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บทคัดยอ

               พื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาตอนบนมักประสบปญหาอุทกภัยและจากเหตุการณอุทกภัยป 2554 ทําใหมีแนว 

คิดในการกอสรางทางผันนํ้าทวมฝงตะวันตก (ขาณุวรลักษบุรี-ทามวง) เพื่อชวยระบายนํ้าหลากจากลุมนํ้าปงตอนลาง 

กอนการระบายนํ้าลงสูลุมนํ้าเจาพระยาตอนบนอยางไรก็ตาม แนวความคิดดังกลาวอาจสงผลกระทบตอ ปริมาณนํ้าที่ 

เขาสูแมนํ้าเจาพระยาได การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของทางผันนํ้าทวมดังกลาวตอการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการไหลเขาเขื่อนเจาพระยาทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง วิธีการประกอบดวยการประเมินความตองการใชนํ้าของ 

คลองสายใหมตามแนวทางการเปดพื้นที่ชลประทาน การจําลองระบบคลองดังกลาวดวยแบบจําลองสมดุลนํ้า และการ 

คํานวณดัชนีอุทกวิทยาเพื่อตรวจวัดรูปแบบการไหลทั้งในสวนของปริมาณการไหลและชวงเวลา โดยใชขอมูลการบริหาร 

จัดการนํ้าระหวางป พ.ศ. 2524 ถึงป พ.ศ.2554 (30 ป) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการมีทางผันนํ้าสายใหมซึ่งสมมุติ 

ใหมีการผันนํ้าจากแมนํ้าปงและสงนํ้าในฤดูแลง มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการไหลของนํ้าเขาเขื่อนเจาพระยา 

ทั้งในเชิงของเวลาและปริมาณ อยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะ อยางยิ่งในชวงฤดูแลงซึ่งมีผลกระทบอยางสูงตอสมดุลนํ้า 

ในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง

คําสําคัญ: ลุมนํ้าปงตอนลาง, ทางผันนํ้า, ขาณุวรลักษบุรี-ทามวง

        Due to the flood on Chao Phraya river basin in 2011, the construction of western diversion flood 

channel (Khanu Woralaksaburi – Tha Muang) was proposed to solve the flood problems. The objective of the study 

is to simulate the effects of the proposed flood diversion channel both in rainy and dry season. The methodology 

consists of modeling the river system for simulation of lower Ping river basin including Khanu Woralaksaburi – Tha 

Muang flood diversion channel and the computation of flow characteristic index which indicating the changes of 

flow regime in its magnitude and time using the water management data from 1981 to 2011. The results show that 
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the flow regime to Chao Phraya river basin is significantly changed both in magnitude and time especially high 

impact to the water balance of lower Chao Phraya in dry season.

Keywords: Lower Ping, Flood Diversion Channel, Khanu Woralaksaburi – Tha Muang

คํานํา

        เนื่องจากเหตุการณมหาอุทกภัยในป 2554 จึงไดมีแนวคิดในการกอสรางทางผันนํ้าทวมฝงตะวันตก         เนื่องจากเหตุการณมหาอุทกภัยในป 2554 จึงไดมีแนวคิดในการกอสรางทางผันนํ้าทวมฝงตะวันตก 

(ขาณุวรลักษบุรี-ทามวง) เพื่อชวยระบายนํ้าหลากจากลุมนํ้าปงตอนลางกอนระบายนํ้าลงสูลุมนํ้าเจาพระยาตอนบน 

การกอสรางทางผันนํ้าดังกลาวนี้ มีการบริหารจัดการนํ้าในฤดูนํ้าหลาก โดยระบายนํ้าสวนเกินประมาณ 1,200 ลบ.ม./วินาที 

แมวาในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการนํ้า

พื้นที่แมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตกจะมีเปาหมายสําคัญในการระบายนํ้าหลากและสงนํ้าใหพื้นที่ชลประทานเปดใหมใน 

ฤดูฝนโดยการพิจารณาการใชนํ้าจากลํานํ้าเดิมและแมนํ้าปงมาบริหารจัดการ แตจากการศึกษาวิจัยนี้ มีการศึกษาเพิ่ม 

เติมโดยมีสมมุติใหมีการจัดการนํ้าในฤดูแลง โดยไดทําการศึกษาสมดุลนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าตามแนวคลอง 

สายใหมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลของสถานีวัดนํ้า P.16 จากนั้นทําการคํานวณการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการไหลโดยปรับปรุงวิธี RVA (Richter et al, 1997) โดยตัวแปรที่เรียกวา Indicators of Hydrologic Alteration 

