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ICID หรอื International Commission on Irrigation and Drainage เปนองคกรระหวาง
ประเทศทีม่วีตัถปุระสงคในการสงเสรมิการคนควาพฒันาเทคโนโลย ีหรอืวจิยัทางดานทีเ่กีย่วของ
กับการชลประทานและการระบายน้ำรวบรวมวิเคราะหและแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน
ในประเทศทีเ่ปนสมาชกิจดัการประชมุใหญทางวชิาการทัว่โลก การประชมุระดบัภมูภิาค สงเสรมิ
ให คำแนะนำ ปรึกษาและความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกและองคกรระหวางประเทศซึ่ง
ปจจุบันมีประเทศสมาชิกกวา 110 ประเทศ สำหรับประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่รวม
จัดตั้ง โดยจัดตั้งเปนคณะกรรมการดานการชลประทานและการระบายน้ำแหงประเทศไทย
(Thai National Committee on Irrigation and Drainage) ถอืองคกรของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้เปน
ผูแทนประเทศไทย

การจดัการประชมุวิชาการ THAICID หรอื THAICID National Symposium เปนหนึง่
ในภารกจิหลกัทีไ่ดดำเนนิการทกุป ซึง่ในปจจบุนัจดัขึน้เปนครัง้ที ่12 เนนใหความสำคญัเกีย่วกบั
มิติความสัมพันธ น้ำ พลังงาน อาหาร สรรสรางนวัตกรรมการชลประทานและการระบายน้ำ
ในประเทศไทย ซึง่มติคิวามสมัพนัธ น้ำ พลงังาน อาหารไดถกูกำหนดไวในประเดน็รางยทุธศาสตรชาติ
20 ป ยุทธศาสตรที่ 6 การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ใหกำหนดและ
จดัโครงสราง เพือ่ขบัเคลือ่นประเดน็ดานการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ที่สำคัญ เชน ความเชื่อมโยงระหวางมิติความมั่นคงดานทรัพยากรน้ำ พลังงาน และอาหาร
ศนูยขอมูลขนาดใหญ ทมีวิเคราะหขอมูล วฒันธรรมสถาบนัแบบอจัฉรยิะและหนวยงานคลงัสมอง

ดังนั้น การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงเปนการบริหารจัดการความรูในรูปแบบที่
ผสมผสานอยางเหมาะสมและสอดคลองกนั บทความทกุบทความลวนมคีวามนาสนใจจงึหวงัเปน
อยางยิ่งวาผูเขารวมประชุมทุกคนไดรับองคความรูแบบสหวิทยาการจากนักวิจัย นักวิชาการ
ผเูชีย่วชาญ และนกัศกึษา สมดงัวตัถปุระสงคของการจดัการประชมุวชิาการทกุประการ

สารจาก
ประธานคณะกรรมการดานการชลประทาน

และการระบายน้ำแหงประเทศไทย (THAICID)

(นายทองเปลว กองจันทร ) 
ประธานคณะกรรมการ THAICID



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

การขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำป พ.ศ. 2561
(Driving the Promotion of Farmers' Occupation in the Bang Rakam Lowland Area in 2018)
ดร.ทวศีกัดิ ์ธนเดโชพล, ชำนาญ ชเูทีย่ง,  ดร.ธเนศร สมบรูณ,
อทุยัวฒุ ิชำนาญแกว, ดร.วภิพ ทมีสวุรรณ

การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล
กรณศีกึษาลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยหวยโสมง) และลมุน้ำปาสกั
(Farming System Development following the King's Philosophy: KhokNong Na Model
Case Study:  Prachinburi River Basin (Huay Sa-Mong sub-basin) and Pasak River Basin
พงศพชิญ ยอดยิง่

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในลุมน้ำเจาพระยา
Decision Support System for Water Quality Management
in Chao Phraya River Basin
ดร.สรุศกัดิ ์คลงัสภุาวพิฒัน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการการปรับตัว
เพื่อการจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยาและทาจีนตอนลาง
Climate change impacts and adaptationmeasures for water management
in lower Chao Phraya and Tha Chin basins
นายสนทิ วงษา

การฉายภาพอนาคตพื้นที่เกษตรกรรมในเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
ดวยแบบจำลองเซลลูลาร-ออโตมาตาและมารคอฟ
Future Projection of Agricultural Land PhayaBunlue O&M
Project by Cellular - Automata and Markov Models
สเกณ เปยคำภา, เอกสทิธิ ์โฆสติสกลุชยั
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การประเมินผลของความแปรปรวนภูมิอากาศตอศักยภาพผลผลิตของขาวนาสวน
ในจงัหวดัชัยนาทดวยแบบจำลอง DSSAT-CERES
Assessment of the Effectof Climate Variability on Yield
Potential of Lowland Rice in Chainat Province using DSSAT-CERES
เอกพนัธ มาเลศิ, เอกสทิธิ ์โฆสติสกลุชยั

การประยุกตใชระบบชลประทานสมัยใหมรวมกับอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการผลิตขาว
Applying the modern irrigation integrating with the
Internet of Things (IoT) for rice production
ประดบัพนัธ เจรญิการ, ทรงศกัดิ ์ภทัราวุฒชิยั, ปณุยวรี เดชครอง, จกักรชิ พฤษการ

การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอปริมาณน้ำทา
ในพืน้ทีล่มุน้ำปราจนีบรุดีวยแบบจำลอง SWAT
A study Impact of Land use change on Runoff in Prachin Buri Basin by SWAT
อศิเรศ กะการด,ี นวลทพิย ฉลาดเลศิ, และอทุยัวรรณ ผวิพรรณ

การประเมนิคาวอเตอรฟตุพริน้ทของการปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี 1
แบบเปยกสลับแหงและแบบทวมขัง
Evaluation of Water Footprint (WF) of PathumThani 1
Rice cultivation alternate wet & dry and basin irrigation
รพพีงศ ลภสัภคัคณุตม, พทิวัส วชิยัดษิฐ, พรียทุธ จนัทรเพญ็งาม , ชยัศร ีสขุสาโรจน

การวิเคราะหประสิทธิภาพชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
Analysis of Irrigation Efficiency of KRASEAW Operation
and Maintenance Project
ลลติา ยนืยง, จริวฒัน กณะสตุ, ยทุธนา ตาละลกัษมณ
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The effect of fertilizer application in the rice field
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Precipitation Index (SPI) in theHuaiKoKaeo sub-basin of the PasakRiver Basin
ดร.พฒันา วจิติรพงษสกลุ

การใชคาดัชนีน้ำฝนพยากรณปริมาณน้ำหลากสูงสุดในลุมน้ำยมตอนบน
The Use of Antecedent Precipitation Index to
Estimate Peak Flow in Upper Yom River Basin
พมิพนารา อนิทรเรอืง, วรรณด ีไทยสยาม, จริวฒัน กณะสตุ
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Water Management Problems in Makhamthao-Krasiao Canal under the
Differences Amount of Irrigation Water, Pollathep Operation and Maintenance Project
ชานนทร นมุสขุ, จตุเิทพ วงษเพช็ร

การพยากรณน้ำทวมในลุมน้ำปาสักตอนบน
โดยการประยกุตใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11-Data Assimilation
Flood Forecasting in the Upper Pasak River Basin
by An Application of MIKE11-Data Assimilation Model
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อิทธิพลของปริมาณน้ำหวยขาวสารตอแมน้ำลำโดมใหญในสถานการณน้ำทวม
Influence of HuaiKhao San Tributary Discharge on the Flood
Situation in Lam Dom YaiRiver
องอาจ แสนอบุล, ทวศีกัดิ ์วงัไพศาล

การวิบัติลาดไหลเขาแบบระนาบบริเวณฐานยันฝงขวา
เขือ่นแควนอยบำรงุแดน จงัหวดัพษิณโุลก
Plane failure on right abutment slope of Kwai Noi Bamrung Dan dam, Phitsanulok
ถริวุฒ ิณ ลำปาง

การปรับปรุงสภาพธรณีวิทยาฐานรากที่มีความยุงยาก
กรณศีกึษาโครงการอางเกบ็น้ำคลองขลงุ อำเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี
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Stakeholder analysis in the public-private watershed development project:
A case study of the Lower Khlong KattanaoYaiSub-Watershed, Sakaeo Province
ฉววีรรณ สขุลิม้, ชพูนัธ ุชมภจูนัทร
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Community based Flash Floods and Mudslides Mitigation :
a Case Study of Sob Sai sub-Watershed, Tha Wang Pha District, Nan Province.
มนตชยั มโนสมทุร, สญัญา นาม,ี สกุญัญา แกวเรอืง
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การบรหิารจดัการ ปตร.ปากลำหวยสำราญ ในการปองกนัน้ำทวม อำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ
HuaiSamran Gate Operating Management
For Flood Protection in AmphoeMuangSisaket Province
นายกติติศกัดิ ์แสวงผล
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บทคัดยอ
จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมกีารจดัระบบการปลกูพชืฤดฝูนในพืน้ทีล่มุต่ำ

บางระกำป 2561 รวมเปนพืน้ทีท่ัง้สิน้ 0.382 ลานไร จากการดำเนนิงานดงักลาว ทำใหมพีืน้ทีส่ำรองเพือ่
ใชรับน้ำในฤดูน้ำหลากไดถึง 550 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อเปนการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เหนือและ
ตอนลางของพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำบางสวนและเพือ่เปนการชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละ
พืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำในชวงฤดนู้ำหลาก กระทรวงเกษตรและสหกรณจงึมนีโยบายในการสงเสรมิอาชพี
เกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำบางระกำการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ ดังนั้น เพื่อใหการบูรณาการในการ
ดำเนนิการกจิกรรมสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำมปีระสทิธภิาพ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงมีการแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำบางระกำ
ผลการดำเนินการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำบางระกำโดยคณะทำงานดังกลาว ป 2561
ไดผลสมัฤทธิ ์ กลาวคือ 1) เกษตรกรสามารถปลกูขาวไดในชวงเวลาทีม่กีารปรบัแผนการจดัระบบปลกูพชื
และเกบ็เกีย่วขาวได 100%  2) สามารถใชพืน้ทีโ่ครงการบางระกำรองรบัน้ำหลาก ในชวงวกิฤตขิองแม
น้ำยม เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชน 3) ชะลอการระบายน้ำ
ลดผลกระทบจากอทุกภยัในพืน้ทีล่มุน้ำเจาพระยาตอนลาง 4) ประหยดังบประมาณภาครฐั ในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรและการปองกันอุทกภัย 5) มีการสงเสริมใหเกษตรกรมีรายได
เสรมิจากการทำอาชพีประมง 6) มกีารสงเสรมิอาชพี และกจิกรรมในรปูแบบอืน่ๆ เชน การสงเสรมิการ
แปรรปูผลผลติจากการประมง การทำแพปลกูพชืผกัสวนครวัลอยน้ำ ฯลฯ

คำสำคญั: สงเสรมิอาชีพ, เกษตรกร, พืน้ทีล่มุต่ำ, บางระกำ.
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Abstract
Where as the policy of the Ministry of Agriculture and Cooperatives has indicated the

establishment of a rainy season planting system in the lowland area of Bang Rakam in 2018
at the total area of 0.382 million rai, such operation has resulted in a reserve area of 550 million
cubic meters of water that can alleviate flooding in the northern and lower areas of the Bang
Rakam lowland area. To help farmers that sacrifice the reserve area, the Ministry of Agriculture
and Cooperatives, has set a policy to promote farmers' occupation in lowland areas.
Therefore, in order to effectively integrate all activities of farmers' occupational promotion in
the Bang Rakam lowland areas, the Ministry of Agriculture and Cooperatives has appointed
a working group on farmers' occupational in the lowland area of Bang Rakam. The results of
the occupational promotion for farmers in the Bang Rakam Lowland area 2018 by this
working group are achieved as follows: 1) Farmers can grow rice at the adjusted timetable
so as to which 100% rice harvesting, 2) To be able to use the Bang Rakam project area
to inundate the flood during the crisis of the Yom River and thus, reduce the impact of the
floods that will occur in the community, 3) To retard drainage in order to reduce the impact
of flooding in the lower Chao Phraya River Basin, 4) To save the government budget in
helping people suffering from agricultural disasters and flood prevention measures,
5) Toencourage farmers to earn extra income from fishing activities, 6) To undertake career
promotion and other activities, such as processing fishery products, making rafts for
 floating vegetables, etc.

Keywords: Occupational promotion, Farmers, Lowland areas, Bang Rakam.
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1.ความสำคัญและที่มาของปญหา
ทงุบางระกำ หนึง่ในพืน้ทีล่มุต่ำ เปนพืน้ทีร่บัน้ำจากแมน้ำยมและแมน้ำนาน โดยทกุปทงุบางระกำ

จะประสบปญหาอกุกภยัน้ำทวมเนือ่งจากเปนทางน้ำผาน ถกูน้ำทวมขงัเปนเวลานาน น้ำทวมซ้ำซากใน
เขตจงัหวดัสโุขทยัและพษิณโุลก ซึง่อทุกภยัในทงุบางระกำสงผลทำใหเกดิความเสยีหายทัง้พืน้ทีก่ารเกษตร
พชืผลทางการเกษตร ทรัพยสนิและโครงสรางพืน้ฐานเปนจำนวนมาก

ในป 2559 พลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดลงพืน้ที่
ติดตามสถานการณและแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกไดสั่งการให
กรมชลประทานและหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ บรูณาการรวมกนัในการปรบัแผนการเพาะ
ปลกูพชืนาป ในพืน้ทีล่มุต่ำ ใหวางแผนการสงน้ำสำหรบัการเพาะปลกูขาวในเดอืนเมษายน และใหสามารถ
เกบ็เกีย่วผลผลติไดภายในเดอืนกรกฎาคม เพือ่ไมใหพืน้ทีด่งักลาวไดรบัผลกระทบจากอทุกภยัและใชเปน
พืน้ทีแ่กมลงิธรรมชาตเิพือ่รองรบัน้ำในฤดนู้ำหลาก กรมชลประทานจงึไดดำเนนิการจดัทำเปน โครงการ
บริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีสวนรวมในทุงหนวงน้ำบางระกำ หรือ "โครงการบางระกำโมเดล 60"
โดยมีวัตถุประสงคโครงการ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชน
มีสวนรวมและการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งโครงการบางระกำโมเดล
60 ประสบความสำเร็จ เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทั้งหมด โดยไมได
รับความเสียหาย ชวงน้ำหลากสามารถใชพื้นที่เปนแกมลิงธรรมชาติรองรับน้ำหลาก ลดความเสียหาย
(กรมชลประทาน, 2562)

ในป 2561 นายกฤษฎา บญุราช รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายววิฒัน
ศลัยกำธร รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สัง่การใหขยายผลโดยเพิม่พืน้ทีอ่กี 117,000 ไร
รวมเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 382,000 ไร สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากไดมากกวา 550 ลาน ลบ.ม.
โดยกรมชลประทานไดวางแผนการปลกูขาวตามปฏทินิการสงน้ำฤดนูาป ตัง้แต 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม
2561 ซึ่งในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทำใหมีพื้นที่สำรองเพื่อใชรับน้ำในฤดูน้ำหลากไดถึง 550
ลานลูกบาศกเมตร เพื่อเปนการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เหนือและตอนลางของพื้นที่ลุมต่ำบางระกำบาง
สวนและเพือ่เปนการชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละพืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำในชวงฤดนู้ำหลาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำบางระกำ
(กรมชลประทาน, 2562)

ทั้งนี้ เพื่อใหการบูรณาการในการดำเนินการกิจกรรมสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำ
บางระกำมปีระสทิธภิาพจงึมกีารแตงตัง้คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ
บางระกำ ในเดอืนสงิหาคม 2561 โดยคณะทำงานดงักลาวมวีตัถปุระสงคเพือ่ขบัเคลือ่นและรวมบรูณาการ
งานสงเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำบางระกำใหเปนไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละพืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำ
ในชวงฤดนู้ำหลาก ใหเหน็ผลอยางเปนรปูธรรม ตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นำผลการปฏบิตังิานไปประยกุตใชเพือ่ขยายผลในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ซึง่ คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพี
เกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำประกอบดวย 9 กจิกรรมหลกั คณะทำงานดงักลาว ประกอบดวย
ผแูทนจาก 11 หนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก ผแูทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
กรมการขาว กรมพฒันาทีด่นิ กรมปศสุตัว สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร องคการสะพานปลา โดยมี
แผนงาน 9 กจิกรรมหลกั ไดแก กจิกรรมที ่ 1) เริม่เกบ็เกีย่วขาวนาป  2) ระบายน้ำเขาทงุบางระกำ
3) ทำการประมง ปลอยปลา 4) ปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศน 5) เลีย้งสตัว เชน เลีย้งเปด 6) ระบายน้ำ
ออกจากทงุ 7) ฟนฟสูภาพน้ำ/คณุภาพดนิ 8) การทองเทีย่ว 9) ปลกูพชืเศรษฐกจิหลงันา เชน ถัว่เหลอืง
ฯลฯ โดยแผนกจิกรรมหลกัทัง้ 9 เริม่ดำเนนิการตัง้แตเดอืนสงิหาคม 2561 ถงึ เดอืนมกราคม 2562

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหผลการดำเนินการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรของคณะทำงานขับเคลื่อนการสงเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำบางระกำ 9 กิจกรรม
หลกัและหาโมเดลตนแบบการขบัเคลือ่นกจิกรรมการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรแบบบรูณาการ เพือ่ชวยเหลอื
เกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำทีเ่สยีสละพืน้ทีเ่พือ่ใชในการรบัน้ำในชวงฤดนู้ำหลาก ใหเหน็ผลอยางเปนรปูธรรม
และขยายผลไปยงัพืน้ทีล่มุต่ำอืน่ๆ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ

2.วัตถุประสงค
เพือ่ศกึษาวเิคราะหผลการดำเนนิการกจิกรรมสงเสรมิอาชพีเกษตรกรของคณะทำงานขบัเคลือ่น

การสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 9 กจิกรรมหลกัและหาโมเดลตนแบบการขบัเคลือ่น
การสงเสริมอาชีพเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุมต่ำที่เสียสละพื้นที่เพื่อใชในการรับน้ำในชวง
ฤดูน้ำหลาก
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3.วิธีการศึกษา
การศกึษานี ้เปนการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ขอมลูหรอืขอคนพบ ไดมา

จากการศกึษาผลการดำเนนิการของคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ
บางระกำ ขอบเขตการศกึษาอยใูนเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ จ.สโุขทยัและพษิณโุลก รวมถงึมกีารวเิคราะห
เอกสาร สมัภาษณ สนทนา จดบนัทกึ สงัเกต และรวบรวมวเิคราะหขอมลูทีใ่ชในการศกึษาในเขตพืน้ที่
บางระกำ ไดแก การบริหารจัดการน้ำในชวงน้ำหลาก เกณฑในการบริหารจัดการน้ำโครงการยมนาน
การปรบัปฎทินิการเพาะปลกูพชืเพือ่ลดผลกระทบจากภยัน้ำทวม การสงเสรมิใหเกษตรกรเลีย้งปลาและ
อาชพีเสรมิตางๆในพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ การบรูณาการรวมกนัระหวางหนวยงานของคณะทำงานสงเสรมิ
อาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ  ชวงเวลาสงน้ำเขาระบบ การควบคมุระดบัน้ำในพืน้ทีล่มุต่ำไมใหกระทบ
ตอคนในพืน้ที ่อกีทัง้ การวเิคราะหผลการดำเนนิการของคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพเกษตรกร
ในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 9 กจิกรรมหลกั ไดแก กจิกรรมที ่1) เริม่เกบ็เกีย่วขาวนาป  2) ระบายน้ำเขา
ทงุบางระกำ 3) ทำการประมง ปลอยปลา 4) ปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศน 5) เลีย้งสตัว เชน เลีย้งเปด
6) ระบายน้ำออกจากทงุ 7) ฟนฟสูภาพน้ำ/คณุภาพดนิ 8) การทองเทีย่ว 9) ปลกูพชืเศรษฐกจิหลงันา
เชน ถัว่เหลอืง ฯลฯ  และสมัภาษณเกษตรกรในพืน้ทีบ่างระกำโดยการสมัภาษณเกษตรกรตวัอยางทีเ่ขา
รวมการโครงการ 180 ราย เพือ่คนหาผลและปจจยัแหงความสำเรจ็ของโครงการขบัเคลือ่นการสงเสรมิ
อาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ บางระกำและสรางโมเดลการขบัเคลือ่นกจิกรรมสงเสรมิอาชพีเกษตรกร
แบบบูรณาการอยางยั่งยืนที่สามารถขยายผลไปในพื้นที่ลุมต่ำอื่นๆไดอยางเปนรูปธรรม

4. ผลการศกึษา
4.1 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

พืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ เปนพืน้ทีร่บัน้ำจากแมน้ำยมและแมน้ำนาน เพือ่เตรยีมรบัสถานการณน้ำ
ของลุมน้ำยม กรณีวิกฤต กรมชลประทานไดดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำในแมน้ำยมโดยการผัน
ลงแมน้ำนาน และในแมน้ำยมสายเกา (รปูที ่ 1) โดยพรองน้ำเหนอืประตรูะบายน้ำตางๆ ในระดบัทีต่่ำ
กวาระดบัวกิฤต ิ 2-3 เมตรเพือ่รองรบัปรมิาณน้ำทีจ่ะผนัมาจากแมน้ำยมผาน ประตรูะบายน้ำบานหาด
สะพานจนัทร อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั พรอมตดิตัง้เครือ่งสบูน้ำในเขตชมุชน และเครือ่งจกัร รถขดุเขา
ดำเนนิการซอมแซมคนัดนิเชงิปองกนัในพืน้ทีท่ีท่ีม่คีวามเสีย่ง ซึง่หากเกดิกรณวีกิฤตปิรมิาณน้ำมากเกนิกวา
ความสามารถการระบายที่จะผานแมน้ำยม ในเขต อ.เมือง สุโขทัย จะใชพื้นที่ลุมต่ำในโครงการ
บางระกำโมเดลเปนพืน้ทีร่องรบัประมาณน้ำหลาก เพือ่ปองกนัอทุกภยัในเขตชมุชนเมอืงสโุขทยั เกณฑ
ในการบริหารจัดการน้ำแสดงในรูปที่ 1 และการระบายน้ำในประตูระบายน้ำและทอระบายน้ำในบาง
ระกำแสดงในรปูที ่ 2
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ทีม่า: โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษายมนาน กรมชลประทาน, 2561

