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แมกลองซึ่งอยูฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยาไดทําการผันนํ้าจากบริเวณเหนือเขื่อนแมกลอง จ.กาญจนบุรี ผันลงมา 

สูคลองจระเขสามพัน จากนั้นจึงรับนํ้าเขาคลองสองพี่นองระบายลงสูแมนํ้าทาจีน แลวจึงรับนํ้าเขาแมนํ้าเจาพระยา 

จากคลองพระยาบันลือ กอนที่จะระบายนํ้าผานคลองพระยาบันลือลงสูแมนํ้าเจาพระยาบริเวณตอนบนของสถานีสูบ 

นํ้าดิบ ลําแลเพื่อเจือจางและผลักดันความเค็ม

        โดยปกติการรุกตัวของความเค็มจะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม เพราะเปนชวงรอยตอระหวาง 

ปลายฤดูแลงและตนฤดูฝนทําใหมีปริมาณนํ้าทาโดยธรรมชาติจากตนนํ้าไหลลงมานอย ประกอบกับวันใดที่ระดับนํ้า 

ทะเลหนุนสูงก็จะเกิดการรุกตัวของความเค็มเขามาในแมนํ้าไดสูงขึ้น จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในปจจุบัน 

ความเค็มมีแนวโนมความรุกตัวขึ้นมาเร็วและทวีความรุนแรงมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา

รูปที่ 1 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาพื้นที่ลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง

(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Chao_Phraya_River)

        ดังนั้นในงานศึกษานี้จึงไดประยุกตใชแบบจําลอง MIKE11 เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

ระดับนํ้าทะเลที่มีตอพฤติกรรมทางชลศาสตรและความเค็มโดยใชกรณีศึกษาของแมนํ้าทาจีนกับแมนํ้าเจาพระยา 

ตอนลาง ไดกําหนดพื้นที่การศึกษาในกรอบเสนประคือตั้งแตทายประตูระบายนํ้าโพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี กับเขื่อน 

เจาพระยา จ.ชัยนาท ถึงปากแมนํ้าเจาพระยาที่อาวไทย ตามลําดับ (รูปที่ 1)

       งานวิจัยในอดีตที่ผานมาของประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพนํ้าโดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร 

อยางแพรหลาย อาทิเชน กรมควบคุมมลพิษ (2546) ไดศึกษาคุณภาพนํ้าเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดานคุณภาพนํ้าใน 

พื้นที่ลุมนํ้าภาคตะวันออกโดยใชโปรแกรม MIKE11 ในการจําลองไดใชโมดูล HD, AD และ WQ ทําการปรับแกหา 

คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่งและคาสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของมวลสารตางๆ พบวาไดผลเปนอยางดี 

Wassmann และคณะ (2004) ไดศึกษาถึงผลกระทบการเพิ่มสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเลบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปาก 

แมนํ้าโขงในสวนของประเทศเวียดนามที่มีผลตอการทวมของนํ้าในฤดูนํ้าหลากกับผลผลิตขาวโดยใชแบบจําลอง 
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VRSAP Model เปนแบบจําลองแบบ Quasi 2 มิติที่ทําการพัฒนาขึ้นเอง พบวาเมื่อระดับนํ้าทะเลสูงเพิ่มขึ้นอีก 20 กับ 

45 cm ระดับเสนชั้นความสูงของนํ้าที่ระดับเดียวกันจะรุกตัวเขาไปในพื้นทวีปประมาณ 25 กับ 50 km ตามลําดับ 

Wongsa และคณะ (2010a, b) เกรียงไกรและคณะ (2552) สนิทและชัยวัฒน (2553) ไดศึกษาถึงผลกระทบการเพิ่มสูง 

ขึ้นของระดับนํ้าทะเลบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้าเจาพระยา ทาจีน และแมนํ้าแมกลองในฤดูนํ้าแลง โดยใช 

แบบจําลอง MIKE11 พบวาในแมนํ้าทาจีนเมื่อระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น 19-23 cm ระดับความเค็มจะเพิ่มขึ้นอยูในชวง 

ประมาณ  0.10-1.80 g/l และมีผลกระทบของความเค็มตอพื้นที่การเกษตรกรรม สวนในแมนํ้าเจาพระยาเมื่อระดับ 