(IHA) จํานวน 32 คา ซึ่งดัชนีดังกลาวเปนการวัดการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะการไหลของนํ้า เนื่องจากสาเหตุตางๆ 

เชน มีการกอสรางอาคารชลศาสตรขึ้นในลํานํ้า (สมฤทัย และสุวัฒนา, 2550) การผันนํ้าเพื่อรองรับการใชนํ้าดานการ 

เกษตรตามแนวคลองสายใหมในฤดูแลงก็อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของปริมาณและชวงเวลาการไหล 

ความถี่และอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของนํ้าทาไดเชนกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผลตอคุณลักษณะเชิง 

ปริมาณนํ้า และเวลาตอนํ้าตนทุนของลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางได

พื้นที่ศึกษา

        ทางผันนํ้าฝงตะวันตก (ขาณุวรลักษบุรี–ทามวง) ยาวประมาณ 300 กม. มีพื้นที่ชลประทานเปดใหม 

ตามทางผันนํ้าคลองในฤดูฝน 557,467 ไร ตามรูปที่ 1 จุดเริ่มตนออกจากแมนํ้าปงที่ อ.ขาณุวร-ลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 

พิกัดเสนรุงที่ 16 องศา 9 ลิปดา 2 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 47 ลิปดา 55 พิลิปดาตะวันออก  ผานจังหวัด 

กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี มีโครงการชลประทานใกลเคียงตามแนวคลอง 

ไดแก โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา วังยาง-หนองขวัญ, โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทับเสลา, โครงการชลประทาน 

ทุงวัดสิงห, โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดอนเจดีย และโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพนมทวน ซึ่งคลองดังกลาว 

ระบายนํ้าลงแมนํ้าแมกลองบริเวณเหนือเขื่อนแมกลอง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี พิกัดเสนรุงที่ 16 องศา 9 ลิปดา 2 

ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 35 ลิปดา 25 พิลิปดาตะวันออกระบายนํ้าสูงสุดได 1,000 ลบ.ม./วินาที โดยที่ 
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หนาตัดคลองดังรูปที่ 2 การตรวจสอบปริมาณการไหลจะพิจารณาปริมาณนํ้าที่เปลี่ยนแปลงสําหรับสถานีวัดนํ้าทา 

P.16 ตั้งอยูที่บานแสนตอ อ.ขาณุวร-ลักษณบุรี จ.กําแพงเพชร ซึ่งเปนสถานีสําคัญที่วัดปริมาณนํ้าจากลุมนํ้าปงตอนลาง 

กอนเขาสูลุมนํ้าเจาพระยา ดังนั้นถาทราบการเปลี่ยนแปลงการไหลที่สถานีวัดนํ้าทา P.16 ก็สามารถประเมินการ 

เปลี่ยนแปลงการไหลเขาลุมเจาพระยาได

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาทางผันนํ้าฝงตะวันตก(ขาณุวรลักษบุรี – ทามวง) (ดัดแปลงจากกรมชลประทาน, 2557ข)

รูปที่ 2 หนาตัดทางผันนํ้าฝงตะวันตก(ขาณุวรลักษบุรี – ทามวง) (ดัดแปลงจากกรมชลประทาน, 2557ข)
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วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา

       การศึกษานี้ ประกอบดวยวัตถุประสงคและขอบเขต 4 ประการคือ

         1)  ศึกษาความตองการใชนํ้า

         2)  ศึกษาสมดุลนํ้าและบริหารจัดการนํ้าตามแนวคลองสายใหม

         3)  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลเขาเขื่อนเจาพระยาเนื่องจากทางผันนํ้าฝงตะวันตก

         4)  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลโดยใชคา RVA    

           อยูในระดับตํ่าเปนเกณฑ

 สมมุติฐานการศึกษา

             1.   ความตองการนํ้าเพื่อการเกษตรตามแนวคลองผันนํ้าสายใหม อางอิง Cropping Pattern จากรายงาน 

ความกาวหนาฉบับที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการนํ้าพื้นที่แมนํ้า 

เจาพระยาฝงตะวันตก

             2.  การปลูกพืชฤดูฝน-ฤดูแลง กําหนด Cropping Intensity (CI) ตามพฤติกรรมเดิมเนื่องจากเปน 

ความเคยชิน

             3.   แนวทางในการบริหารจัดการคลองสายใหม สมมุติใหมีการดําเนินการ 2 ประการทั้งนี้ เพื่อหาแนว 

ทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการประกอบดวย

               1)  ปรับปรุงประสิทธิภาพชลประทานเพื่อใหดัชนีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยูในระดับตํ่า

               2)  ปรับปริมาณพื้นที่การเพาะปลูกฤดูแลงโดยคา CI เพื่อใหดัชนีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับตํ่า

ความตองการนํ้าดานการชลประทานโดยใชแบบจําลอง WUSMO

                การประเมินปริมาณความตองการใชนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ศึกษาใหมีความสอดคลองกับสภาพ 

การเพาะปลูกในพื้นที่มากที่สุด โดยขอมูลที่นํามาประเมินเปนทั้งขอมูลในสวนทุตยภูมิและขอมูลจากการสํารวจใน 

ภาคสนาม ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญในการนําไปวิเคราะหสมดุลนํ้าในลุมนํ้าตอไป โดยขอมูลพื้นฐานในการคํานวณสรุป 

ไดดังนี้

                    (1)  พื้นที่เพาะปลูก

                    (2)  อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแตละพื้นที่เพาะปลูก

                    (3)  สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดตางๆ

                    (4)  ชนิดของพืชที่ปลูก

                    (5)  ปฏิทินการปลูกพืชชนิดตางๆในแตละพื้นที่
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ตารางที่ 1 CI โครงการชลประทานใกลเคียงบริเวณคลองสายใหม

        จากรูปที่ 3 แสดงคา CI ของโครงการชลประทานพื้นที่ใกลเคียงกับแนวทางผันน้ำสายใหม ซึ่งชี้ใหเห็น 

วามีการปลูกพืชในฤดูแลงจำนวนมาก และมีคา CI อยูในเกณฑสูงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.88 การศึกษาครั้งนี้ไดมีสมมุติฐาน 

การปลูกพืชฤดูแลง ใหใกลเคียงกับพฤติกรรมการเพาะปลูกของพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน

 

รูปที่ 3 CI ของโครงการชลประทานบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับคลองสายใหม

               จากรูปที่ 4 แสดงการปลูกพืชในแตละพื้นที่ Zone 1 ถึง Zone 6 ตามที่ไดแบงพื้นที่ Zone แลวในรูปที่ 1 

ประกอบดวย พื้นที่ Zone 1 ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ใน 2 จังหวัด ประกอบดวย อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอ 

คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่เพาะปลูก 129,451 

ไร ปลูกขาว 92% ปลูกออย 4% และอื่นๆ 4% พื้นที่ Zone 2 ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ใน 2 จังหวัด ประกอบดวย 
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อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหยาง และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอหนองมะโมง และอำเภอ 

วัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่เพาะปลูก 146,018 ไร ปลูกขาว 93% ปลูกออย 3% และอื่นๆ 4% พื้นที่ Zone 3 

ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ใน 2 จังหวัด ประกอบดวย อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 93,951 ไร ปลูกขาว 69% ปลูกออย 25% และอื่นๆ

6% พื้นที่ Zone 4 ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ใน 2 จังหวัด ประกอบดวย อำเภอดอนเจดีย อำเภอหนองหญาไซ 

และอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 138,056 ไร ปลูกขาว 

42%42% ออย 52% และอื่นๆ 6% พื้นที่ Zone 5 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 

33,270 ไร ปลูกขาว 43% ออย 50% และอื่นๆ 7% พื้นที่ Zone 6 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอทามวง และอำเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16,721 ไร ปลูกขาว 75% ออย 13% และอื่นๆ 12% เห็นไดวานิยมปลูกขาว 

และออยเปนหลัก ซึ่งชวงเวลาการเพาะปลูก เจริญเติบโต และเก็บเกี่ยวขาว ออย และพืชอื่นๆดูไดจาก Cropping     

Pattern ในรูปที่ 5 ระบบและปฏิทินการปลูกพืชในปจจุบันของพื้นที่ศึกษาตามแนวคลองผันน้ำสายใหม

รูปที่ 4 เปอรเซ็นตการเพาะปลูกพืชแตละพื้นที่

ปฏิทินการปลูกพืช

                                         

             ก. ระบบและปฏิทินการปลูกพืชในปจจุบันของพื้นที่                ข. ระบบและปฏิทินการปลูกพืชในปจจุบันของพื้นที่