 ทีม่า: โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษายมนาน กรมชลประทาน, 2561

รปูที ่1 เกณฑในการบรหิารจดัการน้ำ ยม-นาน

รูปที่ 2 การระบายน้ำในประตูระบายน้ำและทอระบายน้ำในบางระกำ
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พืน้ทีเ่พาะปลกูในบางระกำโมเดลอยใูนเขตสำนกังานชลประทานที ่3 ทัง้หมด 382,000  ไร สามารถ
รองรับปริมาณน้ำหลากได 550 ลานลูกบาศกเมตร ประกอบดวยพื้นที่ครอบคลุมในเขตโครงการสงน้ำ
และบำรุงรักษายมนาน 290,000 ไร,  โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 52,000 ไร และ
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลายชมุพล 40,000 ไร คลอบคลมุพืน้ที ่2 จงัหวดั 5 อำเภอ 20 ตำบล
93 หมบูาน ปรมิาณน้ำทีไ่ดรบัการจดัสรรทัง้สิน้ 115 ลานลกูบาศกเมตร

กรมชลประทาน ไดดำเนนิการบรหิารจดัการน้ำในโครงการบางระกำโมเดล 60 มาประยกุตใช
ในการบริหารจัดการน้ำป 2561 ซึ่งในปี 2560 ดำเนินการปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกร
ในพื้นที่ลุมต่ำ โดยทำการปลูกขาวนาป ใหเร็วขึ้น 1 เดือน เพื่อใหเกษตรกรทำการเพาะปลูกเริ่มเดือน
เมษายน - กรกฎาคม ซึ่งหัวใจหลักของบางระกำโมเดล คือ ใหชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวขาวได
กอนน้ำจะทวม และมผีลพลอยได คอื อาชพีการประมง รวมท้ังเกบ็กกัน้ำไวใชเพาะปลกูรอบตอไป ซึง่
จะเกบ็เกีย่วผลผลติไดทัง้หมดไมเกนิตนเดอืน ก.ย. กอนทีน่้ำเหนอืจะมาถงึ อยางไรกด็กีารผนัน้ำเขาทงุ
บางระกำ ควรรอมติความเหน็ชอบจากทกุฝาย (รปูที ่3)

ทัง้นี ้เริม่ดำเนนิการสงน้ำนำน้ำเขาคลองสงน้ำและคลองสาขา ตัง้แตวนัที ่15 ม.ีค. 61 เพือ่เตรยีม
การสงน้ำเขาสูระบบกระจายน้ำเพือ่ใหเกษตรกรสามารถเริม่ทำการเพาะปลกูตัง้แต 1 เม.ย. 61 เปนตนไป
การวางแผนการสงน้ำสำหรับพื้นที่ลุมต่ำ ไดดำเนินการบูรณาการทุกภาคสวนกับหนวยงานตางๆ ที่
เกีย่วของ อาท ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กองทพัภาคที ่3 และกลมุเกษตรกรในพืน้ท่ี
ลุมต่ำบางระกำ เพื่อกำหนดเปาหมายการทำงาน ระยะเวลา และมอบหมายการดำเนินงานของแตละ
หนวยงานเพือ่ใหโครงการบรรลวุตัถปุระสงค โดยมแีผนการบรหิารจดัการน้ำแบงไดเปน 4 ชวงเวลา ดงันี้

1. นำน้ำเขาแปลงนา (15 ม.ีค. - 31 ม.ีค. 61)
15 ม.ีค. - 31 ม.ีค. 61 ดำเนนิการสงน้ำเขามาในคลองสงน้ำและคลองสาขา

เพือ่เตรยีมการสงน้ำเขาสรูะบบกระจายน้ำใหเกษตรกรสามารถเริม่ทำการเพาะปลกู 1 เม.ย. 61
1 เม.ย. - 10 พ.ค. 61 ดำเนินการสงน้ำใหกับพื้นที่ลุมต่ำในเขตชลประทาน

ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยตามเปาหมายที่กำหนด
2. การสนบัสนนุการเพาะปลกูขาวฤดนูาป 2561 (10 พ.ค. - 15 ส.ค. 61)

10 พ.ค. - 15 ส.ค. 61 บรหิารจดัการน้ำเพือ่การเพาะปลกูขาวนาป 2561 และ
ปองกันอุทกภัยไมใหเกิดผลกระทบเพื่อใหการเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดกอนฤดูน้ำหลาก

3. การเตรยีมพืน้ทีล่มุต่ำรองรบัน้ำนองโดยธรรมชาต ิ(15 ส.ค. - 31 ต.ค. 61)
15 ส.ค. - 31 ต.ค. 61 เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากจากอุทกภัยใน

ลุมน้ำยมและลุมน้ำสาขา รวมท้ัง ปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ในระดับควบคุมไมใหกระทบตอการสัญจร
ของราษฎร สามารถรบัน้ำนองโดยธรรมชาตไิดสงูสดุประมาณ 550 ลาน ลบ.ม.
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4. การระบายน้ำออกจากพืน้ทีล่มุต่ำในเขตชลประทาน (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 61)
1 พ.ย. - 30 พ.ย. 61 ระบายน้ำออกจากพืน้ทีล่มุต่ำในเขตชลประทาน เพือ่ให

เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกขาวฤดูนาปรัง ตามปฎิทินการเพาะปลูกของกรมชลประทาน

ทีม่า: โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษายมนาน กรมชลประทาน, 2561
รูปที่ 3 การปรบัปฏทินิการเพาะปลกูขาวในบางระกำ

4.2 ผลการดำเนนิงานกจิกรรมสงเสรมิอาชพีพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ ป 2561
การดำเนนิงานสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ โดยคณะทำงานขบัเคลือ่นการ

สงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำสามารถแบงการดำเนนิงานออกเปน 3 ชวงเวลา คอื
1) ชวงกอนนำน้ำเขาทงุ 2) ชวงรบัน้ำเขาทงุ และ 3) ชวงหลงัระบายน้ำออกจากทงุ

ในการนี ้คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีในพืน้ทีล่มุต่ำไดสงเสรมิ 9 กจิกรรม กลาวคอื
1) เริม่เกบ็เกีย่วขาวนาป โดยมโีครงการสรางมลูคาเพิม่สนิคาเกษตร (ขาว) ในวสิาหกจิชมุชน ประสาน
โรงสดีานราคาขาวใหเปนธรรม ตรวจสอบมาตรฐานชัง่ตวงวดัสนบัสนนุ 2) ระบายน้ำเขาทงุบางระกำ
มีแนวทาง คือ ประชุมรวมระหวางภาคสวนราชการ กับผูนำทองถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อชี้แจง
แนวทางการรบัน้ำเขาทงุ 3) ทำการประมง ปลอยปลา  มแีนวทาง คอื กรมประมง มกีารปลอยปลา
เดือน ก.ค. 2561 ถงึ ก.ย. 2561 มีเปาหมายจำนวน 5.7 ลาน ตัว 10 ชนิดพันธุปลาเพื่อสนับสนุน
4) ปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศน กรมวชิาการเกษตร สนบัสนนุการปลกูพชืลอยน้ำเชงินเิวศ  ผลติแพลกูบวบ
ลอยน้ำสำหรบัปลกูพชืผกัสวนครวั เพือ่เปนการลดคาใชจายในครวัเรอืนในชวงฤดนู้ำหลาก ในพืน้ทีน่ำรอง
เริม่ 1-30 ก.ย. 61 5) เลีย้งสตัว เจาหนาท่ีปศสุตัว ใหคำแนะนำการเลีย้งตามหลกัวชิาการ (การควบคมุโรค)
และสนับสนุนปจจัยการผลิต และเวชภัณฑที่จำเปนบางสวน 6) ระบายน้ำออกจากทุง โดยเจาหนาที่
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กรมชลประทานประชมุช้ีแจงแนวทางการระบายน้ำออกจากทงุกบัเกษตรกร 7) ฟนฟสูภาพน้ำ/คณุภาพ
ดนิ กรมพฒันาทีด่นิ ฟนฟสูภาพดนิ/น้ำ  8) การทองเทีย่ว กรมวชิาการเกษตร กรมสงเสรมิการเกษตร
กรมชลประทาน กรมประมง รวมดำเนนิการตามแผนทองเทีย่วเชงิเกษตร และ 9) ปลกูพชืเศรษฐกจิ
หลังนา กรมสงเสริมการเกษตร สงเสริมการปลูกพืชหลากหลายและขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 1)
และกจิกรรมการสงเสรมิอาชพีจากผแูทนกรมตางๆ แสดงไวใน (รปูที ่5)

ผลการดำเนินการ 9 กิจกรรมหลัก สามารถสรุปผลการดำเนินการสงเสริมอาชีพเกษตรกรใน
เขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ ป 2561 ได 6 ประการ ดงันี้

1. เกษตรกรสามารถปลูกขาวไดในชวงเวลาที่มีการปรับแผนการจัดระบบปลูกพืชและเก็บเกี่ยว
ขาวได 100% ซึง่ในป 2561 พืน้ทีเ่พาะปลกู ตามเปาหมาย 312,600 ไร ไมมพีืน้ทีเ่สยีหาย สามารถ
เกบ็เกีย่วไดทัง้หมด

2. สามารถใชพืน้ทีโ่ครงการบางระกำรองรบัน้ำหลาก (พืน้ทีแ่กมลงิตามธรรมชาต)ิ ในชวงวกิฤติ
ของแมน้ำยม เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชนและสถานที่ราชการ
จงัหวดัสโุขทยั ในป 2561 เกดิพายเุซนิตญิ (SON-TINH) และพายเุบบนิคา (BEBINCA) ซึง่โครงการ
บางระกำสามารถตดัยอดน้ำจากแมน้ำยม ไดประมาณ 200 ลานลกูบาศกเมตร
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3. สามารถใชพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำเปนพืน้ทีท่งุหนวงน้ำ (เพิม่พืน้ทีแ่กมลงิตามธรรมชาต)ิ เพือ่ชะลอ
การระบายน้ำ ลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง โดยชะลอการระบายน้ำ
เพือ่ลดผลกระทบจากพายเุซนิตญิ (SON-TINH) และพายเุบบนิคา (BEBINCA)

4. ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรและ
การปองกนัอทุกภยัทีจ่ะกอใหเกดิความเสยีหาย ตอพืน้ทีก่ารเกษตร ในป 2561 สามารถลดงบประมาณ
ในเชิงปองกันอุทกภัย จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไดทันกอนฤดูน้ำหลาก เพราะเกษตรกรเก็บเกี่ยวแลว
ภาครฐัไมตองปองกนัน้ำทวม เชน การสบูน้ำปองกนัน้ำทวมพืน้ทีเ่กษตร การใชรถแมค็โคร เสรมิแนวปองกนั
น้ำทวม หรอื กระสอบทรายปองกนัน้ำทวม

5. สงเสรมิใหเกษตรกรมรีายไดเสรมิจากการทำอาชพีประมง ซึง่เปนวถิชีวีติของเกษตรกรในพืน้ที่
ในป 2561 ปรมิาณน้ำฝนมนีอยกวาป 2560 ทำใหปรมิาณน้ำหลากเขาทงุนอย เกษตรกรทำการประมง
ไดไมเตม็พืน้ที ่สงผลทำใหรายไดเฉลีย่จากการประมงในเขตพืน้ทีบ่างระกำ ลดลงจากป 2560 ทีม่รีายได
เฉลีย่ 450.5 บาท/คน/วนั เปนมรีายไดเฉลีย่ 192.6 บาท/คน/วนั ในป พ.ศ. 2561(รปูที ่4)

6. มกีารสงเสรมิอาชพี และกจิกรรมในรปูแบบอืน่ๆ เชน การสงเสรมิการแปรรปูผลผลติจากการ
ประมง อาทิ ปลาสม ทอดมันปลา ปลารา ปลาแดดเดียว น้ำปลาปลาสรอย เพื่อจำหนาย เปนตน
การทำแพปลูกพืชผักสวนครัวลอยน้ำ การเลี้ยงสัตวน้ำอื่นๆ  กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในชวงฤดู
น้ำหลาก เชน งานเทศกาล ไหวหลวงพออนิทร กนิปลา ชมหมาบางแกว อ.บางระกำ จ.พษิณโุลก เทศกาล
กินปลา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังนา และการใหความรูเรื่องการบำรุงดิน
เพิม่คณุภาพดนิเพือ่เตรยีมแปลงกอนการเพาะปลกูขาวฤดนูาปรงั เปนตน

ทีม่า: รายงานคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำ, กรมชลประทาน, 2562
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบรายไดจากการทำประมงของเกษตรกร

ในบางระกำโมเดล ป 2560 และ ป 2561
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จาก รปูที ่5 จากผลการศกึษาในขอ 4.2 และกจิกรรมแผนงาน 9 กจิกรรมหลกัของคณะทำงานฯ
(ตารางที ่1) สามารถสรางโมเดลการขยายผลกจิกรรมการสงเสรมิอาชีพในเขตพืน้ทีล่มุต่ำจาก 9 กจิกรรม
ของคณะทำงานงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 61

องคประกอบของโมเดลประกอบดวย เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ลุมต่ำที่มีปญหาน้ำทวม
ซ้ำซาก คณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพี ซึง่ จากผลการดำเนนิการ 9 กจิกรรมหลกัของคณะ
ทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชพีลมุต่ำ สามารถนำไปสรางโมเดลการขยายผลไปทีล่มุต่ำอ่ืนๆ โดยเริม่
จากโครงการพื้นที่ลุมต่ำท่ีเกษตรกรมีความตองการ/รองขอการสงเสริมอาชีพในชวงน้ำหลาก ภาครัฐตั้ง
คณะทำงานสงเสริมอาชีพเพื่อบูรณาการที่มีผูแทนมาจากกรมตางๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลังจากนั้นดำเนินการมีสวนรวมภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/ภาควิชาการ ซึ่งคณะทำงานจาก
กรมตางๆ ทีแ่ตงตัง้ขึน้มารวมดำเนนิการกจิกรรมการสงเสรมิอาชพีเกษตรกรในพืน้ทีล่มุต่ำ 9 กจิกรรมตาม
ตารางที ่1 หลงัจากดำเนนิกจิกรรม 9 กจิกรรมหลกั การวเิคราะหและการประเมนิผลโครงการสงเสรมิ
อาชีพลุมต่ำโดยการสัมภาษณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของกิจกรรมการสงเสริมอาชีพจะ
ประกอบดวย 7 ขอ ดงันี ้1) การมสีวนรวมของประชาชน 2) การบรูณาการรวมกนัจากหลายภาคสวน
3) ชวงเวลาสงน้ำเขาระบบกลางเดอืนมนีาคม 4) การควบคมุระดบัน้ำในพืน้ทีล่มุต่ำไมใหกระทบตอคนใน
พืน้ที ่5) กฎระเบยีบ กฎหมาย คาชดเชย มาตรการ และนโยบายจากภาครฐั 6) การประชาสมัพนัธจาก
หนวยงานภาครฐั 7) ระบบชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพ

ความสำเรจ็ในการขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำของคณะทำงานฯ ม ี4 ชอ สามารถ
วดัไดจาก 1) การเพิม่รายไดใหแกเกษตรกรในพืน้ทีล่มุต่ำ โดยรายไดทีเ่พิม่ขึน้จากการประมงของเกษตรกร
ในพืน้ทีท่ีเ่พิม่จากการเพาะปลกูขาวนาป รายไดเฉลีย่จากการประมงในเขตพืน้ทีบ่างระกำ ป 2560 ทีม่ี
รายไดเฉลีย่ 450.5 บาท/คน/วนั และมรีายไดเฉลีย่ 192.6 บาท/คน/วนั ในป พ.ศ. 2561 2) ลดความ
สญูเสยีจากอทุกภยั และลดผลกระทบความสญูเสยีจากอทุกภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในเขตชมุชนและสถานทีร่าชการ
จงัหวดัสโุขทยั ในป 2561 เกดิพายเุซนิตญิ (SON-TINH) และพายเุบบนิคา (BEBINCA) ซึง่โครงการ
บางระกำสามารถตดัยอดน้ำจากแมน้ำยม ไดประมาณ 200 ลานลกูบาศกเมตร  3) ประหยดังบประมาณ
ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรหลายลานบาท เพราะเกษตรกรเก็บเกี่ยวแลว
ภาครฐัไมตองปองกนัน้ำทวม เชน การสบูน้ำปองกนัน้ำทวมพืน้ทีเ่กษตร การใชรถแมค็โคร เสรมิแนวปองกนั
น้ำทวม หรอื กระสอบทรายปองกนัน้ำทวม 4) เพิม่พืน้ทีแ่กมลงิธรรมชาตเิพือ่รองรบัน้ำในฤดนู้ำหลาก
สามารถรองรบัปรมิาณน้ำหลากไดมากกวา 550 ลาน ลบ.ม.

โมเดลการขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำของคณะทำงานฯ จงึมปีระโยชนสงูสามารถ
ขยายผลเพือ่ชวยเหลอืเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำอืน่ๆ ถาไมมโีมเดลการขบัเคลือ่นสงเสรมิอาชพีเกษตรกร
ในพืน้ทีล่มุต่ำจะประสบปญหาขาดแคลนรายไดในชวงน้ำทวมขงัซ่ำซาก ภาครฐัตองเสยีงบประมาณเพือ่
ฟนฟูเยียวยาเกษตรกร
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รปูที ่ 5 โมเดลขยายผลกจิกรรมการสงเสรมิอาชพีในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ 9 กจิกรรมของบางระกำโมเดล
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4.3) การประเมนิผลโครงการบางระกำโมเดล
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกขาวนาป พื้นที่ลุมต่ำในเขตโครงการ

บางระกำโมเดล ป 2561 โดยการสมัภาษณเกษตรกรตวัอยางทีเ่ขารวมการโครงการ 180 ราย ผลการประเมนิ
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2562) สามารถสรปุได ดงันี้

1. เกษตรกรสวนใหญรอยละ 85.55 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มสีวนรวมในการบรหิารจดัการ
น้ำในชมุชน และไดรบัประโยชนจากการบรหิารจดัการน้ำแบบมสีวนรวม โดยเกษตรกรสวนใหญรอยละ
68.33 ของจำนวนเกษตรกรตัวอยาง มีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบริหารจัดการน้ำใน
ระดับมาก

2. เกษตรกรทุกรายไมไดรับความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
รวมท้ังปรมิาณน้ำฝนในปทีน่อยปทีผ่านมา โดยรายไดสทุธเิฉลีย่จากการจำหนายผลผลติเทยีบกบัชวงกอน
มโีครงการ เพิม่ขึน้รอยละ 6.77 รวมทัง้เกษตรกรรอยละ 25.00 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มรีายได
เฉลีย่สทุธขิองเกษตรกรในชวงมโีครงการเพิม่ขึน้มากกวาชวงกอนมโีครงการ

3. เกษตรกรรอยละ 46.67 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มคีวามพงึพอใจตอการประชาสมัพนัธ
และการสรางการรับรู (การประชาคม) ของเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากบั 3.99 (คะแนนเตม็ 5) ซึง่ผลการประเมนิอยใูนระดบัมาก

4. เกษตรกรรอยละ 46.11 ของจำนวนเกษตรกรตวัอยาง มคีวามพงึพอใจตอการปรบัปฏทินิการ
เพาะปลูกใหเร็วขึ้น เพื่อใหเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทันในชวงฤดูน้ำหลากในระดับมาก
โดยมคีาคะแนนเฉลีย่เทากบั 4.00 (คะแนนเตม็ 5) ซึง่ผลการประเมนิอยใูนระดบัมาก

5. เกษตรกรรอยละ 48.89 ของจำนวนเกษตรกรตัวอยาง มีความพึงพอใจตอปริมาณผลผลิต
ทีไ่ดรบัจากการทีม่โีครงการในระดบัมากโดยมคีาคะแนนเฉลีย่เทากบั 3.93 (คะแนนเตม็ 5)

6.สรปุผลและขอเสนอแนะ
บางระกำโมเดลเปนการบริหารพื้นที่ลุมต่ำเพื่อรองรับน้ำในชวงฤดูน้ำหลาก โดยการปรับปฏิทิน

การเพาะปลกูของเกษตรกรในพืน้ทีล่มุต่ำ ใหทำการปลกูขาวนาปเรว็ขึน้ 1 เดอืน เพือ่ใหเกษตรกรทำการ
เพาะปลกูเริม่เดอืน เมษายน - กรกฎาคม (สญัญาและวภิพ, 2562) ซึง่หวัใจหลกัของบางระกำโมเดล คอื
ใหชาวนาสามารถเกบ็เกีย่วขาวไดกอนน้ำจะทวม และมผีลพลอยได คอื อาชพีการประมง