นํ้าทะเลสูงขึ้น 48 cm ระดับความเค็มที่สําแลจะเพิ่มขึ้นเปน 0.99 g/l ซึ่งมีคาเกินมาตรฐาน 0.25 g/l และสวนปลาย 

ของความเค็มจะขึ้นไปถึง อ.ปาโมก จ.อางทอง การประปานครหลวง (2557) ไดศึกษาผลกระทบของความเค็มตอ 

สถานีสูบนํ้าสําแล

วัตถุประสงคและวิธีการศึกษา

        สําหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศโลกในกรณีเมื่อระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นและความเค็มรุกสูงขึ้นไปในสวนของแมนํ้า ซึ่งจะสงผลกระทบ 

ตอพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดหาแหลงนํ้าดิบเพื่อการประปา โดยมีขอบเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวยแมนํ้าทาจีน 

กับแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง เริ่มตั้งแตบริเวณทายประตูระบายนํ้าโพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี กับเขื่อนเจาพระยา 

จ.ชัยนาท ถึงปากแมนํ้าเจาพระยาที่อาวไทย ตามลําดับ ไดกําหนดกรณีศึกษาจากขอมูลการวิเคราะหหาผลกระทบ 

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลซึ่งเปนขอมูลการคาดการณของ IPCC รวมกับแบบจําลอง MIKE11 

โดยใชโมดูล HD กับ AD

        ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเล โดยพิจารณาตั้งแตเขื่อนเจาพระยา 

ถึงปากแมนํ้าเจาพระยา ขอมูลและการกําหนดเงื่อนไขขอบเขตในแบบจําลองคณิตศาสตรมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ

        -  รูปรางกับรูปตัดขวางของแมนํ้า และคูคลองที่สําคัญตางๆ ในระบบโครงขายแมนํ้า

        -  ขอมูลอัตราการไหลผานประตูระบายนํ้าโพธิ์พระยากับเขื่อนเจาพระยา ใชเปนเงื่อนไขขอบเขตทาง 

ดานเหนือนํ้า และขอมูลอัตราการไหลเขา-ออกจากดานขางแมนํ้าตางๆ เพื่อใชกําหนดเปนเงื่อนไขขอบเขตการไหล 

เขาดานขาง

        - ระดับนํ้าที่ปากแมนํ้าทาจีนและแมนํ้าเจาพระยา ใชเปนเงื่อนไขขอบเขตดานทายนํ้า

        -  คาความเค็มดานทายนํ้าคาความเค็มเพื่อใชกําหนดเปนเงื่อนไขขอบเขตดานทายนํ้า

        - สวนปริมาณฝนตกจะไมถูกนํามาพิจารณาเนื่องจากเปนกรณีศึกษาชวงนํ้านอยในชวงฤดูแลง 

เปนหลัก ในรูปที่ 2 แสดงผังโครงขายแมนํ้าทาจีนกับแมนํ้าเจาพระยา และสถานีวัดนํ้าที่สําคัญๆ
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สมการพื้นฐานและแบบจําลองคณิตศาสตร

        ไดทําการประยุกตใชแบบจําลอง MIKE11 พัฒนาโดย Danish Hydraulic Institute: DHI แกระบบ 

สมการพื้นฐานชนิดหนึ่งมิติโดยใชระเบียบวิธีเชิงจํานวน สามารถนําไปประยุกตใชวิเคราะหสภาพชลศาสตรการไหล 

ไดทั้งแบบคงที่และแบบไมคงที่ สําหรับในงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกใชจํานวน 2 โมดูล คือ

(ก) แมนํ้าทาจีน

 

 

 

 

(ข) แมนํ้าเจาพระยา

รูปที่ 2 ผังโครงขายแมนํ้าทาจีนกับแมนํ้าเจาพระยา

1.  โมดูลแบบจําลองชลศาสตร (Hydrodynamic Module: HD)

        เปนโมดูลยอยที่สามารถจําลองสภาพชลศาสตรการไหลในแมนํ้าโดยใชสมการการไหลความตอเนื่อง 

และสมการโมเมนตัม สามารถแสดงไดตามสมการที่ (1) และ (2) ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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                                              (1)

                                                                        

                                                           (2)

โดยที่ Q = อัตราการไหล, A = พื้นที่หนาตัด, q = อัตราการไหลเขา-ออกดานขาง, h = ความลึกของนํ้า,  t = เวลา