                        ขาณุวรลักษบุรี – บรรพตพิสัย – ทามวง                                    หนองขาหยาง – หนองมะโมง – วัดสิงห
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       กรณีที่ 2  ปรับประสิทธิภาพชลประทานที่ทำใหดัชนี IHA มีการเปลี่ยนแปลงในระดับต่ำ

                   กรณีที่ 3  ปรับ CI ที่ทำใหดัชนีทางอุทกวิทยา IHA รวมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับต่ำ

การประยุกตใช RVA (Range of Variability Approach) ในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง

          รูปแบบน้ำทา

                                    การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลโดยการปรับใช RVA สำหรับ สถานี P.16 นี้ พารามิเตอร 

IHA ซึ่งแบงกลุมตามลักษณะของน้ำทาได 5 กลุม โดยเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของน้ำทาทั้ง ขนาด 

เวลา ความถี่ ชวงเวลา และอัตราการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร IHA ตามวิธีของ Richter et al. (1997). มีทั้งสิ้น 32 คา 

ถูกพัฒนามาสำหรับการประเมินการไหลรายวัน อยางไรก็ตามเนื่องจาก ในการศึกษานี้ เปนการจำลองระบบลุมน้ำ 

แบบรายเดือนจึงทำการปรับใชโดยคัดเลือกพารามิเตอรใชขอมูลรายเดือนเพียง 25 คา ตามตารางที่ 2

                                    วิธี RVA ที่มีการปรับใชนี้จึงเปนการนำขอมูลการไหลรายเดือนมาพิจารณา โดยเปนการเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบตอคุณลักษณะของน้ำทาที่สถานี P.16 ในชวงกอนผันน้ำและหลังผันน้ำ แตละตัวจะถูกคัดแยกจากอนุกรม 

เวลาชวงกอนการเปลี่ยนแปลงจากนั้นทำการหาคาที่เปนขอบเขตลาง และขอบเขตบน โดยพิจารณาที่ 75% และ 25% 

ตามลำดับ (Richter et al. 1997.) ซึ่งเรียกวา RVA range แลวจึงทำการเปรียบเทียบกับปริมาณการไหลที่เกิดขึ้นหลัง 

จากการผันน้ำ ถาอัตราการอยูในชวงและนอกชวง RVA range แตกตางกัน แสดงวาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ 

การไหลตามคุณสมบัติของดัชนีนั้นๆ โดยระดับการเปลี่ยนแปลง (D) สามารถคำนวณไดโดยสมการที่ 1

                                                (1)
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เมื่อ

           N
0
 คือ จำนวนปกอนการเปลี่ยนแปลงการจัดการลุมน้ำที่มีคาดัชนีทางอุทกวิทยา (IHA) ตกอยูในชวงของ 

RVA range

           N
e
 คือ จำนวนปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการลุมน้ำที่คาดวาจะมีคาพารามิเตอรทางอุทกวิทยา (IHA) 

ตกอยูในชวงของ RVA range

                                   ซึ่งคา N
e
 สามารถประมาณไดจาก p x NT โดยที่คา p คือ คาเปอรเซ็นตของจำนวนปที่คาพารามิเตอร 

ทางอุทกวิทยา (IHA) ตกอยูในชวงของ RVA range สำหรับกรณีกอนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการไหล 

และ N
T
 คือ จำนวนปที่พิจารณาหลังจากไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการไหลหรือหลังจากพัฒนาโครงการ 

ดานแหลงน้ำและการเปลี่ยนแปลงการใชน้ำ โดย Richter et al. (1997) ไดแนะนำวา คา D ที่คำนวณได ถาอยูในชวง 

ระหวาง 0 และ 33% แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย (L) ชวง 33-67% แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (M) และ 

67-100% แสดงถึงการกระทบระดับสูง (H)

ตารางที่ 2 ดัชนี IHA (ปรับปรุงจาก ภาณุวัฒน และคณะ, 2556)
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ตารางที่ 2 ดัชนี IHA (ปรับปรุงจาก ภาณุวัฒน และคณะ, 2556) (ตอ)

ผลการศึกษา

        จากการศึกษาสามารถแสดงรายละเอียดตางๆ ประกอบไปดวยผลการคำนวณความตองการน้ำ ผลการ 

พัฒนาแบบจำลองระบบลุมน้ำ และผลการคำนวณพารามิเตอร RVA

                       ในการศึกษาความตองการน้ำเพื่อการเกษตร การศึกษาสมดุลน้ำ และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูป 