ผลการดำเนนิการสงเสรมิอาชีพเกษตรกรในเขตพืน้ทีล่มุต่ำบางระกำ 9 กจิกรรมหลกั โดยคณะ
ทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำ ป 2561 ไดผลสมัฤทธิ ์กลาวคอื 1) เกษตรกรสามารถ
ปลกูขาวไดในชวงเวลาทีม่กีารปรบัแผนการจดัระบบปลกูพชืและเกบ็เกีย่วขาวได 100%  2) สามารถใช
พื้นที่โครงการบางระกำรองรับน้ำหลาก ในชวงวิกฤติของแมน้ำยม เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจาก
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อทุกภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในเขตชมุชน 3) ชะลอการระบายน้ำ ลดผลกระทบจากอทุกภยัในพืน้ทีล่มุน้ำเจาพระยา
ตอนลาง 4) ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานเกษตรและ
การปองกนัอทุกภยั 5) มกีารสงเสรมิใหเกษตรกรมรีายไดเสรมิจากการทำอาชพีประมง 6) มกีารสงเสรมิ
อาชพี และกจิกรรมในรปูแบบอืน่ๆ เชน การสงเสรมิการแปรรปูผลผลติจากการประมง  การทำแพปลกู
พชืผกัสวนครวัลอยน้ำ ฯลฯ

จากผลการดำเนนิการสงเสรมิอาชีพลมุต่ำบางระกำของคณะทำงานขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพ
ลุมต่ำบางระกำ ป 2561  9 กิจกรรมหลัก สามารถนำมาเขียนโมเดลตนแบบการขับเคลื่อนกิจกรรม
การสงเสรมิอาชีพเกษตรกรแบบบรูณาการในเขตพืน้ทีล่มุต่ำ ซึง่ปจจยัทีส่งผลตอความสำเรจ็ของโมเดลประกอบ
ดวย 7 ประการ ดงันี ้ 1) การมสีวนรวมของประชาชน  2) การบรูณาการรวมกนัจากหลายภาคสวน
3) ชวงเวลาสงน้ำเขาระบบกลางเดอืนมนีาคม 4) การควบคมุระดบัน้ำในพืน้ทีล่มุต่ำไมใหกระทบตอคนใน
พืน้ที ่ 5) กฎระเบยีบ กฎหมาย คาชดเชย มาตรการ และนโยบายจากภาครฐั 6) การประชาสมัพนัธจาก
หนวยงานภาครฐั 7) ระบบชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ การขบัเคลือ่นการสงเสรมิอาชีพในพืน้ที่
ลุมต่ำบางระกำมีความสำเร็จ 4 ประการ ไดแก 1) สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำ
2) ลดความสูญเสียจากอุทกภัย 3) ประหยัดงบประมาณในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ดานเกษตร และ 4) เพิม่พืน้ทีแ่กมลงิธรรมชาตเิพือ่รองรบัน้ำในฤดนู้ำหลาก

ขอเสนอแนะเพือ่ใหโมเดลสามารถขยายผลไปใชในพืน้ทีล่มุต่ำอืน่ๆอยางเปนรปูธรรมในโครงการ
อืน่ๆ ควรมหีลกัเกณฑในการเลอืกพืน้ที ่ประกอบดวย 7 ประการ ดงันี ้ 1) ตองเปนพืน้ทีล่มุต่ำน้ำทวม
ประจำ 2) มแีหลงน้ำตนทนุเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุการเลือ่นเวลาการปลกูขาวนาป 3) ระบบชลประทาน
และสามารถลำเลยีงน้ำผานระบบชลประทานทีส่ามารถควบคมุได 4) เปนพืน้ทีป่ดลอมเกบ็น้ำได และมี
แนวเขตชดัเจน 5) มทีางระบายน้ำเขาออกได 6) การเกบ็กกัน้ำจะตองมรีะดบัควบคมุทีไ่มกระทบกบัชมุชน
และเสนทางสัญจร 7) เกษตรกรและหนวงงานภาครัฐในพื้นที่ใหความรวมมือ หากไมดำเนินการเลือก
พื้นที่ลุมต่ำและปฏิบัติตาม Model นี้ จะประสบปญหาการมีสวนรวมในการดำเนินการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรในพื้นที่ลุมต่ำจะประสบปญหาขาดแคลนรายไดในชวงน้ำทวมขังซ่ำซาก ภาครัฐตองเสีย
งบประมาณเพือ่ฟนฟเูยยีวยาเกษตรกร
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การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล
กรณศีกึษาลมุน้ำปราจนีบรุ ี(ลมุน้ำยอยหวยโสมง) และลมุน้ำปาสกั

(Farming System Development following the King's Philosophy: KhokNong Na Model
Case Study:  Prachinburi River Basin (Huay Sa-Mong sub-basin) and Pasak River Basin

พงศพชิญ ยอดยิง่
Mr. PONGPICH  YODYING

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม กรมชลประทาน

บทคัดยอ
การทำเกษตรกรรมทีม่งุความยัง่ยนืโดยหวงัพึง่ความชวยเหลอืจากภาครฐัเพยีงอยางเดยีวนัน้เปน

ไปไดยาก การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา โดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล เปนการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารจดัการน้ำในพืน้ทีเ่กษตรกรรมโดยจดัสรรพืน้ทีเ่พือ่เกบ็น้ำใน 1) โคก คอื
การเกบ็น้ำซบัในดนิบนทีส่งูปกคลมุดวยปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 2) หนอง คอืการเกบ็น้ำไวในทีต่่ำ
และ 3) นา คือการเก็บน้ำในนาโดยทำคันนาใหสูงและกวางขึ้น การบริหารจัดการน้ำลักษณะนี้ เปน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เปนผลใหเกิดพัฒนาการในการพึ่งพาตนเองเกิด
ปฏสิมัพนัธอนัดใีนชมุชน บาน วดั โรงเรยีน เกดิเครอืขายเกษตรกรรมและการแลกเปลีย่นองคความรู
ทางการเกษตร ซึง่ลวนมสีวนชวยใหเกดิความยัง่ยนื สามารถสรางผลติผลเพือ่เลีย้งครอบครวั เพิม่ขดีความ
สามารถในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
(SDGs) บทความนีน้ำเสนอแนวทางการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา โดยใชหลกั โคก หนอง
นา โมเดล จากการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตร
พระราชา ในพืน้ทีน่ำรองลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยหวยโสมง) และลมุน้ำปาสกั โดยใชวธิปีระเมนิผล
การฝกอบรมและตดิตามผลการฝกอบรมจากการ "เอามือ้เอาแรง" การประเมนิผลการฝกอบรมพบวาผู
เขารับการฝกอบรมทั้งหมดวางแผนที่จะนำความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
โครงการฝกอบรมมีความคุมคาและเปนไปตามความคาดหวัง สำหรับการติดตามผลการฝกอบรมพบวา
มแีนวทางการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาตามหลกัโคก หนอง นา โมเดล 3 รปูแบบ ไดแก
1) การขบัเคลือ่นโดยเครอืขายเกษตรกร 2) การขบัเคลือ่นดวยกลมุเกษตรกรโดยมหีนวยงานรฐัสนบัสนนุ
และ 3) การขับเคลื่อนโดยการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้การขับเคลื่อนและการขยายผล
การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา โดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล จะตองสอดคลองกบั
สภาพภมูสิงัคม ดนิ น้ำ และอากาศ ของแตละพืน้ทีจ่งึจะสามารถนำไปสคูวามสำเรจ็อยางยัง่ยนื

คำสำคญั: ศาสตรพระราชา, โคก หนอง นาโมเดล, ความยัง่ยนื, เอามือ้เอาแรง, ภมูสิงัคม

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
Agricultural practices that aim at sustainability but relies solely on government support

rarely achieves success. Farming system development following the King's Philosophy: KhokNong
Na Model is an adaptive agricultural water management approach that allocates proportion
of space for storing water in 1) Khok - a mound, which attempts to keep capillary water
in the soil by covering it with three-type forests, four benefits; 2)Nong - a pond, which is
a low-lying area; and 3) Na - paddy field, that is modified to have higher and wider edge in
order to store more water.  This water management technique is a change of mindsets that
would lead to a self-reliance development, improve relationship in societies especially between
household-temple-school, build agricultural network and promote agricultural knowledge
exchange.  All of these factors contribute to sustainable agriculture.  Farmers can produce
enough for their family's living, enhance adaptive capacity and resilience to climate change,
and certainly support Sustainable Development Goals (SDGs).  The study presents a guideline
to farming system development following the King's Philosophy: KhokNong Na Model through
training workshops "The King's Philosophy and Farming System Development" in pilot areas:
Prachinbuririver basin (Huay Sa-Mong sub-basin) and Pasakriver basin.  "Social collaboration"
was used for evaluation and follow-up.  The study evaluation shows that all trainees intend to
adopt the principle and knowledge from workshops to their own work.  Moreover, all of them
indicate that the workshops were worth attending and met their expectation.  The follow-up
study concluded three ways to implement KhokNongNa Model, which are 1) driven by farmer
network, 2) driven by farmers with government support, and 3) driven by the integration of
government agencies.Most importantly, implementation and promotion of KhokNong Na
Model must take into account socio-geographic, soil, water and climate condition of the area
in order to achieve a real sustainable success.

Keyword:  The King's Philosophy, KhokNong Na Model (Mound Pond Paddy FieldModel)
Sustainable, Social collaboration, Socio -Geographic
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1. บทนำ
ศาสตรพระราชา เปนศาสตรทีเ่กดิจากพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช บรมนาถบพติรท่ีไดทรงงานเพือ่แกไขปญหาความทุกขยากของราษฎรของพระองคตลอดระยะ
เวลาทีท่รงครองราชย 70 ป ไดมโีครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรถิงึ 4,685 โครงการ (สำนกังาน
กปร., 2559)ศาศตราจารยเกยีรตคิณุ นพ.เกษม วฒันชยั ไดนยิามศาสตรพระราชาไววาศาสตรพระราชา
คือโครงการตามพระราชดำริที่มีองคความรูอยูในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy) นีเ้ปนทีย่อมรบักนัอยางมากและมกีารเผยแพร
ไปทัว่โลก ดงัทีป่รากฏวา นายโคฟ อนันนั เลขาธกิารสหประชาชาต ิไดทลูเกลาฯ ถวายรางวลัความสำเรจ็
สงูสดุดานการพฒันามนษุยของโครงการพฒันาแหงสหประชาชาต ิ(UNDP Human Development Lifetime
Achievement Award)แดพระองคเปนกรณพีเิศษในป พ.ศ.2549 เนือ่งในโอกาสทรงครองสริริาชสมบตัิ
ครบ 60 ป และมกีารเผยแพรหนงัสอืช่ือ แนวคดิของความพอเพยีง: ของขวญัจากประเทศไทยแดโลก
ทีไ่มยงัยนื (Sufficiency Thinking; Thailand's Gift to an Unsustainable World) โดยศาสตราจารย
ดร.แกลย ซ ีเอเวอรี ่ผบูกุเบกิงานวชิาการดานภาวะผนูำแบบพอเพยีง ซึง่เปนทีย่อมรบัทัง้ในเอเชยี ยโุรป
อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย เปนบรรณาธิการ(ประชาชาติธุรกิจ, 2562)แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง เปนแนวปฏบิตัสิำหรบัชนทกุกลมุ ทกุชัน้ทกุสมัมาชพีมอีงคประกอบสำคญั 7 ขอ คอื พึง่พาตนเอง
พอประมาณ เดนิสายกลาง มภีมูคิมุกนั มเีหตผุล เปนคนด ีและรรูกัสามคัค ีโดยหลกัสำคญัทัง้ 7 ขอน้ี สามารถ
นอมนำไปประยกุตใชในการดำเนนิชวีติไดมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได(อำพล เสนาณรงค ,2550)

รปูที ่ 1 แผนภาพศาสตรพระราชาสกูารพฒันาอยางยัง่ยนื (ดร.อานนท ศกัดิว์รวชิญ, 2560)
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กระทรวงเกษตรและสหกรณเล็งเห็นคุณูปการของศาสตรพระราชา จึงไดมีนโยบายโครงการ
ประชารฐั ดนิอดุม น้ำสมบรูณ เมือ่ป พ.ศ.2560 โดยกำหนดพืน้ทีน่ำรอง 3 ลมุน้ำ ไดแกลมุน้ำปาสกั
ลุมน้ำนาน และลุมน้ำหวยโสมงมีหลักการดำเนินงานโดยนอมนำศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มาบรูณาการในรปูแบบประชารฐั ใชหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม เนนการอนรุกัษทรพัยากรดนิและน้ำ เพิม่พืน้ทีป่า และพฒันา
พืน้ทีเ่กบ็น้ำในรปูแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตอมาในการประชมุหนวยงานในกำกบัของรฐัมนตรชีวย
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ 2561 ณ หองประชมุ
SWOC กรมชลประทาน ไดมกีารดำเนนิการอยางเปนรปูธรรมภายใตชือ่โครงการพฒันาระบบกสกิรรม
ดวยศาสตรพระราชา เพิม่พืน้ทีน่ำรองเปน 5 ลมุน้ำ ไดแก ลมุน้ำปง ลมุน้ำยม ลมุน้ำนาน ลมุน้ำปาสกั
และลมุน้ำปราจนีบรุ ี(ลมุน้ำยอยหวยโสมง) จากนัน้จงึมคีำสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณที ่225/2561
เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา เพือ่ทำหนาทีข่บัเคลือ่นโครงการ
ใหสมัฤทธิผ์ลเปนรปูธรรม และคำสัง่คณะกรรมการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาที ่1/2561
เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานโครงการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา ลมุน้ำนำรอง 5 ลมุน้ำ โดย
มอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณ ดำเนินงานในลุมน้ำปงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดำเนนิงานในลมุน้ำยม กรมพฒันาทีด่นิ ดำเนนิงานในลมุน้ำนาน กรมชลประทาน ดำเนนิงานในลมุน้ำ
ปาสกั และลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยโสมง)

กรมชลประทานจึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบ
กสกิรรมดวยศาสตรพระราชา มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผเูขารับการฝกอบรมมคีวามรคูวามเขาใจในศาสตร
พระราชา สามารถออกแบบระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชาตามหลักโคก หนอง นา โมเดล ได
กลุมเปาหมายไดแก ขาราชการกรมชลประทานผูปฏิบัติงานดานออกแบบวิศวกรรม สถาปตยกรรม
และดานพิจารณาโครงการ อบรมรวมกับเกษตรกรในพื้นที่นำรองผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมคือ
ผเูขารบัการฝกอบรมมคีวามรคูวามเขาใจในศาสตรพระราชา และ "แบบแปลงเกษตรกรรม" ซึง่ออกแบบ
โดยใชหลกัโคก หนอง นา โมเดล ตามท่ีเกษตรกรไดรวมกบัขาราชการคดิ วเิคราะห คำนวณ และเขยีน
แบบออกมา จากนัน้จงึนำแบบทีไ่ดไปชวยกนัเอามือ้เอาแรง คอื ชวยกนัปรบัสภาพพืน้ทีแ่ปลงเกษตรเดมิ
ใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว

ภายหลังจากการฝกอบรม ไดมีการติดตามผลการเอามื้อเอาแรงของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรม
พบวาแตละพื้นที่มีลักษณะการดำเนินงานในการชวยกันเอามื้อเอาแรงแตกตางกัน ซึ่งสามารถ
นำมาประยุกตเปนแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชาโดยใชหลัก
โคก หนอง นา ใหสอดคลองกบัสภาพภมูสิงัคมสำหรบัการขยายผลไดในอนาคต
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2. เนือ้หา
2.1 การคดัเลอืกพืน้ทีน่ำรอง
การคดัเลอืกพืน้ทีน่ำรองในลมุน้ำปาสกั และลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยหวยโสมง)มรีายละเอยีด

สงัเขป ดงันี้
2.1.1 ลมุน้ำปาสกัมลีกัษณะเรยีวยาวคลายขนนก วางตวัตามแนวทศิเหนอื-ทศิใต ตอนบน

ของลุมน้ำมีเทือกเขาเพชรบูรณลอมรอบ ทิศเหนือติดกับลุมน้ำโขง ทิศใตติดกับลุมน้ำเจาพระยาและ
ลมุน้ำบางปะกง ทศิตะวันออกตดิกบัลมุน้ำชแีละลมุน้ำมลู และทศิตะวันตกตดิกบัลมุน้ำนานและลมุน้ำ
เจาพระยา ปรมิาณน้ำฝนทัง้ปเฉลีย่1,213.2 มลิลเิมตร พืน้ทีร่บัน้ำทัง้หมด 16,292 ตารางกโิลเมตร ปรมิาณ
น้ำทารายปเฉลี่ยประมาณ 2,897.3 ลานลูกบาศกเมตรสภาพปญหา ดานอุทกภัย ฝนตกหนักในพื้นที่
ลมุน้ำพืน้ทีป่าตนน้ำถกูทำลาย ขาดแคลนแหลงเกบ็น้ำขนาดใหญในพืน้ทีต่อนบน ประสทิธภิาพของระบบ
ระบายน้ำไมเพียงพอ มีการกอสรางสิ่งกีดขวางทางน้ำและเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน ดานภัยแลง
ไมมแีหลงน้ำตนทนุอยางเพยีงพอ การพฒันาแหลงน้ำขนาดใหญทำไดยาก อยใูนเขตอนรุกัษ ลำน้ำสาขา
มนี้ำไหลเฉพาะฤดฝูนเพราะพืน้ทีล่าดชนั กำหนดพืน้ทีน่ำรองใน อำเภอโคกเจรญิ อำเภอสระโบสถ อำเภอ
โคกสำโรง เนื่องจากเปนพื้นที่ท่ีอยูดานเหนือน้ำของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาปาสักชลสิทธิ์ และ
กรมชลประทานไดดำเนนิการกอสรางระบบสบูน้ำดวยไฟฟาแลวเสรจ็ ประโยชนจากการคดัเลอืกสามารถ
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในแปลงของเกษตรกร

2.1.2 ลมุน้ำปราจนีบรุวีางตวัอยใูนแนวทศิตะวันออก-ตะวันตก ทศิเหนอืติดกบัลมุนำ้มลู ทศิใต
และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ำบางปะกง ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ำโตนเลสาป ปริมาณน้ำฝนทั้งปเฉลี่ย
1,584.2 มลิลเิมตร พืน้ทีร่บัน้ำท้ังหมด 10,481 ตารางกโิลเมตร ปรมิาณน้ำทารายปเฉลีย่ประมาณ 5,164.0
ลาน ลกูบาศกเมตรสภาพปญหา ดานอทุกภยั พืน้ทีล่มุน้ำตอนบนเกดิจากฝนตกหนกัและน้ำปาไหลหลาก
จากตนน้ำ ลำน้ำสายหลักระบายน้ำไดไมทัน บริเวณแมน้ำปราจีนบุรีสายหลัก ตั้งแตจุดบรรจบแมน้ำ
พระปรงและแมน้ำหนมุานลงไปจนถงึจดุบรรจบแมน้ำนครนายกเปนพืน้ทีร่าบลมุ แมน้ำสายหลกัตืน้เขนิ
มคีวามสามารถในการระบายน้ำไดนอยและเกดิน้ำเออหนนุจากแมน้ำบางปะกง ดานภยัแลง เกดิจากภาวะ
ฝนทิ้งชวงยาวนาน ทำใหพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานเกิดความแหงแลง ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การอปุโภค-บรโิภค การเกษตร รวมถงึการใชน้ำในกจิกรรมอืน่ๆ พืน้ทีน่ำรอง พจิารณาลมุน้ำยอยหวย
โสมงซึง่มโีครงการสงน้ำและบำรงุรกัษานฤบดนิทรจนิดา ตำบลแกงดนิสอ อำเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุี
มีความจุอาง 295 ลาน ลูกบาศกเมตร ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการกอสรางระบบสงน้ำ และมี
แผนงานทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาและสงเสรมิการเกษตรตามผลการศกึษาวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม
ประโยชนจากการคดัเลอืก สามารถเพิม่น้ำตนทนุเพือ่การทำเกษตรกรรมในพืน้ทีอ่พยพทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากการสรางเขื่อน
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2.2 การฝกอบรม
กรมชลประทาน จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมดวย

ศาสตรพระราชา จำนวน 2 คร้ัง ไดแก
1) รนุที ่1 ลมุน้ำปราจนีบรุ ี(ลมุน้ำยอยหวยโสมง) จดัทีโ่ครงสงน้ำและบำรงุรกัษานฤบดนิทรจนิดา

จงัหวดัปราจนีบรุ ีเมือ่วนัที ่6 - 8  เมษายน 2561 จำนวน 3 วนั จำนวนผเูขารบัการอบรมตามทีข่ออนมุตัิ
โครงการ 90 คน

2) รนุที ่ 2 ลมุน้ำปาสกั จดัทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาปาสกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุ ี เมือ่วนัที่
18 - 20  มถินุายน 2561 จำนวน 3 วนั จำนวนผเูขารบัการอบรมตามทีข่ออนมุตัโิครงการ 60 คน

รปูแบบการอบรม เปนการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร แบงเปน 2 ภาค ไดแก ภาคทฤษฎ ีเรยีนรเูกีย่วกบั
ศาสตรพระราชาดานตาง ๆ ไดแก หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง การปลูกพืช 5 ระดับ การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล
หัวคันนาทองคำ รวมถึงการวิเคราะหปญหาและการนำศาสตรพระราชาไปประยุกตใช ภาคปฏิบัติ
ฝกปฏิบัติการปรับพื้นที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม กิจกรรมเอามื้อสามัคคีจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาการเกษตรในชวงค่ำ

รปูท่ี 2 พืน้ทีศ่กึษา
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รปูที ่3 เรยีนภาคทฤษฎ ีวทิยากร ผศ.พเิชฐ โสวทิยสกลุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่4 เรยีนภาคทฤษฎ ีวทิยากร รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่5 ฝกภาคปฏบิตั ิ(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่6 ออกแบบแปลงกสกิรรมโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)
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2.3 โคก หนอง นา โมเดล
แนวคดิของ โคก หนอง นา โมเดล เปนการจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ทีก่ลางน้ำ (รปูที ่10)