    α = คาสัมประสิทธิ์ปรับแกโมเมนตัม, C = คาสัมประสิทธิ์ของ Chezy (C = R1/6/n), R = รัศมีชลศาสตร, 

      n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง, g = ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง, x = ระยะทางตามทิศทางการไหล

2  โมดูลแบบจําลองการพัดพาและการแพร (Advection-Dispersion Module: AD)

       เปนแบบจําลองที่สามารถจําลองการพัดพาหรือการเคลื่อนยายของมวลสาร (ความเค็ม) ในแมนํ้าโดย 

ใชหลักของกฎทรงมวล สามารถเขียนไดดังสมการที่ (3) ดังนี้คือ

                                                                (3)

โดยที่  C = ความเขมขนของมวลสาร, D = สัมประสิทธิ์การแพรกระจายของมวลสาร, 

    C
2 
= ความเขมขนของ Source/Sink   K = สัมประสิทธิ์การยอยสลายของมวลสาร  

                        การแกระบบสมการพื้นฐานของแบบจําลอง MIKE11 กระทําโดยใชระเบียบวิธี Implicit finite difference 

แบบ 6-points ของ Abbott และ Ionescu

        สําหรับฟงกชันทางสถิติที่นํามาใชวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ประกอบดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Coefficient of determination; R2) กับดัชนีการยอมรับ (Index of agreement; IA) ไดถูกนํามาใชเปนเกณฑตรวจสอบ 

ความถูกตองของผลการสอบเทียบและผลตรวจพิสูจนของแบบจําลองเพื่อใหไดคาพารามิเตอรที่เหมาะสม ดังแสดง 

ในสมการที่ (4) - (5) ตามลําดับ คือ

                                              (4)

                                              (5)

โดยที่  O
i
 = ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดในสนาม, P

i
 = ผลการคํานวณจากแบบจําลอง, i = จํานวนขอมูล

   O
ave
 = คาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดในสนาม  
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ผลการศึกษา

       1. การสอบเทียบและตรวจพิสูจนแบบจําลองทางชลศาสตร

       ในขั้นตอนการสอบเทียบแบบจําลองของแมนํ้าทาจีนไดใชชุดขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2543 ระดับนํ้าไดจากกรมชลประทานที่ตรวจวัดวัดระดับนํ้าประตูระบายนํ้าบางยี่หน สองพี่นอง พระพิมล และ 

สถานีวัดนํ้า T.1 ดังแสดงในรูปที่ 3 ไดคาสัมประสิทธิ์ของแมนนิ่งเทากับ 0.033 ผลของการสอบเทียบพบวาไดคา 

ใกลเคียงและสอดคลองกับคาตรวจวัดจริง การตรวจพิสูจนแบบจําลองทางชลศาสตรใชชุดขอมูลระหวางเดือนมกราคม 

ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2547 ในตําแหนงเดียวกัน (รูปที่ 4) พบวาไดคา R2 อยูระหวาง 0.93-0.94 และ IA อยูระหวาง 0.97-0.98 

ซึ่งไดผลลัพธอยูในเกณฑที่ดีมาก

รูปที่ 3 ผลการสอบเทียบแบบจําลองชลศาสตรแมนํ้าทาจีนระหวางมีนาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2543

รูปที่ 4 ผลการตรวจพิสูจนแบบจําลองชลศาสตรแมนํ้าทาจีนระหวางมีนาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2547
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        สําหรับแมนํ้าเจาพระยาไดใชชุดขอมูลระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2551 ที่สถานี C.3 (บาน 

บางพุดทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี) และ C.7A (บานบางแกว อ.เมือง จ.อางทอง) ดังแสดงในรูปที่ 5 ไดคาสัมประสิทธิ์ 

ของแมนนิ่งเทากับ 0.022 ผลของการสอบเทียบพบวาไดคาใกลเคียงและสอดคลองกับคาตรวจวัดจริง มีคา R2 อยู 

ระหวาง 0.88-0.91 และ IA อยูระหวาง 0.94-0.97 จัดอยูในเกณฑดีจนถึงดีมาก เมื่อไดทําการตรวจพิสูจนแบบจําลอง 

ทางชลศาสตรใชชุดขอมูลระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2553 ในตําแหนงเดียวกัน (รูปที่ 6) พบวาไดคา R2 

อยูระหวาง 0.93-0.94 และ IA อยูระหวาง 0.97-0.98 ซึ่งไดผลลัพธอยูในเกณฑที่ดีมากสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อ 

ศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลและความเค็มตอไปได

รูปที่ 5 ผลการสอบเทียบแบบจําลองชลศาสตรแมนํ้าเจาพระยาระหวางมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2551

รูปที่ 6 ผลการตรวจพิสูจนแบบจําลองชลศาสตรแมนํ้าเจาพระยาระหวางมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2553

รูปที่ 7 ผลการสอบเทียบแบบจําลองความเค็มแมนํ้าทาจีนระหวางมีนาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2543
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รูปที่ 8 ผลการตรวจพิสูจนแบบจําลองความเค็มแมนํ้าทาจีนระหวางมีนาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2547

รูปที่ 9 ผลการสอบเทียบแบบจําลองความเค็มแมนํ้าเจาพระยาระหวางมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2551

รูปที่ 10 ผลการตรวจพิสูจนแบบจําลองความเค็มแมนํ้าเจาพระยาระหวางมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2553

       2. การสอบเทียบและตรวจพิสูจนแบบจําลองความเค็ม

       แบบจําลองความเค็มไดปรับเทียบและตรวจพิสูจนเชนเดียวกับแบบจําลองทางชลศาสตร ไดแสดงผล 

การสอบเทียบความเค็มที่ไดจากการคํานวณจากแบบจําลองกับความเค็มที่ไดจากการตรวจวัดในแมนํ้าทาจีนที่สถานี 

จ.สมุทรสาคร อ.กระทุมแบน อ.สามพราน และคลองเจดียบูชา และแมนํ้าเจาพระยาที่สถานีบางไทร สําแล และศาลา 

กลางพระประแดง (รูปที่ 7-8) จากการสอบเทียบแบบจําลองความเค็มพบวาผลจากการคํานวณมีคาใกลเคียงและ 
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สอดคลองกับคาตรวจวัดจริง โดยมีคา IA อยูระหวาง 0.75-0.94 และคา R2 อยูระหวาง 0.86-0.96 และมีคา Global   

Dispersion Factor เทากับ 500-1,800 m2/s และคา Global Exponent เทากับ 0.1-0.8 และคา K
mix
 เทากับ 500-1,800 hr-1 

และในขั้นตอนการตรวจพิสูจนไดคา IA กับ R2 อยูระหวาง 0.72-0.87 กับ 0.71-0.91 ตามลําดับ (รูปที่ 9-10) อยูในเกณฑ 

ที่ยอมรับได

       3 การประยุกตใชแบบจําลองและอภิปรายผล

       ในงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชขอมูลผลการคาดการณของการเพิ่มของระดับนํ้าทะเล IPCC ที่ไดทําการ 

คาดการณโดยใชแบบจําลองภูมิอากาศโลกในอนาคต จะใชกรณีศึกษา A1FI (มีการใชพลังงานฟอสซิลอยางเขมขน 

Fossil intensive และเปนการพัฒนาที่ใชพลังงานที่เปนฟอสซิลมาก) และมุงเนนเฉพาะผลกระทบที่มีตอการรุกตัวของ 

ความเค็มทั้งในแมนํ้าเจาทาจีนและแมนํ้าพระยา จากผลคาดการณของ IPCC พบวาระดับนํ้าทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 

ประมาณ 48 cm ในป ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใชระดับนํ้าทะเลนี้เพื่อคาดการณความเค็มที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต

       ในกรณีของแมนํ้าทาจีนนั้นไดใชขอบเขตเงื่อนไขความเค็มทางดานเหนือนํ้าและดานทายนํ้าใชชุดขอมูล 

ของป พ.ศ.2547 เมื่อนํามาวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าโดยแบบจําลองทางชลศาสตรกับความเค็มแลว พบวา 

ความเค็มที่มีคาเกิน 0.25 g/l อยูที่บริเวณ อ.สามพราน จ.นครปฐม แตถาระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีก 48 cm ในปี 

ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) จะทําความเค็มนี้ขึ้นไปอยูที่ ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งตั้งอยูทางดานเหนือนํ้าขึ้นไป 