แบบการไหล ซึ่งสามารถสรุปแตละกรณีศึกษาไดดังนี้

                                   1)  กรณีศึกษาที่ 1 พื้นที่ชลประทานทั้งหมด มีการใชคา CI และ ประสิทธิภาพชลประทาน ตามตารางที่ 

1 จากการประเมินความตองการน้ำดวยโปรแกรม WUSMO สามารถสรุปผลของความตองการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม 

ไดดังรูปที่ 8 โดยคาเฉลี่ยรายปประมาณ 393 ลานลูกบาศกเมตร ความแปรผันของปริมาณความตองการน้ำรายเดือน 

คอนขางนอยโดยไมตางกันมากนักโดยมีคาสูงสุดประมาณ 446 ลานลูกบาศกเมตร และต่ำสุดประมาณ 343 ลาน 

ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาความตองการน้ำเฉลี่ยรายเดือนดังรูปที่ 12 จากการทำสมดุลน้ำพบวาหากมีความตองการใชน้ำ 

ดังกลาวพบวาเกิดการขาดน้ำ 28 ป (101 เดือน)และเปนปริมาณมากที่สุด 587.50 ลานลูกบาศกเมตรของรอบ 30 ป 

ดังแสดงในรูปที่ 13 และเกิดการขาดแคลนน้ำเฉลี่ยรายปดังรูปที่ 14

  

รูปที่ 8 ความตองการน้ำเฉลี่ยรายปของคลองผันน้ำสายใหมกรณีศึกษาที่ 1
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             การคำนวณพารามิเตอร RVA ยกตัวอยางรูปที่ 9 เปนการแสดงพารามิเตอร RVA กลุมที่ 1 ซึ่งมีตัวแปร 

ทั้งหมด 12 คา ไดยกตัวอยางการคำนวณคือ ปริมาณการไหลเฉลี่ยรายเดือนกุมภาพันธ ที่สถานี P.16 สำหรับการไหล 

ในสภาพปจจุบัน และกรณีมีคลองผันน้ำสายใหม โดยคา D คิดจากผลตางจำนวนครั้งที่ปริมาณการไหลสภาพปจจุบัน 

ตกในชวง RVA กับจำนวนครั้งที่ปริมาณการไหลกรณีมีคลองผันน้ำตกในชวง RVA ตอจำนวนครั้งที่ปริมาณการไหล 

กรณีมีคลองผันน้ำตกในชวง RVA เห็นไดวากรณีมีคลองผันน้ำจำนวนปมีคา IHA ออกนอกชวงเปอรเซ็นไทล 25-75% 

มากกวาในสภาพปจจุบัน ซึ่งคำนวณคา D ได 93.75% และการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ H สำหรับพารามิเตอรตัวอื่นๆ 

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงไดดังตารางที่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงไดดังตารางที่ 3 ซึ่งพารามิเตอรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกรณีศึกษาที่เห็นไดชัดเจน ไดแก 

กลุมที่ 1 คาเฉลี่ยปริมาณการไหลเดือน มกราคม, กุมภาพันธ, มีนาคม, เมษายน กลุมที่ 2 ปริมาณการไหลสูงสุดใน 

รอบ 1 เดือน และกลุมที่ 4 จำนวนครั้งการเกิดปริมาณน้ำต่ำสุด และชวงเวลาการไหลต่ำสุดของปริมาณน้ำ และเมื่อ 

พิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวากรณีที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูง

รูปที่ 9 พารามิเตอร RVA กลุมที่ 1 : ปริมาณการไหลเดือนกุมภาพันธุที่ P.16

       2) กรณีศึกษาที่ 2 พื้นที่ชลประทานทั้งหมดหลังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพชลประทานใหดีขึ้น จาก 

การประเมินควาตองการน้ำดวยโปรแกรม WUSMO สามารถสรุปผลของความตองการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมไดดัง 

รูปที่ 10 โดยคาเฉลี่ยรายปประมาณ 250 ลานลูกบาศกเมตร ความแปรผันของปริมาณความตองการน้ำรายเดือนคอน 

ขางนอยโดยไมตางกันมากนักโดยมีคาสูงสุดประมาณ 285 ลานลูกบาศกเมตร และต่ำสุดประมาณ 216 ลานลูกบาศกเมตร 

ซึ่งมีคาความตองการน้ำเฉลี่ยรายเดือนดังรูปที่ 12 จากการทำสมดุลน้ำพบวาหากมีความตองการใชน้ำดังกลาว พบวา 

