
บทคัดยอ

        ลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 ประกอบดวย 9 ลุมนํ้ายอย ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญในจังหวัดนครราชสีมาและ         ลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 ประกอบดวย 9 ลุมนํ้ายอย ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญในจังหวัดนครราชสีมาและ 

จังหวัดบุรีรัมย ครอบคลุมพื้นที่ลุมนํ้ารวม 20,091 ตร.กม. มีอางเก็บกักนํ้าจํานวน 13 แหง และพื้นที่ชลประทานที่ 

รับผิดชอบจํานวน 747,561 ไร พื้นที่ลุมนํ้ามูลมักประสบปญหาภัยแลงเปนประจําในชวงฤดูแลง เนื่องจากแหลง 

เก็บกักนํ้าที่มีอยูไมเพียงพอกับปริมาณความตองการใชนํ้าในพื้นที่ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อจําลองสภาพการใช 

นํ้าในปจจุบันของพื้นที่ลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและ 

บํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์โดยใชแบบจําลอง MIKE BASIN ในการศึกษาประกอบดวยการจําลองสภาพการบริหารจัดการนํ้า

ของอางเก็บนํ้าในสภาพในอดีตเพื่อสอบเทียบแบบจําลอง จากนั้นจึงทําการจําลองการบริหารจัดการอางเก็บนํ้าใน 

พื้นที่ศึกษาเพื่อหาศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จากการศึกษาพบวาสามารถบริหารจัดการนํ้าจากอางเก็บนํ้า 

ลําตะคอง อางเก็บนํ้าลําพระเพลิง อางเก็บนํ้ามูลบน อางเก็บนํ้าลําแชะ อางเก็บนํ้าลําเชียงไกร อางเก็บนํ้าหวยซับประดู่ 

อางเก็บนํ้าลําลาย และอางเก็บนํ้าลําฉมวก เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ 

ไดอีก 22,940 ไร

 คําสําคัญ: การบริหารจัดการนํ้า, พื้นที่ชลประทาน, อางเก็บนํ้า

        Group No.1 of Moon basin consists of nine sub-basins with 20,091 km2 of watershed areathat           

locates in NakornRatchasima and Burirum provinces.There are thirteen reservoirsresided in the area. They are used 
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to irrigatethe area of 747,561 rai. However, the Moon river basin constantlyconfronts a drought problem during the 

dry season due to the insufficiency of water reservoirs. The objective of this study is to simulate the current water 

usage in the area in order to appropriately increase the irrigation area for ThungSumrit project by using MIKE 

BASIN model. Initially, the water management information in the past is used to validate the result from the model. 

Then, we investigate the possibility of increasing the irrigation area by using the model.  As a result, the model        

indicates the leeway of irrigation for an extra area of 22,940 rai from the existing water reservoirs for ThungSumrit indicates the leeway of irrigation for an extra area of 22,940 rai from the existing water reservoirs for ThungSumrit 

project.

Keywords: Water management,Irrigation Area,Reservoir

คํานํา

                 ลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 ตั้งอยูทางตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยูในลุมนํ้าหลัก คือ ลุมนํ้ามูล 

มีพื้นที่ลุมนํ้ารวม 20,091 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 

ลักษณะลุมนํ้าลอมรอบดวยเนินเขาทางตอนบน ทิวเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักทางตอนลางเปนแนวยาว มี 

แมนํ้ามูลเปนแมนํ้าสายหลักของลุมนํ้า ประกอบดวยลํานํ้ามูลสายหลักและลํานํ้าสาขาตางๆ อีกหลายสาย จากลักษณะ 

ภูมิประเทศดังกลาวสงผลใหพื้นที่ศึกษาประสบกับสภาพปญหานํ้าทวมและนํ้าแลงเปนประจําทุกป สําหรับการศึกษานี้ 

ไดมุงเนนศึกษาประเด็นปญหาภัยแลงในพื้นที่ศึกษา โดยสภาพภัยแลงของพื้นที่ศึกษาเกิดมาจากสภาพฝนทิ้งชวง ในชวง

ฤดูฝนระหวางปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งเรียกวา ฝนทิ้งชวง นานประมาณ 1-2 สัปดาห หรือไมมีฝนตกติดตอ 

กันหลายเดือนในชวงฤดูแลงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ทําใหปริมาณฝนรายปตํ่ากวาเกณฑปกติ และเกิด 

ภาวะการขาดแคลนนํ้าตามธรรมชาติในแมนํ้า ลําธาร ลําคอง และทั้งปริมาณนํ้าที่เก็บกักไวในเขื่อน อางเก็บนํ้า ที่จะ 

ไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ก็ลดลงตามไปดวย  ทําใหนํ้าที่มีอยูมีไมเพียงพอกับความตองการของพื้นที่เขตชลประทาน 

จะเห็นไดวาความแลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชากรในพื้นที่ลุมนํ้ามูลเปนจํานวนมาก 

ในการศึกษานี้มีเปาหมายเพื่อที่เปนแนวทางในการบริหารจัดการนํ้าของอางเก็บนํ้าของลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 เพื่อมาเปน 

ขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจในการลดผลกระทบหรือลดความเสี่ยงที่ในการเพาะปลูกพืชอันเกิดเกิดจากภัยแลงให 

นอยลงที่สุดที่จะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค

       1.            เพื่อศึกษาหาแนวทางบริหารจัดการอางเก็บนํ้าและอาคารชลประทานในพื้นที่ลุมนํ้ามูลเพื่อ 

ปองกันภัยแลง 

       2.            เพื่อหาปริมาณความตองการนํ้าของแตละลุมนํ้ายอยในพื้นที่ลุมนํ้ามูล
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       3.  เพื่อหาศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุมสัมฤทธิ์

อุปกรณ และวิธีการ

       อุปกรณ

        -  เครื่องคอมพิวเตอรหรือไมโครคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ 1 ชุด

        -  ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และแผนที่ดิจิตอลมาตราสวน 1:50,000 ของพื้นที่กลุมลุม 

นํ้ามูล สวนที่ 1

        -  โปรแกรมทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร เชน Arc view 3.x, Arc GIS 9.x เปนตน

        -  โปรแกรม HEC-4

        -  โปรแกรม WUSMO 5.0

        -  แบบจําลองทางคณิตศาสตร ไดแก  Mike Basin

                    -  ขอมูลอุตุ – อุทกวิทยาและขอมูลชลศาสตรของลุมนํ้ามูลสวนที่ 1

        วิธีการ

       1.  พื้นที่การศึกษา

                      ลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 ตั้งอยูทางตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเสนรุงที่ 14°07’ ถึง 

16°21’ เหนือ และเสนแวงที่ 101°17’ ถึง 105°38’ ตะวันออก มีพื้นที่ลุมนํ้ารวม 20,091 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุม 

พื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย  ลักษณะของลุมนํ้าวางตัวอยูตามแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก สามารถ 

แบงออกไดเปน 9 ลุมนํ้ายอย ไดแก มูลตอนบน ลําแชะ ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลําเชียงไกร ลําจักราช ลํานางรอง 

ลําปะเทีย ลําปลายมาศ ดังแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาใน รูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
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       2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

                     ในการศึกษานี้ไดใชแบบจําลอง MIKE BASIN เปนแบบจําลองที่สามารถจําลองสภาพลุมนํ้าเพื่อ                      ในการศึกษานี้ไดใชแบบจําลอง MIKE BASIN เปนแบบจําลองที่สามารถจําลองสภาพลุมนํ้าเพื่อ 

ใชสําหรับการจัดการนํ้าและจัดสรรนํ้าในลุมนํ้า สามารถสรางเปน แบบจําลองทางอุทกวิทยา ที่ใชสําหรับแกปญหา 

การจัดสรรนํ้า ใชวิเคราะหและลดปญหาของการขาดแคลนนํ้า ในโปรแกรม Mike basin จะประกอบดวย โครงขาย 

ลํานํ้า (branches) ซึ่งเปนตัวแทนของลํานํ้ายอยตางๆ และจุด (nodes) เปนตัวแทนของจุดบรรจบ ตําแหนงแสดงการใชนํ้า 

ขอมูลเบื้องตนที่ใชในโปรแกรมไดแก ขอมูลอนุกรมเวลาของ นํ้าทาในลุมนํ้าสาขา คุณลักษณะของอางเก็บนํ้า ขอมูล 

การใชนํ้าทั้งในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค เปนตน

       3.  การรวบรวมขอมูล

                     ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อประกอบการจัดทําแบบจําลอง MIKE BASIN 

ของพื้นที่การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

                     3.1    ขอมูลเบื้องตนทางกายภาพของอางเก็บนํ้า เชน พื้นที่รับนํ้าฝน ระดับนํ้าสูงสุด ระดับนํ้าตํ่าสุด 