โดยผสมผสานเกษตรทฤษฎใีหมกบัภมูปิญญาพืน้บาน แลวแปลงสคูำภาษาไทยทีช่าวบานเขาใจไดงาย คอื
"โคก หนอง นา" (รูปที่ 11) การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล มีเปาหมาย
เกบ็น้ำฝนทีต่กลงมาในพืน้ทีใ่หได 100% โดยพจิารณาจากขนาดของพืน้ทีแ่ละปรมิาณฝนเฉลีย่ในพืน้ที่
จากนัน้จงึทำการจดัสรรพืน้ทีต่ามหลกัทฤษฎใีหม แลวคำนวณพืน้ทีเ่กบ็น้ำ ดงันี้

รปูที ่7 นำเสนอผลงานออกแบบแปลงกสกิรรมโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

รปูที ่8 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร
ใหขอคดิเหน็ตอผลงานออกแบบ (ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)

 รปูที ่9 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายววิฒัน ศลัยกำธร ตรวจแปลงฝกปฏบิตัิ
(ภาพซาย รนุที ่1 ภาพขวา รนุที ่2)
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1) โคก สามารถนำดนิทีข่ดุทำหนองน้ำมาทำโคก บนโคกปลกูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
สามารถเกบ็น้ำไวใตดนิจากปาบนโคกไดประมาณ 50% ของปรมิาณน้ำฝนทีต่กลงมาเมือ่มปีาสมบรูณ ขึน้
อยูกับชนิดของดินตำแหนงของโคกควรอยูทางทิศตะวันตกเพื่อชวยบังแสงแดดยามบาย

2) หนอง สามารถเกบ็น้ำไดประมาณ 70% การขดุหนองควรใหคดโคงตามสภาพพืน้ทีแ่ละขดุ
ทองคลองใหตางระดบัสำหรบัเกบ็น้ำใหพอใชและเลีย้งปลา อาศัยหลกัวา 1 ป มวีนัฝนตก 60 วนั และ
มวีนัทีฝ่นไมตก 300 วนั น้ำระเหยวนัละ 1 เซนตเิมตร ดงันัน้ น้ำจะระเหยปละ 3 เมตร หนองทีข่ดุจงึตอง
มคีวามลกึมากกวา 3 เมตร เพือ่ใหมนี้ำพอใชยามฝนทิง้ชวง ทัง้ขึน้ขึน้อยกูบัปรมิาณฝนเฉลีย่รายปและ
ความถีข่องฝนทีต่กในพืน้ที ่การวางตำแหนงของหนองควรอยทูางทศิทีล่มรอนพดัผานเพือ่ใหพดัความเยน็
เขาบานทำใหเย็นสบาย

3) นา สามารถเกบ็น้ำไดประมาณ 80% โดยยกหวัคนันาใหสงู ปนคนันาใหกวาง เกบ็น้ำเทา
ความสงูของคนันา

4) คลองไสไก ขดุคลองไสไกใหคดเคีย้วไปทัว่พืน้ที ่ เพือ่เปนทางน้ำบนดนิเพิม่ความชมุชืน้ใหกบั
พืน้ที ่ ขดุบอพกัเปนระยะเพือ่ดกัน้ำใหกระจายทัว่พืน้ที่

รปูที ่ 10 การจดัการน้ำตามศาสตรพระราชา "จากภผูา สมูหานท"ี
(มลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต,ิ 2562)
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2.4 การประเมนิผลโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
สามารถสรปุในภาพรวมได ดงันี ้รนุที ่1 ลมุน้ำปราจนีบรุ ี(ลมุน้ำยอยหวยโสมง) จดัทีโ่ครงการสงน้ำ

และบำรงุรกัษานฤบดนิทรจนิดา จงัหวดัปราจนีบรุ ีระหวางวนัที ่6 - 8 เมษายน 2561 ขออนมุตัผิเูขารบั
การอบรม 90 คนมผีลูงทะเบยีนเขารบัการอบรม101 คน เปนเกษตรกร 40 คน ขาราชการ 61 คน
คดิเปนรอยละ 122.22 มากกวาเปาหมายตามทีไ่ดรบัอนมุตั ิรนุที ่2 ลมุน้ำปาสกั จดัทีโ่ครงการสงน้ำและ
บำรงุรกัษาปาสกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุ ีเมือ่วนัที ่18 - 20  มถินุายน 2561 ขออนมุตัผิเูขารบัการอบรม
60 คน มีผูลงทะเบียนเขารับการอบรม 90 คน เปนเกษตรกร 60 คน ขาราชการ 30 คน คิดเปน
รอยละ150 มากกวาเปาหมายตามทีไ่ดรบัอนมุตัิ

รปูที ่11 ตนแบบ โคก หนอง นา โมเดล (มลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต,ิ 2562)

รปูที ่ 12 ตวัอยางแบบแปลงเกษตรกรรมซึง่ออกแบบโดยใชหลกัโคก หนอง นา โมเดล
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ในสวนของผลการประเมนิ พบวา การอบรมทัง้สองครัง้ไดผลในทศิทางเดยีวกนั คอื จากการสงัเกต
พฤตกิรรมพบวา รอยละ 80 ของผเูขารับการอบรม ตัง้ใจเรยีนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิผานเกณฑ
การประเมินในระดับดีมากจากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรรอยละ 100 มีแผนจะนำ "แบบแปลง
เกษตรกรรม" ทีไ่ดจากการฝกอบรมไปพฒันาพืน้ทีข่องตนเอง และขาราชการรอยละ 100 ตัง้ใจจะประยกุต
ใชศาสตรพระราชาในการทำงานจากแบบสอบถามพบวา ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร และความเหมาะสมของการจดัโครงการในภาพรวม อยใูนระดบัคอนขางมาก สดุทาย ผเูขา
รับการอบรมสวนใหญเห็นวาการเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความคุมคาและเปนไปตามที่
ความคาดหวงั

2.5 การตดิตามผลภายหลงัการฝกอบรม
ภายหลงัการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ไดมกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามผลการเอามือ้เอาแรงของผผูาน

การฝกอบรมโดยใชแบบแปลงเกษตรกรรมซึง่ออกแบบโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดลไปพฒันาพืน้ที่
ของตน พบวา ในแตละพื้นที่ มีรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา
แตกตางกนั โดยสามารถจำแนกได 3 รปูแบบ ดงันี้

1) ขับเคลื่อนโดยเครือขายเกษตรกรจากการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผานมา
กรมชลประทาน ไดเชิญวิทยากรจากเครือขายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาเปนวิทยากรสนามเพื่อ
"พาทำ" ในการฝกภาคสนาม ลมุน้ำปราจนีบรุ ี (ลมุน้ำยอยหวยโสมง) เชญิวทิยากรจากศนูยเศรษฐกจิ
พอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ลุมน้ำปาสัก เชิญวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ
คืนปาสัก วิทยากรทุกทานมีความสามารถสูงในการถายทอดความรูทักษะ และประสบการณดานการ
เกษตรทั้งยังมีระเบียบวินัย สะทอนวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณเฉพาะตัวขององคกรคือมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติที่นายวิวัฒน ศัลยกำธร เปนผูกอตั้งไดเปนอยางดีวิทยากรทุกทานลวนผานการฝกอบรมใน
โครงการคนืชวีติใหแผนดนิ ซึง่เปนโครงการทีร่ณรงคใหเกษตรกร ลด ละ เลกิ การใชเคมทีางการเกษตร
และสงเสรมิใหทำการเกษตรแบบยัง่ยนืสามารถเพิง่พาตนเองไดตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
ทฤษฎใีหม ทำใหผทูีเ่ขารบัการฝกอบรมไดเรยีนรกูารทำเกษตรกรรมตามแบบอยางของเครอืขายของมลูนธิิ
กสกิรรมธรรมชาต ิและตัง้กลมุยอยภายใตเครอืขายเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนร ูเหน็ไดจากผทูีผ่านการฝกอบรม
รนุที ่2 ณ โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาปาสกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุทีีม่คีวามสมัพนัธอยางเหนยีวแนน
จริงใจ มีการใหและแบงปนกันมากกวาเปนการพาณิชย มีการฝกอบรมเปนระยะ และมีการชวยกัน
เอามือ้เอาแรงอยางตอเนือ่ง ถอืวาเปนองคกรทีม่คีวามเขมแขง็ หากหนวยงานรฐัใหการสนบัสนนุในโอกาส
ตาง ๆ อยางถกูตองเหมาะสมจะสามารถชวยใหเกดิความยัง่ยนืในระดบัมหภาคได นบัวาเปนรปูแบบที่
สามารถขบัเคลือ่นและขยายผลไดดทีีส่ดุ เนือ่งจากอาศยัพลงัของเครอืขายเปนตวัสงเสรมิและผลกัดนั
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2) ขบัเคลือ่นดวยกลมุเกษตรกรโดยมหีนวยงานรฐัสนบัสนนุมลีกัษณะคลายคลงึกบัแบบแรก แตเกดิ
จากเกษตรกรกลมุเลก็ ๆ รวมตัวกนัขึน้มาเอง หรอือาจเกดิจากการทีห่นวยงานรฐัในพืน้ทีช่วยสนบัสนนุ
ใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรขึ้นมา กลุมเกษตรกรเหลานี้จะรูจักคุนเคยกันดี อาจเปนระดับหมูบาน
หรอืตำบล การทีห่นวยงานรฐัในพืน้ทีเ่ขามามสีวนชวยในการใหความร ูสงเสรมิ สนบัสนนุ รบัฟงปญหา
และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั จะทำใหกลมุเกษตรกรมคีวามเขมแขง็มาก ชวยเหลอืเกือ้กลูกนัดมีาก
มคีวามรสูกึระหวางสมาชกิในกลมุและหนวยงานรฐัเสมอืนญาตพิีน่องทำใหสามารถขบัเคลือ่นการเอามือ้
เอาแรงภายในกลมุไดด ีตวัอยางทีเ่หน็ไดชดัคอืกลมุเกษตรกร ตำบลทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดั
สระแกวทีม่โีครงการชลประทานสระแกวสนบัสนนุสำหรบัดานการขยายผลนัน้ ตองอาศยัระยะเวลา คอื
ตองพัฒนาพื้นที่ไประยะหนึ่งกอน หรือตองใหผลของการพัฒนาพื้นที่ปรากฏกอน ชาวบานขางเคียง
จงึจะสนใจทีจ่ะทำตามและรวมกลมุในอนาคต โอกาสทีจ่ะเกดิการขยายผลเปนกลมุขนาดใหญระดบัจงัหวดั
หรือภูมิภาคมีนอย แตจะเปนลักษณะกระจายในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานรัฐที่มีความกระตือรือรน
ในการจดัตัง้และสงเสรมิกลมุเกษตรกร ทัง้นี ้กลมุเกษตรกรนีส้ามารถยกระดบัเขาสกูลมุเครอืขายเกษตรกร
ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรของเครือขายเกษตรกรในพื้น

รูปที่ 13 การเอามื้อเอาแรงของเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ คืนปาสัก
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3) ขบัเคลือ่นโดยการบรูณาการของหนวยงานภาครฐัมคีวามเหมาะสมอยางยิง่ทีจ่ะใชในพืน้ทีท่ีย่งั
ไมมกีลมุเกษตรกร หรือกลมุเกษตรกรยงัไมมคีวามเขมแขง็ เนนการปพูืน้ฐาน การดำเนนิการตองมพีืน้ที่
ใหหนวยงานตาง ๆ จัดแสดงขอมูลสงเสริมความรูทางดานวิชาการ นวัตกรรม และผลิตภัณฑอันเปน
ประโยชนทางดานเกษตรจะสามารถจงูใจใหเกษตรกรสนใจและเขารวมกจิกรรมการเอามือ้เอาแรง ซึง่จะได
ประโยชนทัง้การไดชวยกนัเอามือ้เอาแรง และไดรบัความรหูรอืไดปรกึษาปญหาทางการเกษตรดานตาง ๆ
กับหนวยงานที่มารวมบูรณาการกันได ดังตัวอยางที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาได
บูรณการกับหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมุงเนนใหความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตรพระราชาและการฝกเอามื้อเอาแรงการขับเคลื่อนลักษณะนี้ตองมีความตอเนื่อง
อาศยัเวลา คอยตดิตามผลอยเูสมอ รวมทัง้กระตนุเกษตรกรใหตระหนกัถงึความสำคญัและประโยชนของ
ศาสตรพระราชาจนเกดิการ "ระเบดิจากขางใน" เกษตรกรจงึจะสามารถรวมกลมุกนัไดอยางเขมแขง็และ
สามารถขับเคลื่อนระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชาไปไดดวยตนเอง

รปูที ่ 13 การเอามือ้เอาแรง ตำบลทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว
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3. สรปุผล (สรปุผล และขอเสนอแนะ)
จากการจดัโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชา

จำนวน 2 รนุ และตดิตามผลหลงัการฝกอบรม พบวา การทำการเกษตรโดยใชศาสตรพระราชาเปนการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการทางความคดิ (Mindset) จากวถิเีกษตรเชงิพาณชิยมาเปนวถิเีกษตรตามแนวทาง
ของเศรษฐกจิพอเพยีง การเรยีนรแูละฝกปฏบิตัชิวยใหเกดิพฒันาการในการพึง่พาตนเอง การชวยกนัเอา
มื้อเอาแรงสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธอันดีในชุมชน บาน วัด โรงเรียน เกิดเครือขายเกษตรกรรมและ
การแลกเปลีย่นองคความรทูางการเกษตร มแีนวทางในการขบัเคลือ่น 3 รปูแบบ คอื 1) การขบัเคลือ่น
โดยเครือขายเกษตรกร ซึ่งมีพรอมทั้งองคความรูและแนวทางปฏิบัติ มีศักยภาพในการขยายผลระดับ
มหภาคได 2) การขบัเคลือ่นดวยกลมุเกษตรกรโดยมหีนวยงานรฐัสนบัสนนุ เปนการพฒันาในระดบัพืน้ที่
หนวยงานของรฐัตองมคีวามกระตอืรือรนทีจ่ะสนบัสนนุ สงเสรมิและผลกัดนักลมุเกษตรกรอยางตอเนือ่ง
และ 3) การขับเคลื่อนโดยการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เปนการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรได
เขามาเรยีนรแูละลองทำ เปนการสรางจติสำนกึและกระตนุใหระเบดิจากขางในใหเขาสกูระแสแนวทาง
แหงศาสตรพระราชาตอไป

รูปที่ 14 การเอามื้อเอาแรงโครงการสงน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี
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4. ขอเสนอแนะ
การพฒันาระบบกสกิรรมดวยศาสตรพระราชาโดยใชหลกั โคก หนอง นา โมเดล นัน้ สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ

คอืตองมคีวามเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพภมูสิงัคม ชนดิของดนิ ปรมิาณน้ำ และสภาพอากาศ หากปจจยั
ดังกลาวมีความเหมาะสมพอดีแลว จะทำใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถสรางผลิตผลเพื่อ
เลีย้งครอบครวั เพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืกบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป สนบัสนนุเปาหมาย
การพฒันาอยางยัง่ยนื (SDGs) ได อนัจะเปนการพึง่พาตนเองไดอยางพอเพยีงโดยแทจรงิ
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บทคัดยอ
การบรหิารจดัการปญหาดานคณุภาพน้ำเกดิจากปจจยัทางดานมลพษิทีร่ะบายลงสแูมน้ำ ในแตละชวง

ของฤดกูาลตามสภาพการไหลของน้ำและคณุภาพน้ำ มขีอบเขตพืน้ทีโ่ครงการครอบคลมุตัง้แต สถานตีรวจวดั
ปริมาณน้ำในแมน้ำเจาพระยา C.2 จังหวัดนครสวรรค ไปจนถึงปากแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำทาจีน
การคาดการณมกีารคำนวณยอนหลงัไปในอดตี 7 วนั และคาดการณไปในอนาคต 7 วนั ผลทีไ่ดจะถกู
นำไปเปรยีบเทยีบกบัผลการตรวจวดัคณุภาพน้ำจากสถานอีตัโนมตัทิีม่ใีนลมุเจาพระยา และจดัทำรายงาน
คณุภาพน้ำประจำวนัเสนอตอผทูีเ่กีย่วของ หากระบบทำการตรวจสอบพบผลการคำนวณและการตรวจวดั
มีความขัดแยงกัน ระบบจะทำการแจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพื่อทำการตรวจสอบปริมาณมลพิษลง
สูแมน้ำ วามีปริมาณที่ผิดไปจากคาปกติหรือไม เชน กรณีเรือน้ำตาลลมที่จังหวัดอางทองในป 2550
เพื่อที่จะใชในการกำหนดมาตการแกไขปญหาตอไป งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบคาดการณคุณภาพน้ำ
เพือ่เปนสวนหนึง่ของการตดัสนิใจ มอีงคประกอบสำคญั 3 สวนหลกั คอื ระบบคาดการณสภาพการไหล
ระบบคาดการณปริมาณมลพิษลงสูแมน้ำ และการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ โดยทั้ง
3 สวนทำงานในลกัษณะตอเนือ่งกนัตลอดเวลาแบบออนไลน ทำใหงานวจิยันีไ้ดพฒันาระบบการจดัเกบ็
ขอมลู ระบบการคาดการณคณุภาพน้ำลวงหนา ระบบปฏบิตังิานอตัโนมตั ิ และระบบการสรางรายงาน
ในรปูแบบตาง ๆ เชน แผนที ่ กราฟ ตาราง การสรปุรายงาน เพือ่ใชประกอบในการตดัสนิใจ ระบบ
ยงัสามารถจำลองสถานการณสมมตใินเหตกุารณตาง ๆ  แบบออฟไลน เพือ่การบรหิารจดัการตามเงือ่นไข
หรือเกณฑที่กำหนดขึ้นได

คำสำคญั : ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ แบบจำลองอทุกพลศาสตร แบบจำลองคณุภาพน้ำ ลมุน้ำเจาพระยา
การบริหารจัดการเหตุการณสมมติ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ABSTRACT
In the management of water quality problems caused by pollution factors that drain into

the river in each season, according to the water flow conditions and water quality which has
a comprehensive project area ranging from C.2 water measurement station at Nakhon Sawan
province to the mouth of the Chao Phraya River and The Chin River. The forecast will start
from the past 7 days and predict the future 7 days in advance. The results will be compared
with the results of the existing water quality measurement from the automatic stations
in the Chao Phraya Basin and prepare daily water quality reports for those involved sections.
If the calculation results and measurements are in conflict, the system will notify the
responsible person for checking the amount of pollution into the river whether there is a
quantity that is wrong from the normal value or not, for example, the case of sunken sugar
barge in the Chao Phraya River in Ang Thong province in 2007 in order to use in determining
the next solution. This research has developed a water quality forecasting system to be part
of the decision. There are 3 main components: the flow condition forecasting system, pollution
forecasting system into the river, and forecasting changes in water quality of all 3 parts
working in a continuous online manner. Then, this research has developed a data storage
system advance water quality forecasting system with an automatic operation and reporting
systems in various forms such as maps, graphs, summary tables for use in decision making.
The system can also simulate scenarios in offline assumption events for management,
according to established conditions or criteria.