อีกประมาณ 6.50 km

        สวนกรณีของแมนํ้าเจาพระยาไดใชขอบเขตเงื่อนไขความเค็มทางดานเหนือนํ้าและดานทายนํ้าใชชุด 

ขอมูลของป พ.ศ.2551 กับ 2553 เมื่อนํามาวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าโดยแบบจําลองทางชลศาสตรกับ 

ความเค็มแลวพบวาคาความเค็มสูงสุดที่สถานีสูบนํ้าดิบสําแลมีคา 0.29 กับ 0.37 g/l ตามลําดับ และความเค็มที่มีคา 

เกิน 0.25 g/l อยูที่ อ.บางไทร แตถาระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีก 48 cm จะทําคาความเค็มนี้ขึ้นไปอยูที่ ต.บานโพ 

อ.บางปะอินกับ ต.สนามชัย อ.บางไทร ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนเจาพระยา 142.0 กับ 157.0 km และคาความเค็มสูงสุด 

ที่สถานีสูบนํ้าดิบสําแลมีคาเพิ่มขึ้นเปน 0.38 กับ 0.45 g/l ตามลําดับ

        ในกรณีที่ความเค็มที่ปากแมนํ้าที่อาวไทยมีคาวิกฤติที่สุดคือ มีคาคงที่เทากับ 30 g/l จะทําใหระดับของ 

ความเค็มที่มีคาเกิน 0.25 g/l รุกสูงขึ้นมาอยูที่บริเวณ อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนเจาพระยาเพียงแค 

ประมาณ 133.0 km และคาความเค็มสูงสุดที่สถานีสูบนํ้าดิบสําแลมีคาเพิ่มขึ้นเปน 0.99 กับ 1.70 g/l ตามลําดับ ซึ่งพบ 

วามีความเค็มคาเกินมาตรฐานขององคการอนามัยโลกและการประปานครหลวงถึงประมาณสี่เทา และถามีปริมาณ 

นํ้าที่ผันลงมาทายเขื่อนเจาพระยานอย คาเกิน 0.25 g/l อาจจะรุกสูงรุกขึ้นไปถึงบริเวณ จ.อางทอง

       สําหรับผลกระทบตอพืชนั้น คาความเค็มที่มีคามากกวา 1.00 g/l จะเริ่มมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

138



เกือบทุกชนิดยกเวนขาวโพดที่มีความสามารถทนความเค็มไดนอยกวา แตไมพบวามีการปลูกขาวโพดในบริเวณพื้นที่ 

ปากแมนํ้าทั้งสองแหง ในลุมนํ้าทาจีนพบวาพืชชนิดตางๆ ยังสามารถเจริญเติบโตและ/หรือยังทนความเค็มไดเพราะ 

ความเค็มยังขึ้นไปไมสูงมากนัก แตในลุมนํ้าเจาพระยานั้นจะพบวาบริเวณสถานีสูบนํ้าสําแลมีคาความเค็มมากกวา 

1.6 g/l จากผลการคํานวณพบวาความเค็มที่มีคามากกวา 1.00 g/l จะรุกขึ้นไปถึงบริเวณ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งจะ 

สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชจําพวกขาว ขาวโพด ฝาย และปอ สําหรับขาวจะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 

เหลือเพียงรอยละ 80-90 เทานั้น

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 คาความเค็มของแมนํ้าเจาพระยากรณีที่ความเค็มที่ปากแมนํ้าที่อาวไทยมีคาคงที่เทากับ 30 g/l

        สําหรับมาตรการระยะสั้นสําหรับในปที่เกิดปญหานํ้าแลงอาจจะมีการผันนํ้าขามลุมจากแมกลองมา 

เพื่อชวยบรเทาความเค็มสําหรับผลิตนํ้าประปาของการประปานครหลวง (ไมครอบคลุมดานเกษตรกรรม) เพราะมี 

ปริมาณแหลงนํ้าตนทุนเพียงพอ และไดมีการผันนํ้ามาเพื่อผลิตนํ้าประปากับผลักดันความเค็มอยูแลว แตยังคงมีปญหา 

ที่ตองหาแนวผันนํ้ามาในปริมาณที่มากขึ้นเพราะความจุของคลองสงนํ้าในปจจุบันยังไมเพียงพอกับปริมาณนํ้าที่จะ 