ระดับนํ้าเก็บกัก และโคงความจุของอางเก็บนํ้า เปนตน

                     3.2    ขอมูลนํ้าฝน ทําการรวบรวมขอมูลนํ้าฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา การวิเคราะหขอมูลนํ้าฝน 

ประมาณคาของขอมูลที่ขาดหายไป (estimatig of missing data) โดยวิธีคาเฉลี่ยเลขคณิต และทําการหาคาเฉลี่ย 

ความลึกของนํ้าฝนดวยวิธีธิเอสเสน (thiessen polygon method) ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อนําคาถวงนํ้าหนัก (weighting 

factor) มาวิเคราะหในโปรแกรม WUSMO ใชในการหาความตองการนํ้า และทําการวิเคราะหความนาเชื่อถือไดของ 

ขอมูลโดยวิธีเสนโคงทับทวี(double mass curve) โดยทําการพลอตคาความสัมพันธระหวางคาสะสมปริมาณฝนรายป 

ของสถานีที่ตองการตรวจสอบกับสะสมปริมาณฝนรายปเฉลี่ยของสถานีขางเคียง

รูปที่ 2 แสดงการหาคาเฉลี่ยของนํ้าฝนดวยวิธีธิเอสเสน
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        3.2   ขอมูลปริมาณนํ้าทา ขอมูลที่นํามาใชวิเคราะหเพื่อตอเติมขอมูลนํ้าทาจะคัดเลือกจากสถานีวัด 

นํ้าทาที่มีชวงสถิติขอมูลยาวพอสมควรและขอมูลมีความนาเชื่อถือเพื่อใชเปนสถานีตัวแทน ในการประเมินปริมาณ 

นํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าและปริมาณนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอย ดังแสดง รูปที่ 3

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงตําแหนงสถานีนํ้าทาที่ใชเปนสถานีตัวแทนบริเวณพื้นที่ศึกษา

        เนื่องดวยบริเวณใกลเคียงพื้นที่ศึกษาสถานีวัดนํ้าทาที่มีขอมูลที่มีขอมูลยาวนานเพียงพอสําหรับการ 

วิเคราะหนอยมาก จึงทําไดทําการวิเคราะหเพื่อตอเติมขอมูลดวยกัน 2 วิธี คือ วิธีแบบจําลอง HEC-4 และ วิธีความ 

สัมพันธระหวางปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ยกับพื้นที่ลุมนํ้าดวยวิธี  Regression  Analysis ซึ่งไดมีการศึกษาไวโดยสํานัก 

บริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน (2552) ไดสมการความสัมพันธดังนี้

        เมื่อ          Q
m
    =    ปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ย (ลาน ลบ.ม.)

                                           A        =    พื้นที่รับนํ้าฝน (ตร.กม.)

                                           R        =    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

                            ในการประเมินหานํ้าทาจะพิจารณาเลือกใชขอมูลสถานีวัดนํ้าทาที่เปนสถานีตัวแทนในการวิเคราะห 

มาทําการคูณดวยแฟคเตอรการเปลี่ยน (F) เพื่อใชเปนปริมาณนํ้าทาลุมนํ้ายอยตาง ๆ  สามารถคํานวณแฟคเตอร 

การเปลี่ยน ไดดังนี้
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         4.2 การศึกษาดานความตองการนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศนดานทายนํ้า

                                  การศึกษาความสมดุลนิเวศนดานทายนํ้า ปริมาณนํ้าตํ่าสุดที่ปลอยลงดานทายนํ้า (minimum 

flow) ของโครงการซึ่งจําเปนที่จะตองปลอยใหทางดายทายนํ้า ไดใชตามสิทธิ์เรียกวาปริมาณนํ้าสิทธิ (Water right) 

และเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศนทายนํ้าใหคงสภาพไดตอไป พิจารณาจากปริมาณนํ้ารายเดือนที่ปลอยลงดานทายนํ้า 

ใชการวิเคราะหทางสถิติเพื่อใหไดคาปริมาณนํ้าตํ่าสุดที่ตองการดานทายนํ้า เพื่อรักษาสมดุลนิเวศนทายนํ้าใหคงสภาพได

                     4.3  การสรางแบบจําลอง

                                 ในแบบจําลองไดมีการกําหนดโครงขายของระบบในลุมนํ้าใหเหมือนกับสภาพจริงในพื้นที่ 

ศึกษามากที่สุด เนื่องจากในสวนของตรงนี้ก็เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งในการวิเคราะหระบบลุมนํ้า ดังนั้น 