Key Words : Decision Support System, Hydrodynamic Model, Water Quality Model,
Chao Phraya River Basin, Operation Scenario
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1. บทนำ
การจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในลุมน้ำเจาพระยาในครั้งนี้

สืบเนื่องมาจากเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลเห็นความสำคัญของการมีขอมูลและระบบ
สารสนเทศที่พรอมเพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดย
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) หรอื สสนก. กระทรวงวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ี ไดรบัมอบหมายใหดำเนนิการพฒันาระบบคลงัขอมลูน้ำและภมูอิากาศแหงชาต ิ ภายใต
แผนงานระยะเรงดวนดาน "พฒันาคลงัขอมลู ระบบพยากรณ และ เตอืนภยั" โดยรวบรวมและจดัเกบ็
ขอมลูจากหนวยงานทีเ่กีย่วของดานทรพัยากรน้ำและภมูอิากาศ ใหอยภูายใตระบบฐานขอมลูเดยีวกนั เพือ่
นำมาใชใหเกดิประโยชนสงูสดุ ทัง้ในดานการบรหิารจดัการน้ำ ควบคมุสถานการณ การแจงเตอืนภยั และ
ลดความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยสนิของประชาชนไดอยางทนัทวงที

กรมควบคมุมลพษิ มบีทบาทและภารกจิในการบงัคบัใชมาตรการตางๆ ตามกฎหมาย เพือ่ประโยชน
ในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษใหเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแมน้ำลำคลองที่กำหนด โดยปญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของแหลงน้ำตางๆ ของ
ประเทศ กำลงัเขาสภูาวะวกิฤตทิีจ่ะตองเรงแกไขเพือ่ลดการระบายมลพษิลงสแูหลงน้ำจนสงผลกระทบ
ตอกิจกรรมตางๆ ที่จะตองใชประโยชนจากแหลงน้ำ โดยการกำหนดแผนงานหรือมาตรการในการ
ควบคมุการระบายมลพษิ และปองกนัสภาวะเนาเสยีอยางเฉยีบพลนัของแหลงน้ำ จำเปนตองมกีารศกึษา
เชือ่มโยงอยางเปนระบบโดยในสภาวะปกตนิัน้ ตองมกีารศกึษาเพือ่ประเมนิความสามารถในการรองรบั
มลพิษของแหลงน้ำ เพื่อควบคุมการระบายมลพิษใหอยูในศักยภาพที่แหลงน้ำสามารถฟอกตัวไดโดย
ธรรมชาตแิละคณุภาพน้ำอยใูนเกณฑมาตรฐาน และในสภาวะวกิฤตทีเ่กดิการระบายมลพษิอยางฉบัพลนั
เพือ่ใชในการบรหิารจดัการลดผลกระทบตอคณุภาพน้ำและระบบนเิวศแหลงน้ำ โดยการเชือ่มโยงขอมลู
ทีเ่กีย่วของเขาสแูบบจำลองทางคณติศาสตร จะสามารถคาดการณคณุภาพน้ำไดทัง้จากมาตรการบรหิาร
จดัการคณุภาพน้ำในปจจบุนั การทำนายผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และเตอืนภยัคณุภาพน้ำในสภาวะ
วกิฤตไิดเพือ่ใหมกีารรวบรวมขอมลูทีเ่กีย่วของอยางเปนระบบและมปีระสทิธภิาพ ทนัตอสถานการณใน
การจัดการคุณภาพน้ำ

ศูนยแบบจำลองเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษรวมกับ
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ไดดำเนนิการพฒันาจดัทำระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ ซึง่เชือ่มโยงเครอืขาย
การจดัการทรพัยากรน้ำอยางบรูณาการทัง้ดานปรมิาณและคณุภาพน้ำ ใหสามารถบรหิารจดัการลดมลพษิ
ในแหลงน้ำและฟนฟูแหลงน้ำใหมีคุณภาพน้ำที่ดีได ภายใตโครงการจัดทำระบบคาดการณคุณภาพน้ำ
และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับลุมน้ำเจาพระยาและลุมน้ำทาจีน
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2. วตัถปุระสงค
2.1 เพือ่พฒันาระบบคาดการณและเตอืนภยัวกิฤตคณุภาพน้ำ สำหรบัสนบัสนนุการตดัสนิใจใน

การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ำ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงองคประกอบของขอมูลสวนตาง ๆ สนับสนุนการวิเคราะหดวย

แบบจำลองคณติศาสตร การจดัทำรายงานผลในรปูแบบตาง ๆ

3. องคประกอบของโครงการ
องคประกอบของโครงการในแตละสวนถกูเชือ่มโยงขอมลูตาง ๆ  เขาดวยกนั เพือ่พฒันาไปสรูะบบ

สนบัสนนุการตดัสนิใจของโครงการฯ ดงัแสดงในรปูที ่3-1 โดยมรีายละเอยีดแตละลำดบัตวัเลขดงันี้

รปูที ่ 3-1 ผงัการเชือ่มโยงองคประกอบขอมลูตาง ๆ เพือ่การพฒันาระบบสนนัสนนุการตดัสนิใจ

1) การแบงและวเิคราะหขอมลูปรมิาณมลพษิในลมุน้ำสาขา เปนการศกึษาขอมลูสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร ดานพืน้ทีร่บัน้ำ และปรมิาณความสกปรกจากแหลงตาง ๆ  เพือ่คำนวณคาความสกปรกทีร่ะบาย
ลงสแูมน้ำสายหลกั

2) การตดิตัง้หวัวดัคาความสกปรก (BOD/COD Probe) 7 สถาน ีเปนการตดิตัง้เครือ่งมอืวดัคา
ความสกปรกในแมน้ำสายหลัก เพื่อใชในการเตือนภัยและใชเปนขอมูลสอบเทียบแบบจำลอง
และการคาดการณแนวโนมในอนาคต
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3) การสรางระบบรบัสงขอมลูจากคลงัขอมลูน้ำและภมูอิากาศแหงชาต ิ เปนการสรางเครือ่งมอื
ในการรับขอมูลผลการจำลองสภาพการไหลในลุมน้ำเจาพระยาและทาจีน จากสถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เพือ่นำมาสงัเคราะหใชงานตอยอดในแบบจำลองคณุภาพน้ำ

4) สรางระบบรบัสงขอมลูจากระบบฐานขอมลูคณุภาพน้ำ เปนการสรางเครือ่งมอื และชองทาง
ในการรับคาขอมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อนำมาสอบเทียบและคาดการณ ดวย
แบบจำลองคณุภาพน้ำ

5) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จัดทำระบบจัดเก็บและเรียกใชฐานขอมูล เปน
การสรางเครื่องมือ และชองทางในการรับสงขอมูลที่ไดจากทุกสวน รวมถึงผลการจำลองคุณภาพน้ำ
เพื่อประยุกตใชในวิเคราะหแนวทางการบรรเทามลพิษ

6) สรางระบบการจัดเตรียมขอมูล เพื่อวิเคราะหดวยแบบจำลองคณิตศาสตร เปนการสราง
เครือ่งมอืในการจดัเตรยีมรปูแบบขอมลู เพือ่การจำลองคณุภาพน้ำรายวนัแบบอตัโนมตัแิละในกรณวีกิฤต
ดานคณุภาพนำ้

7) สรางระบบการสังเคราะหขอมูล เพื่อการจัดทำรายงานผลการคาดการณ เปนการสราง
เครือ่งมอื (WebPage) เพือ่จดัทำรายงานผลการคาดการณประจำวนั และในกรณวีกิฤตคณุภาพน้ำ

4. การจำลองสถานการณคณุภาพน้ำดวยแบบจำลองคณติศาสตร
การวเิคราะหดวยแบบจำลองคณติศาสตรโดยใชแบบจำลอง MikeHydroRiver ทีไ่ดรบัการพฒันา

ตอยอดจากแบบจำลองสภาพการไหล Mike11 เดิม โดยเปนระบบโครงขายทางระบายน้ำที่พัฒนาขึ้น
โดย DHI (Danish Hydraulic Institute) ประเทศเดนมารก โดยเปนแบบจำลองทีส่ามารถวเิคราะหดาน
ปรมิาณน้ำและคณุภาพน้ำได ซึง่ทาง สสนก. กไ็ดใชเปนแบบจำลองสำหรบัการวเิคราะหสภาพการไหล
ในลุมน้ำเจาพระยาและทาจีน

4.1 แบบจำลองอทุกพลศาสตร
แบบจำลองอทุกพลศาสตร โดยการนำผลการจำลองมาทำการปรบัปรงุระบบการเชือ่มตอทางน้ำ

ทัง้หมดใหอยใูนขอบเขตเฉพาะแมน้ำสายหลกั แมน้ำเจาพระยาใชขอมลูตำแหนงสถานตีรวจวดัน้ำทา C.2
ของกรมชลประทานเปนขอบเขตดานบน เชื่อมตอการระบายดานขางที่ไดรับทั้งหมดเปนอัตราการไหล
เขาสูแมน้ำสายหลัก และควบคุมการระบายน้ำผานอาคารที่เขื่อนเจาพระยา เชื่อมตอกับแมน้ำทาจีน
และขอบเขตดานลางทีอ่าวไทย ดงัแสดงในรปูที ่4.1-1 และผงัการเชือ่มตอดงัแสดงในรปูที ่4.1-2
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รปูที ่ 4.1-1 การปรบัปรงุโครงขายลำน้ำเพือ่ใชในโครงการ
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4.2 แบบจำลองคณุภาพน้ำ
แบบจำลองคณุภาพน้ำทีม่คีวามซบัซอนมาก โดยตองมกีารศกึษาแหลงทีม่าของคาความสกปรก

ของพืน้ทีใ่น 2 รปูแบบ คอื แหลงกำเนดิมลพษิทีม่จีดุกำเนดิทีแ่นนอน (Point Source) และแหลงกำเนดิ
มลพิษที่มีจุดกำเนิดไมแนนอน (Non-Point Source) การวิเคราะหโดยการแบงโซนตามลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ทีแ่ละกำหนดชือ่ตามฝงตะวนัตกและฝงตะวนัออก ดงัแสดงในรปูที ่ 4.2-1 โดยมคีลอง
หรอืแมน้ำสายรองเปนตวันำพาความสกปรกสแูมน้ำสายหลกั (เจาพระยาและทาจนี) การเชือ่มตอของ
ลุมน้ำยอยตาง ๆ เขากับแมน้ำสายหลักในแบบจำลองตามผังโครงขายน้ำและแสดงตำแหนงระยะทาง
ทีเ่ชือ่มตอ ดงัแสดงในรปูที ่4.2-2

รปูที ่ 4.1-2 ผงัการเชือ่มตอระบบระบายน้ำของแมน้ำสายหลกักบัปรมิาณน้ำสายรอง (Sideflow)
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แบบจำลองคณุภาพน้ำ จะเปนการคำนวณตอยอดจากชลศาสตร ทัง้นีป้ระกอบไปดวยปรากฎการณ
การพาการแพรของสสารไปกบัน้ำ (Advection & Dispersion, AD module) และปฎกิริยิาระหวางกนั
ของสสารตาง ๆ ในน้ำ (Water quality & Ecological system, ECO LAB module) ในการพฒันา
แบบจำลองคุณภาพน้ำ จำเปนตองสรางขอมูลขอบเขตที่อธิบายคุณภาพน้ำในทุกตำแหนงของขอมูล
ขอบเขต เพื่อใหปริมาณสสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ำที่คำนวณไหลเขาสูลำน้ำในปริมาณที่

รปูที ่4.2-1 แสดงจดุรองรบัมลพษิทางน้ำของลมุน้ำยอย (Sub-basin)
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ถูกตองตรงกับความเปนจริงในธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูลนำเขา เพื่อใหไดผลคำนวณ
คณุภาพน้ำทีม่พีารามเิตอรประกอบดวย DO, BOD, Temperature, Salinity โดยในแบบจำลอง MIKE11
EcoLab จะม ีTemplate ใหเลอืกใชคอื WQLevel1 ซึง่จะมพีารามเิตอรสำหรบัการคำนวณประกอบดวย
DO, BOD และ Temperature เทานัน้ ดงันัน้ในสวน Salinity เปนคา Forcing parameter ซึง่ไมได
คำนวณใน Template นี ้แตเปนการปอนขอมลูคา Salinity เขาไปแทน ดงันัน้ จงึตองปรบัปรงุ EcoLab
Template จาก WQLevel1 เปน WQLevel1&Sali ซึง่ไดทำการแกไขใน Template ใหรวมการคำนวณ
Salinity ดวยการพาการแพรเขาไปดวย ทำใหแบบจำลองทีไ่ดสามารถคำนวณพารามเิตอร DO, BOD,
Temperature และ Salinity ได

รปูที ่ 4.2-2 ผงัการเชือ่มตอการระบายมลพษิในแตละลมุน้ำยอยเขากบัแมน้ำสายหลกั
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5. การจดัระบบคาดการณและเตอืนภยัวกิฤตคณุภาพน้ำ
ระบบคาดการณ คอื การคาดการณแนวโนมในอนาคตโดยการเรยีนรขูอมลูจากในอดตีในโครงการฯ

ไดทำการวิเคราะหดวยแบบจำลองยอนหลังไป 7 วัน เพื่อทำนายอนาคตไปขางหนา 7 วัน กระทำ
ตอเนื่องทุก ๆ วัน เรียกวา ระบบคาดการณรายวัน อีกลักษณะหนึ่งเมื่อเกิดสถานการณวิกฤต เชน
เรอืน้ำตาลลม กส็ามารถนำระบบคาดการณรายวนัทีเ่กบ็บนัทกึไวมาทำการปรบัปรงุในสวนแหลงกำเนดิ
และปรมิาณมลพษิทีแ่พรกระจายได อกีทัง้ยงัสามารถจำลองหาแนวทางการผนัน้ำจากแหลงน้ำทีม่ใีนระบบ
มาทำการเจอืจางและคดัเลอืกเหตกุารณสมมตทิีเ่หมาะสมในการนำเสนอผบูรหิารไดตอไป เรยีกวาระบบ
คาดการณในสถานการณวกิฤต สวนการเตอืนภยัวกิฤตคณุภาพน้ำนัน้ อาศยัเกณฑระดับควบคมุคณุภาพ
น้ำในแตละพารามเิตอรมาเปนเครือ่งมอืในการชีว้ดัวาสถานการณน้ำนัน้อยใูนเกณฑคณุภาพ เชน ปกติ
เฝาระวัง หรอืวกิฤต และใชขอมลูในปจจบุนัเปรยีบเทยีบกบัคาเฉลีย่ขอมลูในอนาคตเพือ่สงัเกตแุนวโนม
เชน ดีขึ้น คงที่ หรือแยลง โดยระบบทั้งหมดถูกเชื่อมโยงผานระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่โครงการ
จดัสรางขึน้เพือ่ใหใชงานไดสะดวกรวดเรว็และการจดัเกบ็ขอมลูทีเ่ปนระเบยีบ เรยีกวา (Simulation Board)
ดงัแสดงในรปูท่ี 5-1

รปูที ่5-1 เครือ่งมอืในการจดัเตรยีมรปูแบบขอมลู
เพื่อการจำลองคุณภาพน้ำรายวันแบบอัตโนมัติและในกรณีวิกฤต
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5.1 ระบบคาดการณรายวนั
ระบบคาดการณรายวนัหรอืมลีกัษณะเปนแบบออนไลน โดยการจำลองสถานการณทีเ่กดิขึน้เปน

ประจำทกุวนัตอเนือ่ง เมือ่ตัง้เวลาใหดำเนนิการแบบอตัโนมตั ิ ขัน้ตอนที ่ 1 ระบบกจ็ะทำการดาวโหลด
ขอมลูผลการจำลองมาจาก สสนก. ขัน้ตอนที ่2 เปนการจดัเตรยีมขอมลูทีเ่กีย่วของเพือ่นำเขาสแูบบจำลอง
คณุภาพน้ำ ขัน้ตอนที ่3 เปนการคำนวณ ขัน้ตอนที ่4 การนำแฟมขอมลูรายวนัทีท่ำการวเิคราะห และ
ผลการจำลองมาทำการจัดเก็บในรูปฐานขอมูล เพื่อนำไปใชในการสรางรายงานในรูปแบบตาง ๆ เชน
กราฟและตารางขอมลูผานอนิเตอรเนต็ (webpage) ดงัแสดงในรปูที ่5.1-1 หรอืเอกสารรายงานประจำวนั
(pdf) ดงัแสดงในรปูที ่5.1-2

รปูที ่5.1-1 การแสดงผลผานระบบเวปเพจ

รปูที ่5.1-2 การแสดงผลในรปูของรายงาน
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การดำเนินงานทั้ง 12 ขั้นตอน จะดำเนินการโดยโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ โดยจะ
ดำเนนิการตัง้แตขัน้ตอนที ่1 ถงึ 10 ในฝงของเครือ่งลกูขาย (Client) และดำเนนิการขัน้ที ่11 และ 12
ในฝงเครือ่งแมขาย (Server) โดยใชเวลาอยางนอย 20 นาทตีอ 1 กรณี

5.2 ระบบคาดการณในสถานการณวกิฤต
ระบบคาดการณในสถานการณวิกฤตสามารถดำเนินการไดโดยเลือกใชแบบจำลองที่จัดเก็บไว

รายวันมาทำการประยุกตเพิ่มเติมในสวนของสถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้น เชน กรณีเรือน้ำตาลลม โดย
ผวูเิคราะหระบบจะทำการกำหนดตำแหนงทีเ่กดิเหตบุนแผนที ่รวมกบัความเขมขนของของเสยีในรปูแบบ
บโีอด ีดงัแสดงในรปูที ่ 5.2-1 และกำหนดอตัราการระบายน้ำจากแหลงเกบ็กกั ดงัแสดงในรปูที ่ 5.2-2

การดำเนนิงานในชวงนีจ้ะดำเนนิการทกุวนั โดยมขีัน้ตอนหลกัทัง้สิน้ 12 ขัน้ตอน
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เชน เขือ่นเจาพระยา เขือ่นปาสกั หรอืตนแมน้ำทาจนี โดยการกำหนดเปนชวง เชน 20 - 100 ลกูบาศก
เมตรตอวินาที จะเทากับ 5 ชวง (Steps) เพื่อใหแบบจำลองสามารถกำหนดรูปแบบการจำลองได
6 รปูแบบ ไดแก

- กรณีเกิดเหตุการณ แตยังมิไดดำเนินการใด ๆ (รูปแบบที่ 1 เพื่อใชเปรียบเทียบกับ
รปูแบบอืน่ ๆ)

- กรณเีกดิเหตกุารณและไดมกีารระบายน้ำ รปูแบบที ่ 1 ถงึ รปูแบบที ่ 5
ภายหลงัจากการประมวลผลการคำนวณ ระบบการจดัทำรายงานและการเสนอผลการคาดการณ

ในรปูแบบตางๆ เชน กราฟความสมัพนัธระหวางขอมลูผลการคำนวณและขอมลูตรวจวดั แสดงแผนที่
แสดงผลการตรวจสอบกบัเกณฑคุณภาพน้ำตาง ๆ เปนตน ดงัแสดงในรปูที ่5.2-3

รปูที ่ 5.2-1 การกำหนดรปูแบบการระบายมลพษิ

 รปูที ่ 5.2-2 การกำหนดรปูแบบการระบายระบายน้ำจากแหลงเกบ็กกั
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การดำเนินการในชวงสถานการณวิกฤตจะเริ่มตนหลังจากที่ทราบวามีสถานการณวิกฤตและทราบ
ขอมลูจดุทีเ่กดิมลพษิฉบัพลนั (Shockload) และปรมิาณมลพษิฉบัพลนัทีไ่หลลงสลูำน้ำ ระบบสนบัสนนุ
การตัดสินใจในชวงสถานการณวิกฤตจะเตรียมเครื่องมือสำหรับกำหนดสถานการณไวสำหรับกำหนด
ซึ่งเรียกวา กรณี หรือ Case ภายใน Case จะประกอบดวย Scenarios พื้นฐาน (หรือหากไม
ดำเนินการใด ๆ) Scenario การแกปญหาอีกเทากับจำนวนรูปแบบการแกปญหา ซึ่ง Scenarios
ทั้งหมดจะถูกคำนวณดวยแบบจำลองและนำผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมไดดำเนินการใด ๆ
และจัดทำรายงานเพื่อใหผูมีอำนาจตัดสินใจสามารถเลือกรูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมได ขั้นตอน
การดำเนนิการในสวนนี ้มดัีงนี้

รปูที ่ 5.2-3 การแสดงผลเปรยีบเทยีบกรณเีกดิเหตกุารณวกิฤตและการผนัน้ำมาเจอืจาง
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การดำเนินการในการวิเคราะหสถานการณวิกฤตและแนวทางการแกปญหาจะทำทั้งสิ้นเทากับ
จำนวนรูปแบบการแกปญหา + 1 (กรณีไมดำเนินการใด ๆ) โดยรายงานจะสามารถแสดงผลได
หลงัจากทำการวเิคราะหกรณไีมดำเนนิการใด ๆ และ Scenario แกปญหาแรกไดถกูวเิคราะหเรยีบรอย
กอน เพราะการจดัทำรายงานของสวนนีจ้ะเปนการเปรยีบเทยีบผลของกรณไีมดำเนนิการใด ๆ กบักรณี
ทีแ่กปญหาดวยทางเลอืกการระบายน้ำรูปแบบตาง ๆ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาทตีอกรณี

6. สรปุผล
จากผลการดำเนนิงานพฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการคณุภาพน้ำในลมุน้ำ

เจาพระยา เพื่อใหตอบสนองตอผูมีอำนาจการตัดสินใจระบบจะตองมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
แมนยำ โดยมสีวนประกอบทีส่ำคญั 3 สวนหลกั คอื ระบบคาดการณสภาพการไหล ระบบคาดการณ
ปรมิาณมลพษิลงสแูมน้ำ และการคาดการณการเปลีย่นแปลงของคณุภาพน้ำ โดยทัง้ 3 สวนทำงานใน
ลักษณะตอเนื่องกันตลอดเวลาแบบออนไลน ทำใหงานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล
ระบบการคาดการณคณุภาพน้ำลวงหนา ระบบปฏบิตังิานอตัโนมตั ิและระบบการสรางรายงานในรปูแบบตาง ๆ
เชน แผนที่ กราฟ ตาราง การสรปุรายงาน เพือ่ใชประกอบในการตดัสนิใจ ระบบยงัสามารถจำลอง
สถานการณสมมตใินเหตกุารณตาง ๆ แบบออฟไลน เพือ่การบรหิารจดัการตามเงือ่นไขหรอืเกณฑทีก่ำหนด
ขึน้ได อกีทัง้ยงัสามารถเขาใชระบบจากเชือ่มตออินเตอรเนต็ในสถานทีต่าง ๆ หรอืในทีเ่กดิเหตเุพือ่จำลอง
สถานการณได
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ความเคม็สำหรบัการจดัการน้ำในแองน้ำเจาพระยาและทาจนีตอนลางพืน้ทีศ่กึษาครอบคลมุจากเขือ่นเจาพระยา
จงัหวดัชัยนาทและประตรูะบายน้ำโพธิพ์ระยาจงัหวดัสพุรรณบรุจีนถงึปากแมน้ำทีอ่าวไทยสำหรบัแมน้ำ
เจาพระยาและทาจนีตามลำดบัผลการปรบัเทยีบระหวางแบบจำลองกบัขอมลูตรวจวดัจรงิไดคาสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ (R2) อยูในชวง 0.70-0.99 สำหรับระดับน้ำและ 0.73-0.86 สำหรับความเค็มสำหรับ
การประยกุตใชแบบจำลองสถานการณจำลอง RCP2.6 และ 8.5 จากรายงานของ IPCC จำลองระดบั
น้ำทะเลทีเ่พิม่ขึน้มคีา 0.76 และ 1.06 เมตร (ในป 2100) ตามลำดบัผลการศกึษาพบวาคาความเคม็เพิม่
ขึน้ทีส่ถานสีบูน้ำสำแลเทากบั 0.63-0.67 กรมั/ลติรคาเกนิมาตรฐาน 0.25 กรมั/ลติรมปีลายลิม่ความเคม็
อยทูีต่ำบลเกาะเรยีนจงัหวดัพระนครศรอียธุยาในแมน้ำเจาพระยาและมคีาเกนิมาตรฐาน 2.0 กรมั/ลติร
มีปลายลิ่มความเค็มอยูที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในแมน้ำทาจีน ผลจากการจำลองพบวาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะมผีลกระทบทีช่ดัเจนมากขึน้จากการเพิม่ขึน้ของน้ำทะเล ซึง่ผลทีไ่ดจาก
การศกึษาครัง้นีส้ามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจดัการทรพัยากรน้ำดิบเพือ่การประปาและการเกษตร
ในลุมน้ำเจาพระยาและทาจีนตอนลางได

คำสำคญั : การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ, การรกุตวัของน้ำเคม็, การจดัการน้ำ, ซอฟแวรMIKE11
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ABSTRACT
We investigated the effects of climate change on salinity intrusion for water management

in lower Chao Phraya and Tha Chin basins. The study covered the area from Chao Phraya
Dam, Chai Nat Province and Pho Phraya Regulator, SuphanBuri Province and to the river
estuary at the Gulf of Thailand for Chao Phraya and Tha Chin rivers, respectively.The results
of comparison between models and observation data revealed order of forecasting error (R2)
in the range of 0.70-0.99 for water level and 0.73-0.86 for salinity.For model application,
the RCP2.6 and 8.5 scenario from IPCC report were simulated, sea water level rising in were
0.76 and 1.06 m (in the year of 2100), respectively. Results indicated anincrease salinity at
Samlae pumping station were 0.63-0.67 g/l, the value of 0.25 g/l exceeding standard and
the pointed tip of salinity was at Ko rain sub-district, Ayutthaya Province in Chao Phraya river,
and the value of 2.0 g/l exceeding standard and the pointed tip of salinity was at
Sam Phrandistrict, Nakhon Pathom Provincein Tha Chin river.We could also observe from
the simulation that the climate change would have more conspicuous effects in rising up
sea water. Results obtained from this study will give guideline in raw water resources
management for water supply and agricultural in lower Chao Phraya and Tha Chinbasins.

