผังของระบบอางเก็บน้ํา ในสวนของกราฟ กราฟแทงจะแสดงขอมูลของความจุสูงสุด ความจุปจจุบัน
และความจุตํ่าสุด ตามลําดับ ในสวนของกราฟเสนจะแสดงระดับน้ําสูงสุด ระดับน้ําปจจุบัน และระดับนํ้าตํ่าสุด โดย
สามารถเลื่อนเมาสไปไวบนรูปอางเก็บน้ําและจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 แผนผังแสดงสถานการณน้ําจากเมนูการติดตามสถานการณน้ํา 
 

2. แสดงแผนท่ีท่ัวไปของโครงการซ่ึงสามารถแสดงในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร และแสดง
ตําแหนงของเมาสรบนแผนท่ีในระบบ WGS 84 ได นอกจากน้ียังสามารถแสดงสถานการณน้ําในอางเก็บนํ้ารวมกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดดวย ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รูปที่ 4 การแสดงแผนทีท่ั่วไปของโครงการและการแสดงสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา 
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4.2 สวนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
  

ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรมีลักษณะขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 3 รูปแบบไดแก รูปแบบจุด (Point Feature) รูปแบบของ
เสน (Linear Feature) และรูปแบบของพ้ืนท่ี (Area Feature หรือ Polygon) [5] การจัดทําไดจัดทําและจัดหาขอมูลท้ัง 3 
รูปแบบ และสามารถเรียกใชขอมูลตางๆ ไดโดยอาศัยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตางๆ ไดแก Arcview  
โดยขอมูลท้ังหมดมีดังน้ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวยขอมูล 

• ขอมูลเสนช้ันความสูง (Contour.shp) 

• ขอมูลเสนทางน้ํา (stream.shp) 

• ตําแหนงหมูบาน (Village.shp) 

• ตําแหนงสถานีวัดนํ้าฝน (Rainfall_station.shp) 

• ตําแหนงสถานีวัดนํ้าทา (Water_station.shp) 

• ตําแหนงโรงงานอุตสาหกรรม (Factory.shp) 
ขอมูลทีเ่กี่ยวของกับระบบชลประทาน ประกอบดวยขอมูล 

• ขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน (Irri_area.shp) 

• ขอมูลเสนทางคลองสงนํ้า (Irri_canal.shp) 

• ขอมูลทอสงนํ้าระหวางอางเก็บน้ํา (Pipeline.shp) 

• ขอมูลความจุอางเก็บน้ํา (Resv_storage.shp) 

• ขอมูลผิวอางเก็บน้ํา (Resv_surface.shp) 
 

5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 บทสรุปท่ีไดจากงานวิจัยในระยะท่ี1นี้ คือการไดแหลงเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบในรูป digital และมี
รายละเอียดเชิงพ้ืนท่ีดาน GIS ประกอบ สําหรับเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีไดรวมรับทราบขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตน ทราบวิธีการใช 
และพรอมท่ีจะทําการ update ขอมูลใหเปนกิจวัตรประจําวนั และประจําเดือนได พรอมกับการนําขอมูลตางๆ ไป
เช่ือมโยง พัฒนาตอ เพ่ือการใชงานของพ้ืนท่ีอางพวงในพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี  
 มีความต้ังใจท่ีจะทําการฝกอบรมใหผูใชงานไดนําไปใชไดจริง โดยการประสานงานกันระหวางบุคลากรของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย โครงการชลประทานเพชรบุรี สํานักชลประทานในเขตพ้ืนท่ี ท่ีมีพื้นฐานความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ก็ตาม เมื่องานน้ีเสร็จลงในทุก
ระยะ 
 นอกจากน้ีผูวจิยัไดพบวา การทํางานรวมกันระหวางนักสิง่แวดลอมและวิศวกรแหลงนํ้าดวยความสรางสรรค
และดวยความสามัคคี เพ่ือแสวงหาคําตอบอยางเปนรูปธรรม และเพื่อแสวงหาทางออกของสังคมรวมกันนั้นทําไดและ
ทําไดดีในระดับหนึ่งดวย 
 อยางไรก็ตาม มีประเด็นท่ีงานวิจัยอางพวงนาจะไดดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง เพือ่ความสมบูรณของงาน
ขางหนาดังหัวขอตอไปนี้ 
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งานวิจัยที่ควรดําเนินการในระยะตอไป 
  

1. งานในระยะตอไปไดแกการวิจัยเพื่อประยุกตเอาเทคโนโลยีการหาคาท่ีดีท่ีสุด (optimization) ในการจัดการ
ปลอยนํ้าหรือคงระดับนํ้าไวในอางเก็บน้ําท้ัง 7 ลูกนี้พรอมๆกัน เดิมทีการจัดการอาง ทําแบบ manual คือใช rule curve 
ของแตละอางมาดําเนินการ แตการจัดการนํ้าท้ังระบบรวม 7 อาง ใหมีความเทาเทียม (equity) และน้ําไมทวม ไมแลง ใน
พื้นท่ีนั้นเปนส่ิงสลับซับซอนและทาทาย ซึ่งในปจจุบันมีวิธีการท่ีนาสนใจและสามารถทําไดงายข้ึน เปนฝมือคนไทยทํา
เองและพัฒนาเทคนิคทางปญญาประดิษฐมาใชไดแลว [4] 
  2. ประเด็นตอมาคือการติดต้ังระบบการจัดการนํ้าแบบ ณ เวลาจริง (real time operation) ใหรับขอมูลน้ําฝน
จากศูนยฝนหลวงหัวหิน ณ เวลาจริงไดและสามารถรันโมเดลทํานาย ณ เวลาจริง ไมวาจะเกิดเหตุการณพายุเขา น้ําทวม
ฉับพลัน และการแสดงผลการจัดการนํ้าในอางทุกตัวพรอมกัน เพื่อการระบายนํ้าท้ังระบบ 
 3.  การเช่ือมโยงขอมูลอางพวงท่ีไดนี้เขากับจุดท่ีมีฝายแมว (check dam) ทุกตัวท่ียังสามารถใชงานไดจริงใน
พื้นท่ี เพื่อ simulate การชลอตัวของนํ้าเมื่ออยูหนาฝาย กอนจะไหลลงมาตอนลางของพ้ืนท่ี 
 4. การ update ขอมูลใหทันสมัยตอเนื่องตลอดเวลา ท้ังในโปรแกรมสารสนเทศแบบ GIS และโปรแกรมการ
จัดการอางเก็บน้ําแบบ real time โดยขอมูลความตองการนํ้าในภาคสวนตางๆ ของแตละอางเก็บน้ํารายเดือน  
 5. งานวิจัยเชิงบูรณาการในสวนของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี การพัฒนาตัวช้ีวัดตางๆ เพื่อสะทอนผลการ
ดําเนินงานของพ้ืนท่ีในรอบ 23 ปท่ีผานมา ท่ีเปนรูปธรรม เชนความชุมช้ืนจากหญาแฝก การลดการชะลางพังทลายของ
หนาดิน ความอุดมสมบูรณของหนาดินท่ีเพ่ิมข้ึน และการอยูดีกินดีมีความสุขของราษฎร  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ี

ทําใหคณะผูวิจัยไดมีโอกาสจัดทําโครงการท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเกิดข้ึนจากแนวพระราชดําริ 
ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานภายในโครงการชลประทานเพชรบุรี และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  ในการประสานงานการเขาเก็บขอมูลและการใหขอมูลพื้นฐาน ตลอดจนอํานวยความสะดวก
ในทุกๆ ดาน ทําใหงานวิจัยสําเร็จไปดวยดี  ขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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