จึงทําการจําลองระบบลุมนํ้าโดยกําหนดโครงขายขึ้นมากอนซึ่งจะแสดงไวในรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงโครงขายระบบลุมนํ้าในพื้นที่ศึกษา
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รูปที่ 9 แสดงการสอบเทียบแบบจําลองที่สถานี M.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 แสดงการสอบเทียบแบบจําลองที่สถานี M.8

         4.5  ผลการศึกษา

                          ในการศึกษานี้จะแสดงสภาพการขาดแคลนนํ้าในปจจุบันที่มีการเพาะปลูกขาว ซึ่งฤดูฝนจะ 

ทําการเพาะปลูกขาวนาปเต็มพื้นที่และฤดูแลงจะเพาะปลูกขาวนาปรัง 30 % ของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาป สามารถ 

แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  แสดงการขาดแคลนนํ้าพื้นที่ชลประทานปจจุบัน

        จากการวิเคราะหสมดุลนํ้าในกรณีปจจุบัน ของพื้นที่ลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 พบวาปริมาณนํ้าตนทุนของ 

อางเก็บนํ้าในพื้นที่มีเพียงพอตอการใชนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานโดยไมเจอสภาพการขาดแคลนนํ้าในพื้น

ที่โครงการ

        ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจําลองสถานการณใชนํ้าของพื้นที่ลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 เพื่อเปนแนวทาง 

ในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ จากการศึกษาไดทําการปรับพื้นที่ชลประทาน 

ในฤดูฝนจากเดิม 152,931 ไร ใหเปน 175,871 ไร คิดเปนรอยละ 15 และฤดูแลงจากเดิม 45,879 ไร ใหเปน 87,935 ไร 

คิดเปนรอยละ 91.7 จากผลการวิเคราะหสมดุลนํ้าแสดงไวในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 สวนความตองการนํ้าจากอาง 

เก็บนํ้าทั้ง 8 อาง ที่มีการระบายนํ้าสงใหกับพื้นที่ชลประทานของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์มีปริมาณ 

นํ้ารวม 1,731.48 ลาน ลบ.ม. และสามารถแสดงรายละเอียดของอางเก็บนํ้าที่ระบายนํ้าออกในแตละเดือนดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหสมดุลนํ้าของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์กรณีเพิ่มพื้นที่ชลประทานเปน   

      175,871 ไร

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหสมดุลนํ้ารายเดือนของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์

ตารางที่ 4  การระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าที่สงใหพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์
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สรุปผลการศึกษา

                    จากผลการวิเคราะหการการใชนํ้าในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ ไดปริมาณนํ้าทา                     จากผลการวิเคราะหการการใชนํ้าในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ ไดปริมาณนํ้าทา 

รวม 3,072.64  ลาน ลบ.ม. มีความตองการนํ้ารวม 101.30 ลาน ลบ.ม. และปริมาณนํ้าขาดแคลนรวม 2.70 ลาน ลบ.ม. 

คิดเปน 13.33 % จากเดิมมีพื้นที่ชลประทาน 152,931 ไร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานไดอีก 22,940 ไร และนํ้าที่ใช 

เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์จะไดมาจากการปลอยนํ้ามาสนับสนุนการเพาะ

ปลูกจากอางเก็บนํ้า คือ อางเก็บนํ้ามูลบน อางเก็บนํ้าลําแชะ อางเก็บนํ้าลําฉมวก อางเก็บนํ้าลําพระเพลิง อางเก็บนํ้าลําลาย 

อางเก็บนํ้าลําตะคอง อางเก็บนํ้าหวยซับประดู และอางเก็บนํ้าลําเชียงไกร มีปริมาณนํ้าที่ระบายออกจากอางเฉลี่ยทั้งป 

ตามลําดับดังนี้ 70.98  285.79  115.27  156.64  122.35  591.02  61.49  และ 327.94 ลาน ลบ.ม. จะเห็นไดวามีเพียง 2 

อางคือ อางเก็บนํ้ามูลบนและอางเก็บนํ้าหวยซับประดู ที่มีปริมาณนํ้าสงไปยังพื้นที่ไมเพียงพอ ซึ่งถาในกรณีหากอาง 

เก็บนํ้าบางแหงไมสามารถระบายนํ้ามาสนับสนุนพื้นที่ชลประทานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ไดนั้น 

ก็ยังมีนํ้าจากอางเก็บนํ้าในลุมนํ้ามูลสวนที่ 1 จํานวน 6 อาง เพียงพอในการสนับสนุนที่จะสงไปยังพื้นที่และยังไมทํา 

ใหเกิดการขาดแคลนนํ้า
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