KEY WORDS : climate change, salinity intrusion, water management, MIKE11software

1. บทนำ :
ลุมเจาพระยาและทาจีนนับวาลุมน้ำเปนลุมน้ำที่มีปากแมน้ำเชื่อมติดกับทะเลอาวไทยตอนบน

ซึง่มคีวามสำคญัตอระบบนเิวศนปากแมน้ำ การเกษตรกรรม อปุโภค-บรโิภค อตุสาหกรรม ประมง และ
อื่นๆ ซึ่งความอุดมสมบูรณของลุมน้ำท้ังสองเปนตัวแปรสำคัญที่หลอเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรตลอด
สองฝงลุมน้ำ และเศรษฐกิจของประเทศ แตปจจุบันประสบปญหาการรุกตัวของความเค็มโดยเฉพาะ
บริเวณตอนลางของลุมน้ำทั้งสองกอนไหลลงสูอาวไทย รวมถึงการขาดแคลนน้ำจืดในการเกษตรกรรม
เพื่อการอุปโภค-บริโภค และอื่นๆ ซึ่งฤดูแลงสถานการณการรุกตัวของน้ำเค็มจะทวีความรุนแรงมาก
ความเคม็จะลดลงตามระยะทางทีห่างจากปากแมน้ำ อกีทัง้ในบางปปรมิาณน้ำจดืตนทนุในแมน้ำมปีรมิาณ
นอยเกินกวาจะชวยผลักดันน้ำทะเลและรักษาระบบนิเวศนได

สภาวะโลกรอน เปนสภาวะทีอ่ณุหภมูโิดยเฉลีย่ของโลกสงูขึน้ทำใหน้ำแขง็ขัว้โลกละลายหลอมรวม
กบัน้ำทะเลในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ อกีทัง้น้ำทะเลบวมตวัสงผลใหระดบัน้ำทะเลเพิม่สงูขึน้ ประจวบกบั
อิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง ในขณะเดียวกันกรณีฤดูแลงมีปริมาณน้ำฝนนอย โดยที่สถานการณการรุกล้ำของ
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น้ำเค็มจะรุนแรงมาก เนื่องจากอัตราการไหลของน้ำในแมน้ำต่ำ อีกทั้งปริมาณแหลงน้ำตนทุนที่เปน
น้ำจดืดานเหนอืน้ำมนีอยไมสามารถจดัสรรปลอยลงมาผลกัดนัความเคม็และรกัษาระบบนเิวศนทายน้ำได
อยางเพยีงพอ อกีทัง้ในบรเิวณภาคกลางมลีกัษณะภมูปิระเทศเปนพืน้ทีร่าบลมุเปนสวนใหญจงึมพีืน้ทีท่าง
การเกษตร ทำนา ทำสวนตลอดสองฝงแมน้ำ พืน้ทีช่ายฝงทะเลบางแหงถกูกดัเซาะ รวมท้ังมกีารบกุรกุ
น้ำเค็มจึงรุกคืบเขาไปในพื้นทวีป อีกทั้งยังมีรุกคืบเขาไปในระบบแมน้ำ บางสวนซึมลึกลงไปในชั้นน้ำใต
ดินสงผลกระทบตอการใชน้ำเพื่อการเกษตรและการใชน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในระยะยาว

มกีารศกึษาของ สนุาร ี(2558, 5-6) เรือ่งผลกระทบของภาวะโลกรอนทีม่ตีอสภาพทางชลศาสตร
และความเคม็บรเิวณอาวไทยเพือ่ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงระดบัน้ำทะเลทีม่ตีอความเคม็และ
คณุภาพน้ำในแมน้ำแมกลอง โดยใชแบบจำลอง MIKE11. ซึง่ไดทำการวเิคราะหโดยใชขอมลูการเพิม่ขึน้
ของระดบัน้ำทะเลจาก IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) พบวาคาสมัประสทิธิ์
ความขรขุระเทากบั 0.025-0.030 สมัประสทิธิก์ารแพรกระจายมวลสารเทากบั 500-1000ตร.ม./วนิาที
โดยมคีาเฉลีย่ความคลาดเคลือ่นอยใูนชวง 0.06-4.40ม. คา R2 กบั IA อยใูนชวง 0.71-0.99 กบั 0.87-0.99
ตามลำดับ จากนั้นวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตอความเค็มที่มีผลตอ
ศักยภาพการเจริญเติบโตของพืช พบวาระดับน้ำในแมน้ำสูงสุดที่ 19-22.5 km จากปากแมน้ำ และ
สงผลใหความเคม็เฉลีย่เพิม่ขึน้ 22-23กม. ในปพ.ศ.2592 และ 2642 ตามลำดบั ในปพ.ศ. 2592 ผลการ
รกุตวัของความเคม็สงผลกระทบตอการเจรญิเตบิโตของพชืผกั เชน ขาว ขาวโพด พรกิ สม ลิน้จี่

Wongsa (2018, 8) ศึกษาการควบคุมการรุกล้ำของความเค็มในปากแมน้ำเจาพระยาในชวง
ฤดูแลงดวยการระบายน้ำลงทายเขื่อนเจาพระยา เขื่อนปาสัก และผันน้ำขามลุมจากแมกลองมาเพื่อ
ผลักดันความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี ไมใหเกินคามาตรฐาน 0.2 กรัม/ลิตรพบวาจะตอง
ควบคมุอตัราการไหลทีบ่างไทรใหมากกวา 80-100 ลบ.ม./วนิาที

ไดมกีารประยกุตใชโครงขายประสายเทยีม (ANN) แบบ Back Propagation ในการพยากรณ
ระดับความเค็มในแมน้ำเจาพระยา ศึกษาโดยรวบรวมขอมูลความเค็มรายวันที่สะพานกรุงเทพฯ และ
สะพานพทุธฯ ขอมลูน้ำขึน้สงูสดุรายวนัทีป่อมพระจลุจอมเกลา ขอมลูอตัราการไหลของเขือ่นเจาพระยา
ในชวงฤดแูลงระหวางเดอืนมนีาคม ถงึเดอืนพฤษภาคม รวมระยะเวลา 7 ป (2535-2543) โดยอาศยั
ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระ คอื ขอมลูน้ำขึน้และน้ำลง ขอมลูอตัราการไหล และขอมลูความเคม็
ตวัแปรตาม คอื ขอมลูระดบัความเคม็ลวงหนา พบวาสามารถประยกุตใชในการพยากรณการผนัแปรของ
ความเคม็ไดลวงหนา 1-2 วนั (สวุฒันา และปกรณ, 2547, 8)

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดศึกษาพฤติกรรมทางชลศาสตรและการคาดการณผลกระทบของ
การรุกล้ำของความเค็มทั้ง 2 ลุมน้ำ การศึกษานี้เลือกใชโปรแกรม MIKE11 ซึ่งพัฒนาโดย Danish
Hydraulic Institute (DHI) ผลการศึกษาสามารถใชประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากคา
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ความเค็มที่เกิดขึ้น สำหรับเปนแนวทางในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดานการ
จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตรบริเวณปากแมน้ำทั้งสองลุมน้ำในอาวไทยตอไป

2. วธิกีารศกึษา
2.1 ขอบเขตและพืน้ทีศ่กึษา
การสรางแบบจำลองพฤตกิรรมทางชลศาสตร โดยใชแบบจำลอง MIKE11 สำหรบัแมน้ำเจาพระยา

ตั้งแตทายเขื่อนเจาพระยาสถานีวัดน้ำ C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถึงปอมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ
ในสวนการไหลเขาดานขางนำมาเปนขอบเขตเงื่อนไขดานเหนือน้ำของลำน้ำสาขา ไดแก แมน้ำนอยใช
ขอมลูอตัราการไหลทีป่ตร.ผกัไห จ.พระนครศรอียธุยา และแมน้ำปาสกัใชทีส่ถานวีดัน้ำ S.26 ทายเขือ่น
พระรามหก อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา แมน้ำทาจีนตั้งแตปตร.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ถงึปากแมน้ำทาจนี จ.สมทุรสาคร มอีตัราการไหลเขาดานขางแมน้ำนครนายกทีป่ตร.บางเมา อ.องครกัษ
จ.นครนายก สวนขอบเขตดานทายน้ำของทัง้สองแมน้ำคอืทะเลทีอ่าวไทย ดงัแสดงในรปูที ่1 และ 2 สำหรบั
ปรมิาณน้ำฝนจะไมถกูนำมาพจิารณาดวยเนือ่งจากงานวจิยันีจ้ะพจิารณาเฉพาะในชวงฤดแูลงเทานัน้

รปูที ่ 1 พืน้ทีศ่กึษาแมน้ำเจาพระยาและทาจนี
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2.2 แบบจำลอง MIKE11
งานวิจัยนี้เลือกใชโปรแกรม MIKE11 จำนวน 2 โมดูล คือ แบบจำลองทางชลศาสตร กับ

การพดัพาและแพรกระจาย ซึง่ประกอบดวยสมการพืน้ฐานเขยีนไดดงัสมการ (1) - (3) คอื (DHI, 1995, 1)

เมื่อ Q คืออัตราการไหล, A คือพื้นที่หนาตัดของการไหล, q คืออัตราไหลเขา-ออกดานขาง,
h คอืความลกึของน้ำ, α คอืคาสมัประสทิธิป์รบัแกโมเมนตมั, M คอืคาสมัประสทิธิข์อง Stickler (1/n),
n คือคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของแมนนิ่ง, g คืออัตราเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก, C คือ
ความเขมขน (มวล/ปรมิาตร), D คอื สมัประสทิธิก์ารแพรกระจาย, K คอื สมัประสทิธิก์ารยอยสลาย, C2 คอื
Source/Sink Concentration, x คอืระยะทาง และ t คอืเวลา

จากนัน้จงึทำการจดัสรางผงัจำลองโครงขายแมน้ำ (รปูที ่2) และกอนนำแบบจำลองไปประยกุต
ใชไดทำการสอบเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองเพือ่ยนืยนัคาพารามเิตอรทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะใหผลลพัธ
ที่ไดจากการคำนวณและขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดจริงมีคาใกลเคียงกันมากที่สุด ตัวแปรทางสถิติที่ใช
เปนดัชนีในการตรวจสอบประกอบดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ; R2 คาดัชนีการยอมรับ; IA และ
คาความคลาดเคลือ่น; RSME แสดงในสมการ (4)-(6) ตามลำดบั

เมือ่ O คอื คาท่ีไดจากการตรวจวดั, P คอื คาทีไ่ดจากแบบจำลอง, ตวัหอย ave คอื คาเฉลีย่, i คอื
ลำดบัขอมลู และ n คอื จำนวนขอมลู
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3. ผลการศกึษา
การไหลในบริเวณปากแมน้ำทั้งสองไดรับอิทธิพลจากการขึ้น-ลงของระดับน้ำทะเลในอาวไทย

สำหรบัการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนคาสมัประสทิธิค์วามขรขุระของแมนนิง่กบัการแพรกระจายทีเ่หมาะสม
ของแบบจำลองทัง้สองโมดลูนัน้จงึมคีวามสำคญัเปนอยางมาก เพือ่ใหไดแบบจำลองทีน่าเชือ่ถอืทีส่ดุทีจ่ะนำ
ไปประยกุตใชในกรณศีกึษาตาง ๆ  ตอไป โดยมเีกณฑในการคดัเลอืกขอมลูทีน่ำมาใชคอืตองเลอืกชวงเวลา
ที่มีการจัดเก็บขอมูลสมบูรณทั้งคาชลศาสตรการไหลตาง ๆ ของน้ำกับคาความเค็ม ในการปรับเทียบ
แบบจำลองทางชลศาสตรของแมน้ำเจาพระยาไดใชขอมลูระดบัน้ำป พ.ศ. 2553 กบัการตรวจสอบใชขอมูล
ระดับน้ำป พ.ศ. 2555 สวนแมน้ำทาจนีไดใชขอมลูระดบัน้ำป พ.ศ. 2553 และตรวจสอบใชขอมลูระดบั
น้ำป พ.ศ. 2556

3.1การปรับแกและตรวจพิสูจนแบบจำลองทางชลศาสตร
ไดทำการปรบัแกคาสมัประสทิธิค์วามขรขุระของแมนนิง่ของแมน้ำทัง้สองแหงออกเปนหลายชวง

โดยพจิารณาจากลกัษณะรปูสณัฐานแมน้ำ ความคดเคีย้ว ความลาดชนัของทองน้ำ และอืน่ ๆ  ซึง่สามารถ
สรปุผลไดดงัตารางที ่1-2 และรปูที ่3-4 พบวาคาความระดับน้ำทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิในสนาม มคีา
ใกลเคยีงจนเกอืบจะทบัเปนเสนเดยีวกนักบัผลการคำนวณ พบวาคาความระดับน้ำทีไ่ดจากการตรวจวดั
จรงิในสนามมแีนวโนมโดยรวมต่ำกวาคาผลการคำนวณโดยแบบจำลอง ในขัน้ตอนปรบัแกแบบจำลองได
คา R2 กบั IA อยรูะหวาง 0.76-0.99 ซึง่อยใูนเกณฑดจีนถงึดมีาก แมน้ำทาจนีไดคาต่ำทีส่ดุประมาณ
0.53 และไดคา RSME อยรูะหวาง 0.11-0.46 ม. สวนของแมน้ำเจาพระยามคีาสงูสดุ 0.54 ม.

รปูที ่2 ผงัจำลองโครงขายแมน้ำ(a) แมน้ำเจาพระยาและ (b) แมน้ำทาจนี



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

55

ตารางที ่1 สมัประสทิธิค์วามขรขุระการปรบัเทยีบแบบและตรวจสอบจำลองทางชลศาสตร
แมน้ำเจาพระยาและทาจีน

ตารางที ่2 คาตวัแปรทางสถติจิากการปรบัเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองทางชลศาสตร
แมน้ำเจาพระยาและทาจีน
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(ข) สถานวีดัน้ำ (a)T.13, (b)ปตร.พระพมิล, (c)T.1 และ(d)T.14 ของแมน้ำทาจนี

(ก) สถานวีดัน้ำ (a)C.7A, (b)C.35, (c)C.38และ(d)C.4 ของแมน้ำเจาพระยา

รูปที่ 3 ผลการปรบัแกแบบจำลองทางชลศาสตรของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี

(ก) สถานวีดัน้ำ (a)C.7A, (b)C.35, (c)C.38 และ (d)C.4ของแมน้ำเจาพระยา

(ข) สถานวีดัน้ำ (a)T.13, (b)ปตร.พระพมิล, (c)T.1 และ (d)T.14 ของแมน้ำทาจนี
รปูท่ี 4 ผลการตรวจพสิจูนแบบจำลองทางชลศาสตรของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี
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3.2 การปรบัแกและตรวจพสิจูนแบบจำลองการแพรกระจาย
ไดทำการปรบัแกคาสมัประสทิธิก์ารแพรกระจายของแมน้ำทัง้สอง สรปุผลไดดงัตารางที ่3-4 และ

รูปที่ 4-5 พบวาคาความเค็มที่ไดจากการตรวจวัดจริงในสนาม มีคาใกลเคียงกับผลการคำนวณโดย
แบบจำลอง ไดคา R2 กบั IA อยรูะหวาง 0.55-0.98 ซึง่มคีาอยใูนเกณฑยอมรบัไดจนถงึดมีาก และไดคา
RSME อยรูะหวาง 0.107-2.871กรมั/ลติร

ตารางที ่3 คาทีใ่ชปรบัเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองการพดัพาและแพรกระจายแมน้ำเจาพระยา
และทาจีน

ตารางที ่4 คาตัวแปรทางสถิติจากการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจำลองการพัดพาและแพร
กระจายของแมน้ำเจาพระยาและทาจีน
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3.3 การประยกุตใชคาดการณการรกุตวัของน้ำเคม็
ในงานวจิยันีไ้ดเลอืกใชขอมลูจากรายงานฉบบัลาสดุของ Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC) : Fifth Assessment Report( AR5) ทีเ่รยีกวาการใชภาพฉายกาซเรอืนกระจกแบบใหม
โดยไดถูกนำมาใชเปนขอมูลในการคาดการณผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและความเค็ม
ภายใตการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกในอนาคต (RCP: Representative Concentration Pathways)
ในงานวจิยันีไ้ดคดัเลอืกมาใชเพือ่ประกอบการวเิคราะหม ี 2 สถานการณ คอื RCP2.6 และ RCP8.5
 ไดเลอืกปทีท่ำการคำนวณผลกระทบเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ำทะเลในป พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2643
หรืออีก 10 และ 90 ปในอนาคต เพื่อดูผลกระทบในระยะสั้นกับระยะยาวตามลำดับ ไดนำไปใชเปน
ขอมลูการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ำทะเลขอบเขตดานทายน้ำของแบบจำลอง ดงัแสดงในตารางที ่ 5 และใน
รปูที ่5 ซึง่พบวาคาความเคม็เฉลีย่ในชวงฤดแูลงมแีนวโนมสงูขึน้เรือ่ย ๆ

(ก)สถานวีดัคุณภาพน้ำ (a) วดัเชงิเลนและ (b) สถานสีบูน้ำดิบสำแล ของแมน้ำเจาพระยา

(ข)สถานวีดัคณุภาพน้ำ(a) อ.นครชยัศร ีและ (b) อ.เมอืงสมทุรสาครของแมน้ำทาจนี
รูปที่ 4 ผลการปรบัแกแบบจำลองการแพรกระจายของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี

(ก)สถานวีดัคณุภาพน้ำ(a) วดัเชงิเลนและ (b) สถานสีบูน้ำดบิสำแล ของแมน้ำเจาพระยา

(ข)สถานวีดัคณุภาพน้ำ(a) อ.นครชยัศร ีและ(b) อ.เมอืงสมทุรสาครของแมน้ำทาจนี

รปูที ่ 5 ผลการตรวจพสิจูนแบบจำลองการแพรกระจายของแมน้ำเจาพระยาและทาจนี
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3.4 การประยุกตใชคาดการณผลกระทบตอการเกษตร
การศึกษาการคาดการณผลกระทบของความเค็มตอการเกษตรและน้ำอุปโภค-บริโภคโดยใช

ขอมลูของ IPCC จากผลการวเิคราะหในชวงฤดแูลงระหวางเดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม ซึง่สามารถสรปุ
ไดดงันีค้อื (รปูที ่6)

(1) แมน้ำเจาพระยา: มคีาความเคม็ในป พ.ศ.2563 และพ.ศ.2643 ทัง้สถานการณ RCP2.6 และ
RCP8.5 ทีส่ถานสีบูน้ำสำแลของการประปานครหลวงมเีกนิมาตรฐานสำหรบันำน้ำดบิมาผลติน้ำเพือ่การ
อปุโภค-บรโิภค พืน้ทีท่ัง้สองฝงแมน้ำเจาพระยาทีป่ระสบกบัน้ำเคม็สวนใหญเปนพืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสราง
สวนพืน้ทีจ่.นนทบรุทีำสวนไมผล มพีชืทางเศรษฐกจิทีม่ชีือ่เสยีงและสำคญัของจงัหวดั อาทเิชน ทเุรยีน
มะพราว มะมวง เปนตน พบวาในป พ.ศ.2563 จะมผีลกระทบตอทเุรยีนอยางมาก เนือ่งจากทเุรยีนเปน

ตารางที ่5 ผลกระทบการเปลีย่นแปลงระดบัน้ำทะเลและคาความเคม็ของแมน้ำเจาพระยา
และทาจีน
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พืชไมทนเค็ม และป พ.ศ. 2563 กระทบตอมะมวงและทุเรียน ยกเวนมะพราวเพราะเปนพืชทนเค็ม
ไดถงึ 10 กรมั/ลติร