ตองสงมาเจือจางความเค็ม ซึ่งสามารถแกไขไดโดยจะตองขุดลอกหรือขยายคลองสงนํ้าเพิ่มเติม หรือติดตั้งระบบสูบนํ้า 

หรือชุดผลักดันนํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงนํ้าอีกทางหนึ่งดวย สวนมาตรการระยะยาวสําหรับการผลิตนํ้าประป

นั้นควรจะตองยายสถานีสูบนํ้าดิบขึ้นไปดานเหนือนํ้า กอสรางสถานีสูบนํ้าดิบถาวรแหงใหมในบริเวณที่ความเค็ม 

รุกตัวไปไมถึงเพื่อปองกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

สรุป

        ผลงานวิจัยพบวา เมื่อพิจารณาระดับนํ้าทะเลจากแบบจําลอง MIKE11 จากขอมูลที่มีการสอบเทียบ 

และตรวจพิสูจน แมนํ้าทาจีนไดคาสัมประสิทธิ์ของแมนนิ่งเทากับ 0.033 มีคา R2 อยูระหวาง 0.93-0.94 และ IA อยู 
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ระหวาง 0.97-0.98 ซึ่งไดผลลัพธอยูในเกณฑที่ดีมาก และแมนํ้าเจาพระยาไดคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง 

เทากับ 0.22 แบบจําลองชลศาสตรในชวงการสอบเทียบมีคา R2 อยูระหวาง 0.88-0.91 และ IA อยูระหวาง 0.94-0.97 

สวนแบบจําลองความเค็มไดคา Global Dispersion Factor เทากับ 500-1,800 m2/s และคา Global Exponent เทากับ 

0.1-0.8 และคา K
mix
 เทากับ 500-1,800 hr-1

        เมื่อนําแบบจําลองที่ไดไปประยุกตใชกับขอมูลคาดการณการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลของ IPCC กรณี 

การคํานวณโดยจําลองภูมิอากาศโลกในอนาคตกรณีศึกษา A1FI ภายใตขอบเขตเงื่อนไขความเค็มทางดานเหนือนํ้า 

และดานทายนํ้าใชสภาพป พ.ศ.2547 ของแมนํ้าทาจีนและ พ.ศ.2551 กับ 2553 ของแมนํ้าเจาพระยา ในอนาคตป 

ค.ศ.2100 (พ.ศ.2643) เมื่อระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นอีก 48 cm พบวาจะทําใหระดับของความเค็มที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐาน 

0.25 g/l ในแมนํ้าทาจีนอยูที่ ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งตั้งอยูทางดานเหนือนํ้าขึ้นไปอีกประมาณ 6.50 km 

เทียบกับสภาพปจจุบัน สวนแมนํ้าเจาพระยาอยูที่บริเวณ ต.บานโพ อ.บางปะอิน ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนเจาพระยา 

142.0 km มีคาความเค็มสูงสุดสถานีสูบนํ้าสําแล 0.447 g/l แตถาความเค็มที่ปากแมนํ้ามีคา 30 g/l จะทําใหระดับของ 

ความเค็มที่มีคาเกิน 0.25 g/l อยูที่ ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะทางจากเขื่อนเจาพระยา 133.0 km มีคา 

ความเค็มสูงสุดที่สถานีสูบนํ้าสําแลมีคาความเค็มมากถึง 1.70 g/l

        สําหรับผลกระทบตอเกาตรกรรมพืชนั้นไมพบในแมนํ้าทาจีน แตจะพบในแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งจากผล 

การคํานวณพบวาความเค็มที่มีคามากกวา 1.00 g/l จะรุกขึ้นไปถึงบริเวณ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งจะสงผลกระทบ 

ตอการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะขาวจะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงรอยละ 80-90 เทานั้น และไดนํา 

เสนอแนะมาตรการระยะสั้นโดยผันนํ้าจากลุมนํ้าแมกลองเพื่อชวยเจือจางความเค็ม สวนมาตรการระยะยาวควรยาย 

สถานีสูบนํ้าดิบขึ้นไปดานเหนือนํ้า กอสรางสถานีสูบนํ้าดิบถาวรแหงใหมในบริเวณที่ความเค็มรุกตัวไปไมถึงเพื่อ 

ปองกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

กิตติกรรมประกาศ
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