เกิดการขาดน้ำ 15 ป (29 เดือน) และเปนปริมาณมากที่สุด 263.08 ลานลูกบาศกเมตรของรอบ 30 ป ดังแสดงในรูปที่ 

1313 และเกิดการขาดแคลนน้ำเฉลี่ยรายปดังรูปที่ 14 เมื่อพิจารณาการการเปลี่ยนแปลงการไหลกรณีที่ 2 พบวา ในภาพรวม 

มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังตารางที่ 3
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รูปที่ 10 ความตองการน้ำเฉลี่ยรายปของคลองผันน้ำสายใหมกรณีศึกษาที่ 2

                                   3)  กรณีศึกษาที่ 3 พื้นที่ชลประทานทั้งหมดหลังมีการปรับ CI  มีการเพาะปลูกในฤดูฝน100% และฤดู 

แลง 6.2% จากการประเมินความตองการน้ำดวยโปรแกรม WUSMO สามารถสรุปผลของความตองการน้ำเพื่อการ 

เกษตรกรรม เฉลี่ยรายปไดประมาณ 226 ลานลูกบาศกเมตร ความแปรผันของปริมาณความตองการน้ำรายเดือนคอน 

ขางนอยโดยไมตางกันมากนักโดยมีคาสูงสุดประมาณ 280 ลานลูกบาศกเมตร และต่ำสุดประมาณ 185 ลานลูกบาศกเมตร 

ซึ่งมีคาความตองการน้ำเฉลี่ยรายเดือนดังรูปที่ 11 จากการทำสมดุลน้ำพบวาหากมีความตองการใชน้ำดังกลาว พบวา 

เกิดการขาดน้ำ 20 ป (36 เดือน) และเปนปริมาณมากที่สุด 194.9 ลานลูกบาศกเมตรของรอบ 30 ป ดังแสดงในรูปที่ 13 

และเกิดการขาดแคลนน้ำเฉลี่ยรายปดังรูปที่และเกิดการขาดแคลนน้ำเฉลี่ยรายปดังรูปที่ 14 เมื่อพิจารณาการการเปลี่ยนแปลงการไหลกรณีที่ 3 ซึ่งมีแนวโนม 

การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับต่ำจะเกิดในชวงฤดูแลงเนื่องจากมีการปรับคา CI

รูปที่ 11 ความตองการน้ำเฉลี่ยรายปของคลองผันน้ำสายใหมกรณีศึกษาที่ 3
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รูปที่ 12 ความตองการน้ำเฉลี่ยรายเดือนทั้ง 3 กรณี

 

           รูปที่ 13 การขาดน้ำเฉลี่ยรายเดือนทั้ง 3 กรณี                                             รูปที่ 14 การขาดน้ำเฉลี่ยรายปทั้ง 3 กรณี

สรุป

                       จากผลการศึกษาการใชน้ำโดยสมมุติฐานดังกลาวทำใหมีเกิดการขาดแคลนน้ำและมีการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการไหลในระดับสูง ซึ่งหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลใหอยูในระดับต่ำเปนเกณฑ โดยมีแนว 

ทางบริหารจัดการน้ำ ไดแก การปรับประสิทธิภาพชลประทาน และการปรับคา CI พบวาการปรับประสิทธิภาพ 

ชลประทานสงผลใหปริมาณการใชน้ำ และเกิดการขาดแคลนน้ำลดลง ถึงแมวาจะมีการปรับประสิทธิภาพ 100% 

ยังไมทำใหการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลอยูในระดับต่ำ ซึ่งการปรับคา CI ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำในฤดูฝน และ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลอยูในระดับต่ำเกิดในฤดูแลง จะเห็นไดวาการใชน้ำในฤดูฝนยังไมเหมาะสมตอปริมาณ 

น้ำตนทุนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลใหอยูในระดับต่ำ

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

                   ควรศึกษาการบริหารจัดการทั้งคาประสิทธิภาพชลประทาน และ CI โดยกระบวนการหาคาความเหมาะสม 

สูงสุด (Optimization) เขามาชวย อยางไรก็ดีการสรางคลองผันน้ำนี้อาจสงผลกระทบตอลุมน้ำเจาพระยา ในดานการ 

อุปโภค บริโภค การผลักดันน้ำเค็ม ซึ่งถาจำเปนตองสรางอาจตองปรับประสิทธิภาพชลประทาน และ CI ใหเหมาะสม 

และสงผลกระทบนอยที่สุด ซึ่งจะเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ
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ตารางที่ 3 ประเมินพารามิเตอร RVA
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