(2) แมน้ำทาจนี: มบีางพืน้ทีเ่กนิ 2 กรมั/ลติรพบวาความเคม็รกุขึน้ไปถงึอ.สามพราน สวนผลกระทบ
คาความเคม็นัน้พบวาในป พ.ศ. 2563 (RCP2.6, 8.5) และป พ.ศ. 2543 (RCP2.6) มคีาความเคม็สงูสดุ
0.97 และ 1.44 กรมั/ลติรตามลำดบั ไมสงผลกระทบตอพชืทกุชนดิ สำหรบัป พ.ศ. 2643 (RCP8.5)
มีคาความเค็มสูงสุด 2.76 กรัม/ลิตรสงผลกระทบตอพืชทุกชนิด ยกเวนมะพราว จากผลการศึกษานี้
สามารถนำขอมูลไปประยุกตใชเพื่อวางแผนปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโลกอนาคต
ดานการเกษตรและน้ำอุปโภค-บริโภคตอไปได

รปูที ่ 5 เปรยีบเทยีบคาความเคม็ในปจจบุนักบัอนาคตภายใตสถานการณ
RCP2.6 และ RCP8.5ณ สถานสีบูน้ำดิบสำแล จ.ปทมุธาน ีของแมน้ำเจาพระยา

รปูที ่6 คาความเคม็สงูสดุของแมน้ำ(ก) แมน้ำเจาพระยา (ข) แมน้ำทาจนี
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4. สรปุและอภปิรายผล
การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตอการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

บริเวณปากแมน้ำอาวไทยมีเปาหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่มีผลตอ
ลกัษณะทางชลศาสตร ความเคม็ และพืน้ทีท่างการเกษตรของ รวมถงึการประยกุตใชในการคาดการณ
ผลกระทบในอนาคตของสองลุมน้ำ ประกอบดวย แมน้ำเจาพระยาและทาจีน พิจารณาชวงหนาแลง
ตัง้แตเดอืนมกราคมถงึเดอืนพฤษภาคม ซึง่ทำการศกึษาการคาดการณผลกระทบการรกุตวัของความเคม็
ตอการเกษตรโดยใชแบบจำลอง MIKE11 การคาดการณป พ.ศ.2563 และพ.ศ.2643 สถานการณ RCP2.6
และ RCP8.5 พบวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยหลักในการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
สงผลใหประสบกบัการรกุตวัของความเคม็เขามาในแมน้ำเจาพระยา และแมน้ำทาจนีเปนไปอยางตอเนือ่ง
ประจวบกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิ และสงัคม ทัง้หมดลวนสงผลตอความเสือ่มโทรมตอคณุภาพน้ำ กระทบ
ตอทัง้การอปุโภค-บรโิภค และการเกษตร จากการวจิยัพบวาทัง้แมน้ำเจาพระยา และแมน้ำทาจนีมคีา
สมัประสทิธิค์วามขรขุระอยใูนชวง 0.025-0.045 และคาสมัประสทิธิก์ารแพรกระจายอยใูนชวง 100-2000
ตร.ม./วนิาท ีคาพารามเิตอรไดกำหนดเปนชวงๆ ตลอดลำน้ำ เนือ่งจากลกัษณะเสนทางแมน้ำทัง้ 2 ลมุน้ำ
ทีป่ากแมน้ำกวาง แคบลเูขาไปยงัตนน้ำ กระแสน้ำมกีารเปลีย่นแปลง เมือ่นำมาประยกุตการคาดการณ
การเพิม่ขึน้ของระดบัน้ำทะเลจาก IPCC AR5 พบวา ในอนาคตความเคม็รุกเขามาในแมน้ำเจาพระยาที่
เกนิการผลติน้ำเพือ่การประปาเขาไปถงึ จ.อยธุยา กระทบตอการผลติน้ำอยางแนนอน และสำหรบัภาค
การเกษตรรุกเขาไปถึง อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี พื้นที่ตามชายฝงแมน้ำเจาพระยาสวนใหญปลูกไมผล
พชืทางเศรษฐกจิ จ.นนทบรุทีีส่ำคญั ไดแก ทเุรยีน มะพราว มะมวง เปนตน กระทบตอมะพราว และ
มะมวง และสำหรบัแมน้ำทาจนีในอนาคตความเคม็รกุเขามาในแมน้ำทาจนีเกนิคามาตรฐานภาคการเกษตร
รุกเขาไปถงึ อ.สามพราน จ. นครปฐม กระทบตอสมโอ มะนาว และมะมวง ยกเวนมะพราวและขาว

รปูที ่7 แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิลมุน้ำ (a) เจาพระยาและ (b) ทาจนี
ป พ.ศ.2643 (RCP2.6, RCP8.5)
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ถานำน้ำจากแมน้ำทัง้ 2 ลมุน้ำไปใชในการเกษตรจะสงผลตอการเจรญิเตบิโตของพชืในอนาคตการปรบัเปลีย่น
พนัธพชืท่ีเหมาะสมในการปลกู การเพิม่ปรมิาณน้ำดิบสำรองสำหรบัการผลติน้ำประปา นบัวาเปนมาตรการ
ระยะสัน้ สวนการปรบัปรงุพนัธพชืใหมคีวามสามารถทนเคม็ไดมากขึน้กบัการยายจดุสบูน้ำเพือ่การผลติน้ำ
ประปาจากสถานสีบูน้ำดบิสำแลไปทางดานเหนอืน้ำอกีซึง่ถอืวาเปนมาตรการการปรบัตวัในระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ
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การฉายภาพอนาคตพืน้ทีเ่กษตรกรรมในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื
ดวยแบบจำลองเซลลูลาร-ออโตมาตาและมารคอฟ

Future Projection of Agricultural Land PhayaBunlue O&M
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บทคัดยอ
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่สงน้ำคลอบคลุมจังหวัดที่เปน

ปรมิณฑลของกรงุเทพมหานครฯ สภาพการใชทีด่นิเดมิทีเ่ปนเกษตรกรรม ปจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงจาก
การrโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื การดำเนนิงานเลอืกใชแบบจำลองหวงโซมารคอฟใน
การวิเคราะหความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และเทคนิคเซลลูลาร-ออโตมาตาในการ
จำลองการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่จากปจจยัขบัเคลือ่น ผลการวเิคราะห พบวา ในอกี 30 ปขางหนานบั
จากป 2559 ซึง่เปนฐานในการคาดการณ พืน้ทีศ่กึษามพีืน้ทีท่ัง้หมด 509,053 ไร มพีืน้ทีเ่กษตรกรรม
364,000 ไร หรอืประมาณ 70% มพีืน้ทีช่มุชน 122,400 ไร หรอื 24% ของพืน้ทีศ่กึษา ผลการวเิคราะห
คาดวาในอนาคตอกี 30 ปขางหนา พืน้ทีเ่กษตรกรรมจะลดลงเหลอื 66% ของพืน้ทีศ่กึษา ในขณะทีพ่ืน้ที่
ชุมชนจะเพิ่มขึ้น 29% ของพื้นที่ ผลการศึกษาแสดงแนวโนมของพื้นที่เกษตรกรรมที่จะลดลงซึ่งชี้ให
เหน็ถงึความจำเปนในการพจิารณาปรบัภารกจิดานการบรหิารจดัการนำของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษา
ใหสอดคลองกบัสภาพพืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นแปลง

คำสำคญั : การเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ,เกษตรกรรม ,การขยายตวัของเมอืง
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Abstract
The command area of the Phaya Bunlue Operation and Maintenance (O&M) Project

is located in the adjacent provinces of Bangkok Metropolitan. The past agricultural land have
transformed due to the growing of urban area. This research projected the future changes of
land use in the Phaya Bunlue O&M Project. The Markov chain model was used to estimate
the probability of change, and the Cellular Automata (CA) technique was used to simulate the
location of change based on driving factors. The next 30-year land use from the base year
(2007) was projected. The total area of the Project is 509,053 rai. From land use map in 2007,
the agriculture area covered 364,000 rai (70%), and the urban area 122,400 rai (24%). The 30-
year future projection showed the agricultural land would decrease about 66%, and urban
area would increase 29% in comparing with the base year (2007). The decreasing in
agricultural land revealed that the O&M Project required an adaptation in the water
management practice in order to match with the changing land use

KEY WORDS : Landuse change, Agriculture, Urbanization

คำนำ
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแตเดมิมลีกัษณะเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม แตตอมามีการขยายตวัของ

ทีอ่ยอูาศยัและเขตชมุชน ทำใหการใชประโยชนทีด่นิมกีารผสมกนัระหวางพืน้ทีช่มุชนกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรม
โดยมพีืน้ทีช่มุชนกระจกุตวัอยใูนเขตอำเภอ เชน อำเภอเมอืง อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลมุแกว จงัหวดั
ปทมุธาน ีอำเภอบางบวัทอง อำเภอไทรนอย จงัหวดันนทบรุี

การใชประโยชนทีด่นิ ป 2550 (กรมพฒันาทีด่นิ, 2550) แสดงใหเหน็วา พืน้ทีส่วนใหญของโครงการ
สงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม รวมแลวเปนพืน้ทีค่ดิเปน 79.94% ของพืน้ที่
ทั้งหมด โดยพื้นที่เกษตรสวนใหญเปนพื้นที่นา โดยพื้นที่นาคิดเปนรอยละ 66.65% ของพื้นที่ทั้งหมด
แตมขีอสงัเกตคอื มพีืน้ทีช่มุชน ในเขตพืน้ทีโ่ครงการมพีืน้ที ่20.06% ของพืน้ทีท่ัง้หมด หรอื 1/5 ของพืน้ที่
ของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื ทำใหเหน็วาโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื
มลีกัษณะการเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมผสมกบัพืน้ทีช่มุชน เนีอ่งจากมพีืน้ทีช่มุชนอยใูนอตัราสวนสงู เมือ่เทยีบ
กบัพืน้ทีท่ัง้หมด และมแีนวโนมวาจะมพีืน้ทีช่มุชนเพิม่มากขึน้เนือ่งจากการขยายตวัของตวัเมอืง
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อตัราการเพิม่ขึน้ ของประชาชนซึง่ทำใหเกดิการขยายตวัของชมุชนทีอ่ยอูาศยัในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
โดยรอบของกรุงเทพฯ มากขึ้น ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัยของประชาชนสงผลใหมี
การขยายตัวของที่อยูอาศัยและชุมชนในพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ โดยเปลี่ยน
แปลงพื้นที่เกษตรกรรมเดิมพื้นที่สวนมากเปนพื้นที่เกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงเปนที่อยูอาศัยและชุมชน
เขามาแทนที่ พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก คือดานทิศตะวันออก อำเภอเมือง อำเภอสามโคก
อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ดานทิศใต อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี ทำใหบริบทในการใชน้ำในพื้นที่ดังกลาว เปลี่ยนแปลงไปคือ เปลี่ยนจากเดิมเปนการ
สงน้ำเพือ่การเกษตรกรรม เปนการสงน้ำเพือ่รกัษาระบบนเิวศ และเพือ่การระบายน้ำในเขตพืน้ทีช่มุชน

การทีเ่ราสามารถทราบการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในพืน้ที ่จะทำใหเราสามารถ
กำหนดขอบเขตและหนาท่ี ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนโครงการตางๆ เพื่อท่ี
จะบรหิารจดัการน้ำตามกจิกรรมและพืน้ทีต่ามการใชประโยชนทีด่นิทีต่างออกไป เพือ่ในตอบสนองความ
ตองการการใชน้ำ ในกจิกรรมตางๆ ในพืน้ที่

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่โครงการจากอดีตถึงปจจุบันโดย

ใชขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
2. สรางแบบจำลองคณติศาสตรสำหรบัประเมนิแนวโนม การใชประโยชนทีด่นิในอนาคตในเขต

พื้นที่ศึกษา
3. คาดการณแนวโนมการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาคือ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สังกัด สำนักชลประทานที่ 11
กรมชลประทาน การศึกษานี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตโครงการสงน้ำ
และบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื โดยในการขัน้ตอนแรกขอบเขตการศกึษา  กำหนดใหมพีืน้ที ่ เปนระวาง
แผนทีท่หาร 1: 50,000 จำนวน 5x5 โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการฯ เพือ่ศกึษาแนวโนมการเปลีย่นแปลงการใช
ที่ดิน เขตระหวางเมืองใหญโดยรอบ เพื่อใหไดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ใกลเคียงกับการ
เติบโตของชุมชนในระหวางเมืองใหญโดยรอบ แลวจึงตัดพื้นที่ศึกษาเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา
พระยาบรรลอื  เฉพาะการศกึษานีใ้ชแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากปอางองิ และคาด
การณแนวโนมการใชทีด่นิในอนาคต เพือ่ใชเปนฐานขอมลูในการวางแผนสงน้ำและวางโครงการรวมถงึ
รูปแบบลักษณะโครงการที่ตองเปลี่ยนแปลงตามความตองการการใชน้ำ เพื่อตอบสนองเกษตรกรและ
ราษฎรที่อยูในพื้นที่อยางมีประโยชนสูงสุด โดยทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากปอางอิง
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แลวสรางแบบจำลองคณติศาสตรเพือ่ประเมนิแนวโนมการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต จากนัน้ทำการคาด
การณแนวโนมการใชประโยชนที่ดินในอนาคต แลวประเมินการใชน้ำในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลง
การใชทีด่นิดงักลาว โดยใชเครือ่งมอืระบบสารสนเทศภมูศิาสตรชวยในการว0ิเคราะห ตัง้สมมตุฐิานวา
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่ชุมชนมากขึ้นการวิจัย

ภาพที่ 1 พืน้ทีศ่กึษาโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพระยาบรรลอื

การเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิดวยแบบจำลอง Cellular Automata-Markov
การฉายภาพอนาคตการใชทิ่ดินดวยแบบจำลอง CA-Markov ประกอบดวยขั้นตอน (1) การ

วิเคราะหความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินดวยแบบจำลอง Markov (2) การจำลอง
ศกัยภาพการเปลีย่นผาน (transition potential modeling) โดยเลอืกเทคนคิการวเิคราะหการถดถอย
แบบโลจสิตกิส (logistic regression) (3) การจำลองการเปลีย่นแปลงดวย Cellular Automata (CA)

การวเิคราะหใชโปรแกรม QGIS ซึง่เปนระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแบบรหสัเปด (Open source
GIS) QGIS สนับสนุนเทคนิคการวิเคราะหขอมูลลักษณะเชิงพื้นที่ (spatial analysis) และยังเปน
platform ใหผพูฒันาซอฟตแวรสามารถเขยีนโปรแกรมเสรมิ (plug-in) เพือ่ทำงานตามความตองการได
โดยในงานวจิยันีใ้ช MOLUSCE (Modules for Land Use Change Evaluation) ซึง่เปนโปรแกรมเสรมิ
(plug-in) ของ QGIS สำหรบัแบบจำลองการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต โดยใชทฤษฎี
ความนาจะเปนแบบ Markov Chain หาความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะ จากการใชประโยชน
ทีด่นิอยางนงึเปลีย่นไปเปนอกีอยางนงึ และยงันำหลกัการจำลองหนวยยอย แบบ Cellular Automata
(CA) มาเปนเทคนคิในการตดัสนิใจ คาดการณการเปลีย่นแปลงสถานะทีด่นิโดยพจิารณาทีด่นิรอบๆขาง
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การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
การวเิคราะหเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ ใชหลกัการวเิคราะหรปูแบบเดยีวกบัการ

ประเมนิความแมนยำ (accuracy assessment) ของการจำแนกประเภทขอมลู คอื ตารางความคลาดเคลือ่น
(error matrix) และ คาสถติแิคปปา (Kappa Statistics)

ตารางความคลาดเคลือ่น (error matrix) เปนตารางทีแ่สดงจดุภาพทีก่ำหนดใหตามประเภทการ
ใชทีด่นิทีม่กีารตรวจสอบในสนาม (reference pixel) กบัจำนวนจดุภาพทีไ่ดจากการจำแนก (classified
pixel) เมทรกิซทีส่รางขึน้มาสามารถใชคำนวณความแมนยำของการจำแนกประเภทขอมลูได 3 คา คอื
(1) ความแมนรวม (overall accuracy) เปนอัตราสวนของจำนวนจุดภาพที่เครื่องจำแนกไดถูกตอง
ตอผลรวมจำนวนจดุภาพทัง้หมดทีน่ำมาจำแนกประเภท (2) ความผดิพลาดของขอมลูทีท่ำการจำแนกขาด
หายไป (omission error) เปน อตัราสวนของจำนวนจดุภาพทีเ่ครือ่งไมไดจำแนกเขากลมุตอจำนวนจดุ
ภาพทั้งหมดของชั้นขอมูลที่นำมาทดสอบ หรือ จำนวนจุดภาพที่จำแนกถูกตองของชั้นขอมูลหนึ่ง ๆ
หารดวยผลรวมจำนวนจดุภาพตามแนวตัง้ในตาราง (3) ความผดิพลาดของขอมลูทีท่ำการจำแนกเกนิมา
(commission error) เปนอตัราสวนของจำนวนจดุภาพจากขอมลูทีน่ำมาทดสอบตอจำนวนจดุภาพทีจ่ำแนก
ถกูตองทัง้หมดของชัน้ขอมลูนัน้

คาสถติแิคปปา (Kappa Statistics) (สมพร สงาวงศ, 2552) คำนวณไดตามสมการ

(1)

เมือ่ r เปนจำนวนแถวของเมตรกิซแสดงความคลาดเคลือ่น,    เปนผลรวมของจำนวนขอมลูที่
แถว i  และคอลมัน i,    เปนผลรวมของจำนวนขอมลูทีแ่ถว i (คอลมันขวาสดุของเมตรกิซ),    เปนผลรวม
ของจำนวนขอมลูทีค่อลมัน i (แถวลางสดุของเมตรกิซ), N เปนจำนวนขอมลูท้ังหมดของเมตรกิซ

ขอมลูทีใ่ช
ขอมลูทีใ่ชในการศกึษาเปนแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิของกรมพฒันาทีด่นิ ประกอบดวย แผนทีก่าร

ใชประโยชนทีด่นิ พ.ศ.2549/2550, แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ 2551/2552, แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ
2553/2556, แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ 2558/2559

วิธีการ
1.จำแนกขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดิน โดยจับกลุมขอมูลทั้งหมดแลวแบงเปน 6 กลุม คือ

พืน้ทีน่า, พชืไร, พชือืน่ๆ, พชืน้ำและสตัวน้ำ, พืน้ทีน่้ำ, พืน้ทีช่มุชน
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2. สรางแบบจำลองคณติศาสตร สำหรบัประเมนิแนวโนมการเปลีย่นแปลง การใชประโยชนทีด่นิ
ในอนาคต ดำเนนิการโดยใชแบบจำลองมาคอฟ (Markov model)  ทำนายการใชประโยชนทีด่นิ โดย
การจัดคูแผนที่การใชประโยชนที่ดินในชวงปตางๆ ซึ่งการทำนายจะเปนระยะหางของแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินคูนั้นๆ

จากการวจิยัใชการจบัคแูผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ ป 2551/2552 และ ป 2553/2556 ซึง่จะได
ผลการทำนายการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินแลวนำมาเทียบกับแผนที่การใชประโยชนที่ดินป
2558/2559 ความถกูตองของขอมลู คา overall accuracy รอยละ 84.13 และคา Kappa statistic เทา
กบั 0.81 พบวามคีวามถกูตองของขอมลูสงู (ตารางที ่1) จงึใชแบบจำลองดงักลาวทำนายผลการเปลีย่นแปลง
การใชประโยชนที่ดินตอไป

การทำนายการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นินัน้ เลอืกใชคขูอมลูแผนทีก่ารใชประโยชนที ่ป 2549/2551
กบั ป 2558/2559 ในการทำนาย การเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิในอนาคต 30 ป เมือ่ไดผลการทำนาย
แลวนำขอมูลมาตัดเฉพาะพื้นที่ที่ตองการศึกษาคือ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ

ผลและวิจารณ
ในภาพที ่2 แสดงแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ จากกรมพฒันาทีด่นิ ในป พ.ศ. 2550 (ภาพที ่2ก)

และ พ.ศ. 2559 (ภาพที ่2ก)จำแนกเปน 6 กลมุ ประกอบดวย พืน้ทีน่าขาว (R, สเีหลอืง) พชืไร (U, สสีม),
พืชอืน่ๆ (C, สเีขยีว),พชืน้ำและสตัวน้ำ (WC, สฟีา), พืน้ทีน่้ำ (W, สนี้ำเงนิ),พืน้ทีช่มุชน (B, สแีดง) ภาพ
ที ่3 แสดงผลการฉายภาพในอนาคต 10 ป พ.ศ. 2569 (ภาพที ่3ก)20 ปพ.ศ. 2579(ภาพที ่3ข)30 ป พ.ศ.
2589 (ภาพที ่ 3ค)  สวนตารางที ่ 2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบระหวางการใชทีด่นิ ป พ.ศ. 2559 และ
ผลการฉายภาพอนาคต 30 ป พ.ศ. 2589

พื้นที่ศึกษาโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือมีพื้นที่รวม 509,053 ไร จากขอมูลการ
ใชทีด่นิป 2559 มพีืน้ทีเ่กษตรกรรมครอบคลมุพืน้ทีม่ากทีส่ดุรวม 364,000 ไร หรอืคดิเปน 70% ของพืน้ที่
ศกึษา พืน้ทีช่มุชน 122,400 ไร หรอื 24% ของพืน้ทีศ่กึษาผลการฉายภาพอนาคตอกี 30 ปขางหนานบั
จากป 2559 ซึง่เปนปฐานในการวเิคราะหคาดวาพืน้ทีเ่กษตรกรรมลดลงเหลอื 66% ของพืน้ทีศ่กึษา ใน
ขณะทีพ่ืน้ทีช่มุชนจะเพิม่ขึน้ 29% ของพืน้ที ่โดยพืน้ทีช่มุชนทีเ่พิม่ขึน้สวนใหญเปลีย่นแปลงจากพืน้ทีเ่ดมิ
ที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม
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ตารางที ่1 Accuracy assessment ระหวาง ขอมลูคาดการณการใชทีด่นิ ป 2560
กบั ขอมลูการใชทีด่นิ ป 2559

ขอมลูคาดการณการใชทีด่นิ ป 2560 (pixels)

ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ ป พ.ศ. 2559
กบัผลการฉายภาพอนาคตป พ.ศ. 2589

คาดการณการใชทีด่นิ ป 2589 (ไร)
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(ก)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2550
(ขอมลูกรมพฒันาทีด่นิ)

(ก)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2569
(ภาพฉายอนาคตจากแบบจำลอง)

ภาพที ่2 การใชทีด่นิของ คบ.พระยาบรรลอื
จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน

(ข)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2559
(ขอมลูกรมพฒันาทีด่นิ)

(ข)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2579
(ภาพฉายอนาคตจากแบบจำลอง)
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(ค)
การใชทีด่นิ พ.ศ. 2589
(ภาพฉายอนาคตจากแบบจำลอง)

อภิปรายและสรุปผลวิจัย
ผลการศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ โดยใช แบบจำลอง Markov (วสนัต, 2555)

เปนทฤษฎทีีน่ยิมใชในการศกึษาเพือ่คาดการณการเปลีย่นแปลงในขอมลูทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  แบบจำลอง
Markov chain (ชตุพิงษ, 2551) เปนแบบจำลองคณติศาสตรทีน่ำหลกัของความนาจะเปนภายใตสมมตุฐิาน
วาแนวโนมการเปลีย่นแปลงทัง้ในอดตีและปจจบุนัจะมลีกัษณะเเชนเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงในชวงเวลา
ทีเ่ลอืกมา นำขอมลูทีไ่ดมาสราง transition matrix แลวจงึนำ vector ทีเ่ปนคาของสดัสวนการใชทีด่นิที่
เกดิขึน้ในชวงอนาคต และ แบบจำลอง CA (ชตุพิงษ, 2551)  พืน้ทีก่ารใชทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิจะมี
แนวโนมเพิม่ขึน้และเปลีย่นแปลงไปตามพืน้ทีก่ารใชทีด่นิ และสิง่ปกคลมุดนิรอบขางทีม่ลีกัษณะเหมอืน
กนั แบบจำลอง CA Markov (วสนัต, 2555) คอืการนำหลกัการของ Markov chain และ Cellular
automata มาประยกุตใชรวมกนัเพือ่คาดการณการใชประโยชนทีด่นิ ผลทีไ่ดเปนการคาดการณการเปลีย่นแปลง
การใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ แสดงใหเห็นวาพื้นที่
เกษตรกรรมมกีารเปลีย่นแปลงไปเปนพืน้ทีช่มุชนมากขึน้เปนอตัราสวนทีส่งูทางดานฝงตะวนัตกและทศิใต
ของโครงการฯ

ขอเสนอแนะ
การศกึษานีเ้ปนการศกึษาเพือ่เปนแนวทางในการปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการการวางโครงการ

พฒันาตางๆ ในเขตพืน้ทีโ่ครงการพระยาบรรลอืเพือ่ใหสอดคลองกบัพืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผวูจิยัขอขอบคณุทมีพฒันาซอฟตแวร Quantum GIS และ MOLUSCE ใหสทิธใินการใช

งานสำหรบังานวจิยันี ้  และขอขอบคณุกรมพฒันาทีด่นิทีใ่หความอนเุคราะหขอมลูการใชประโยชนทีด่นิ
สำหรับการศึกษานี้

ภาพที ่3 ภาพอนาคตการใชทีด่นิของ คบ.พระยาบรรลอื
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การประเมินผลของความแปรปรวนภูมิอากาศตอศักยภาพผลผลิตของขาวนาสวน
ในจังหวัดชัยนาทดวยแบบจำลอง DSSAT-CERES

Assessment of the Effectof Climate Variability on Yield Potential of Lowland
Rice in Chainat Province using DSSAT-CERES
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บทความนีเ้ปนการศกึษาความแปรปรวนของปจจยัทางภมูอิากาศทีม่ผีลกระทบตอศกัยภาพผลผลติ

ขาวในพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาทโดยใชแบบจำลอง DSSAT การดำเนนิงานวจิยัประกอบดวย การประเมนิผลผลติ
ขาวดวยโมดลูแบบจำลองพชื CERES-RICE ใน DSSAT โดยการจำลองสถานการณภายใตเงือ่นไขระบบ
การผลติพชืสงูสดุและเงือ่นไขระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนปจจยัจำกดั ขอมลูทีใ่ชเปนขอมลูภมูอิากาศและ
ปริมาณฝนรายวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท ระหวางป พ.ศ.2513 ถึง พ.ศ. 2560 รวม 48 ป
ผลการศึกษาพบวา แบบจำลองการเติบโตพืชประเมินศักยภาพผลผลิตขาวของจังหวัดชัยนาทมี
ความแปรปรวนอยรูะหวาง 1,000 ถงึ 1,600 กโิลกรมัตอไร โดยความแปรปรวนของพลงังานแสงอาทติย
เปนปจจยัหลกัทีม่ผีลตอศักยภาพผลผลติขาวและอณุหภมูมิผีลตอจำนวนวนัทีเ่พาะปลกู สวนในการจำลอง
สถานการณดวยเงื่อนไขระบบการผลิตที่มีน้ำจำกัด ปริมาณผลผลิตขาวอยูระหวาง 350 ถึง 1,200
กิโลกรัมตอไร แปรผันตามปริมาณฝนระหวางชวงเพาะปลูกการศึกษาปจจัยภูมิอากาศที่มีผลตอความ
แปรปรวนตอผลผลิตขาวสามารถนำไปประยุกตสำหรับการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ หรืออาจใชเปนแนวทางในการวางแผนการปรับตัวในอนาคต

คำสำคญั: แบบจำลองพืช, ขาว, ภูมิอากาศ
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Abstract
The effects of climate variability on yield potential of lowland rice in Chainat province

were studied usingthe Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT)
software.  The CERES-RICE  crop moduleof DSSAT was selected for simulating rice yields
under potential production and water-limited production systems using climate and rainfall
from 1970-2015. The effects of temperature, solar radiation and rainfall on rice grain
yield were investigated. In the potential production system the rice yield varied from
6,875-7,500 kg-ha-1 depending on the total energy of solar radiation during the growing
season; warmer temperatures led to shorter growing seasons.  In the water-limited production
system the rice yield varied directly with the amount of rainfall from 2,200-7500 kg-ha-1.
The results enabled stakeholders to evaluate the impact of climate variabilityand to identify
adaptation strategies under future changing climate.

Keywords: Crop model, Rice, Climate

คำนำ
ขาวเปนพชืเศรษฐกจิทีม่คีวามสำคญัตอสงัคมไทย ไมเพยีงแตเปนแหลงอาหารทีใ่หคารโบไฮเดรต

ประจำวนั ในแตละปขาวท่ีเหลอืจากการบรโิภคถกูสงไปจำหนายยงัตลาดตางประเทศ (อรรควุฒ ิทศันสองชัน้
และนพพร คลายพงษพันธุ, 2547) สภาพภูมิอากาศเปนปจจัยธรรมชาติที่มีผลตอการปลูกขาว
อยางมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยซึง่พืน้ทีท่ำการเกษตรสวนใหญอาศยัน้ำฝน ความแปรปรวนภมูอิากาศ
(climate variability) เปนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่มากกวาชวงฤดูกาลหรือชวงป
(Aggarwal & Penning de Vries, 1989) เชน ฤดฝูนทีบ่างปมปีรมิาณฝนตกนอยกวาปอืน่ ๆ ซึง่ตางจาก
คาเฉลี่ย แตไมสงผลแตกตางทางสถิติในระดับยาวนานปจจัยเหลานี้ลวนสงผลโดยตรงตอการปลูกขาว
การศกึษาทีผ่านมามกีารใชเทคนคิตางๆ และใชขอมลูทางภมูอิากาศสำหรบัการวเิคราะหผลกระทบของ
ความแปรปรวนภมูอิากาศตอผลผลติขาว โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชแบบจำลองพชืสำหรบัประเมนิผลผลติ

จงัหวดัชยันาท เปนจงัหวดัหนึง่ในภาคกลางมพีืน้ทีท่ัง้หมด 1.62 ลานไร เปนพืน้ทีป่ลกูขาว 0.88 ลานไร
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่7, 2560) ขาวพนัธชุยันาท 1 เปนพนัธขุาวทีไ่ดรบัความนยิมจากเกษตร
ในพืน้ที ่ เนือ่งจากใหผลผลติสงูคณุภาพเมลด็ด ีและมคีวามตานทานตอโรคแมลงสงู โดยปลกูในฤดนูาป
ชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และเก็บเกี่ยวชวงเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตขาวนาปของจังหวัดชัยนาท
ยอนหลงั 3 ปเพาะปลกู ตัง้แตป พ.ศ.2558-2560 มผีลผลติตอไรประมาณ 658-678 kg-Rai-1 และขาวนาปรงั
มผีลผลติตอไรประมาณ 608-703 kg-Rai-1(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2561)
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การประเมินผลของความแปรปรวนภูมิอากาศตอศักยภาพผลผลิตขาวมีจุดมุงหมายเพื่อประเมิน
ผลผลติขาวในพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาท แมบางปจะประสบปญหาภยัธรรมชาต ิและราคาขาวตกต่ำ จงึทำให
การแกปญหาไมทนัเวลา จงึจำเปนตองมกีารคาดคะเนผลผลติขาว ทีม่คีวามถกูตอง แมนยำ และทนัเวลา
เพือ่ทีจ่ะประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ หรอืเปนแนวทางในวางแผนปรบัตวัในอนาคต

บทความนีม้เีปาหมายเพือ่ประเมนิอทิธพิลของภมูอิากาศตอการผลติขาวในระดบัศกัยภาพผลผลติ
และอายกุารเกบ็เกีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัชัยนาท โดยประยกุตแบบจำลอง DSSAT-CERES สำหรบัจำลอง
สถานการณการเจริญเติบโตของขาวภายใตสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศ

อุปกรณและวิธีการ
พื้นที่ศึกษา

จงัหวดัชัยนาท เปนจงัหวดัหนึง่ทีต่ัง้อยใูนภาคกลาง อยรูะหวางเสนรงุที ่ 14.9-15.4 องศาเหนอืและ
เสนแวงที ่99.7-100.4 องศาตะวนัออก มพีืน้ทีป่ระมาณ 2,469 km2(ภาพที ่1) กรมพฒันาทีด่นิรายงานวา
พืน้ทีน่าขาวในป พ.ศ.2560 คดิเปน 67.6% ของพืน้ทีท่ัง้จงัหวดั และปลกูขาวเปนพชืหลกั โดยปลกูขาว
2 แบบ คอื ขาวนาป ปลกูเดอืนกรกฎาคม-พฤศจกิายน และขาวนาปรงั ปลกูเดอืนมกราคม-เมษายน
สำนักงานเศรษฐกิจทางการเกษตรรายงานคาเฉลี่ยผลผลิตขาวในจังหวัดชัยนาทที่ 664 กิโลกรัมตอไร
ชวงป พ.ศ.2559-2560

ภาพที ่1 พืน้ทีศ่กึษาจงัหวดัชยันาท
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จังหวัดชัยนาท ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกตกเฉียงใตฤดู กรมอุตุนิยมวิทยาได
รายงานวาปรมิาณฝนเฉลีย่รายป 1,021.4 mm. ถงึ 1,477 mm. ชวงป พ.ศ. 2513-2560 (ภาพที ่ 2)
ฝนเริม่ระหวางเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนตลุาคม มอีณุหภมูเิฉลีย่รายป 28.1oC สงูสดุชวงเดอืนเมษายน 39oC
และต่ำสดุ 20oC ชวงเดอืนธนัวาคม ความช้ืนสมัพนัธเฉลีย่ตลอดทัง้ปประมาณ 73% ลกัษณะภมูปิระเทศ
มพีืน้ทีส่วนใหญเปนทีร่าบลมุ พืน้ทีต่อนกลาง ตอนใตและตะวนัออกของจงัหวดัมลีกัษณะเปนทีร่าบจนถงึ
พืน้ทีล่กูคลืน่ลอนตืน้มภีเูขาสลบัเปนบางชวง มแีมน้ำเจาพระยา แมน้ำทาจนี และแมน้ำนอยไหลผาน

ภาพที ่ 2 ปรมิาณฝนรายเดอืนและอณุหภมูติ่ำสดุ-สงูสดุประจำวนัเฉลีย่ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาชยันาท
จงัหวดัชยันาท (พ.ศ.2513-2560)

การจำลองระบบการผลิตพืช
ระบบการผลติพชืสำหรบัแบบจำลองการเตบิโตของพชืแบงเปน 4 ระดบั (Penning de Vries &

van Laar, 1982;เอกสทิธิ ์ โฆสติสกลุชยั และคณะ, 2550) ไดแก (1) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ
(potential crop production system) เปนแบบจำลองระบบทีก่ระบวนการเตบิโตและพฒันาการของ
พชืไดรบัปจจยัการผลติอยางเตม็ที ่กลาวคือ มปีรมิาณน้ำและธาตอุาหารตามความตองการ แตไมถงึระดบั
ทีเ่ปนพษิตอพชืและสภาพแวดลอม (2) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั (water limited crop production
system) อตัราการเตบิโตของพชือาจถกูจำกดัดวยน้ำในบางชวงเวลา อยางไรกต็าม พชืสามารถมอีตัรา
การเตบิโตเตม็ศกัยภาพไดเหมอืนในระบบแรก ถาหากมปีรมิาณน้ำเพยีงพอตอความตองการ กระบวนการ
ทีเ่พิม่ขึน้ในแบบจำลองระบบนี ้ไดแก พลวตัขิองน้ำในดนิและพชื น้ำผวิดินและน้ำระบายออกจากระบบ
และกระบวนการถายเทความรอนระหวาง บรรยากาศ-พืช-ดิน (3) ระบบการผลิตพืชที่ไนโตรเจนเปน
ขอจำกดั (nitrogen limited crop production system) มกีระบวนการทีเ่พิม่ขึน้ในแบบจำลองระบบนี้
ไดแก พลวตัขิองธาตไุนโตรเจนในดนิและพชื (4) ระบบการผลติพชืทีธ่าตอุาหารอืน่ ศตัรพูชื และปจจยัทาง
สงัคมเปนขอจำกดั (other plant nutrients, pest, and social factors limited crop production system)
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เปนระบบการผลติพชืท่ีมธีาตอุาหารอ่ืนนอกจากไนโตรเจน มศีตัรพูชื และมปีจจยัทางสงัคมเปนขอจำกดั
การเติบโตของพืชในระบบการผลิตนี้

แบบจำลองการเจรญิเตบิโตพชื DSSAT-CERES
แบบจำลอง DSSAT (Decision Support System for Agro-technology Transfer) ถกูพฒันา

ขึน้เพือ่ใชในการคาดการณการเจรญิเตบิโตของพชืตางๆ แบบจำลองการเจรญิเตบิโตของพชืทีถ่กูบรรจไุว
ในโปรแกรม DSSAT ไกแก CROPGRO-Soybean, CERES-Rice, CSCRP-Cassava เปนตน โดย
ขอมลูพืน้ฐานทีจ่ำเปนสำหรบัแบบจำลองนี ้ไดแก ขอมลูภมูอิากาศ (weather data) ขอมลูดนิ (soil data)
ขอมูลการจัดการแปลงปลูกพืช (management data) และขอมูลพืช (genetic coefficients, GC)
(Guilpart, Grassini, Sadras, Timsina, & Cassman, 2017)

แบบจำลองการเจริญเติบโตของขาว (CERES-Rice) เปนแบบจำลองหนึ่งในตระกูล CERES
(Crop-Environment Resource System) บรรจใุนโปรแกรม DSSAT แบบจำลองนีย้ดึกระบวนการ
ทางสรวีทิยาและการสะสมน้ำหนกัของสวนตางๆ ของขาวในแตละชวงเวลาเปนหลกั (Mishra, Singh,
Raghuwanshi, Chatterjee, & Froebrich, 2013)และออกแบบขึน้เพือ่ทีจ่ะประยกุตใชไดทกุสภาพแวดลอม
ไมขึน้กบัสถานที ่ ฤดกูาล หรอืระบบการจดัการ

ขาวนาสวน
ขาวอาจจำแนกตามสภาพพืน้ทีเ่พาะปลกูไดเปน ขาวไร (upland rice) ขาวนาสวน (lowland rice)

และ ขาวขึน้น้ำหรอืขาวนาเมอืง (floating rice)(อรรควฒุ ิทศันสองชัน้ และนพพร คลายพงษพนัธ,ุ 2547)
ขาวไรเปนขาวทีป่ลกูไดทัง้บนทีร่าบและพืน้ทีล่าด ไมตองทำคนันากกัเกบ็น้ำ ปลกูโดยการหวาน ขาวนาสวน
เปนขาวที่ปลูกในที่ราบลุมทั่วไปในสภาพขังน้ำไมเกิน 1 เมตร ขาวขึ้นน้ำปลูกในแหลงที่ไมสามารถ
ควบคมุระดบัในนาได ขาวกลมุนีม้ลีกัษณะพเิศษในการยดืตวัหนนี้ำได

ขาวอาจจำแนกตามอายกุารเกบ็เกีย่วเปน 3 ประเภทโดยอายกุารเกบ็เกีย่วจะนบัตัง้แตวนัเพาะกลา
หรอืหวานขาวในนาจนถงึเกบ็เกีย่ว (Guilpart et al., 2017)คอื ขาวเบา (early variety) อายเุกบ็เกีย่ว
90-100 วนั ขาวกลาง (medium variety) อายเุกบ็เกีย่ว 100-120 วนั และขาวหนกั (late variety)
อายเุกบ็เกีย่ว 120 วนัขึน้ไป

ขาวพนัธชุยันาท 1 เปนขาวเจา ไมไวตอชวงแสง ปลกูไดทัง้นาปและนาปรงั อายขุาวประมาณ
119 วนัเมือ่ปลกูฤดฝูน และ 130 วนัในฤดแูลง มลีกัษณะทรงกอตัง้ รวงยาวแนน คอรวงสัน้ เมลด็ยาวเรยีว
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห ใหผลผลิตเฉลี่ยฤดูฝน 725 กิโลกรัมตอไร และฤดูแลง
754 กโิลกรมัตอไร (ศนูยวจิยัขาวชยันาท, 2554)
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1. ขอมูลภูมิอากาศ ใชขอมูลจากสถานีตรวจอากาศเกษตรชัยนาทเปนตัวแทนของพื้นที่ศึกษา

ซึ่งขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายวันเริ่มจาก ป พ.ศ.2513 ถึงป พ.ศ.2560 ไดแก อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
ความยาวนานชัว่โมงแสงแดด ปรมิาณน้ำฝน ปรมิาณการระเหยจากถาดวดัการระเหยและความชืน้สมัพนัธ

2. ขอมูลดิน เปนขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพและทางชลศาสตรของดิน จากกรมพัฒนาที่ดิน
โดยเลอืกขอมลูดนิของกลมุชุดดนิมโนรมยเปนขอมลูตวัแทนของพืน้ทีศ่กึษา (สถริะ อดุมศร ีและคณะ, 2547)

3. การจดัการแปลงปลกูพชื เปนขอมลูในการกำหนดพารามเิตอรตางๆ สำหรบัรนัโปรแกรม อาทิ
วนัเริม่ปลกู อตัราตนตอพืน้ที ่ระยะปลกู ความลกึในการหยอดเมลด็ วนัใสปยุ วนัใหน้ำ เปนตน

4. ขอมลูพชืเปนขอมลูพารามเิตอรขาวทีม่กีารปรบัเทยีบแลวในฐานขอมลู DSSAT ในการศกึษา
โดยเลอืกใชพนัธขุาวชัยนาท 1

วิธีการ
วิธีการดำเนินงานวิจัยประกอบดวย (1) การรวบรวมขอมูล(2) การจัดทำแบบจำลองการเจริญ

เตบิโตของพชื (3) การวเิคราะหความแปรปรวนภมูอิากาศตอผลผลติดวยการจำลองสถานการณ
การรวบรวมขอมลูไดทำการตรวจสอบและคดัเลอืกขอมลูสถานเีพือ่ใชในการศกึษา ขอมลูภมูอิากาศ

รายวนัใชขอมลูจากสถานตีรวจอากาศเกษตรชยันาท กรมอตุนุยิมวทิยา เปนตวัแทนของพืน้ทีศ่กึษา โดย
มขีอมลูระหวาง ป พ.ศ.2513 ถงึ พ.ศ.2560 ประกอบดวย ปรมิาณน้ำฝน อณุหภมูสิงูสดุและต่ำสดุ จำนวน
ชัว่โมงแสงอาทติยและความชืน้สมัพนัธ โดยปรมิาณพลงังานแสงอาทติย (solar radiation) แบบจำลอง
คำนวณจากผลตางอณุหภมูสิงูสดุกบัต่ำสดุประจำวนั (Hargreaves & Samani, 1985)

การจดัทำแบบจำลองการเจรญิเตบิโตของพชืเพือ่ประเมนิผลของปจจยัภมูอิากาศทีม่ผีลตอศกัยภาพ
ผลผลติขาว ไดเลอืกแบบจำลอง CERES-Rice ซึง่เปนโมดลูพชืในแบบจำลอง DSSAT เปนเครือ่งมอื
การสรางแบบจำลองในขั้นแรกเปนการกำหนดชุดดินจัดต้ัง (soil series) ที่เปนตัวแทนในพื้นที่ศึกษา
โดยใชขอมูลสมบัติทางกายภาพและทางเคมีชองดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ถัดมา เปนการกำหนดขอมูล
พันธุขาวที่เปนตัวแทนในการศึกษา คือ พันธุชัยนาท 1 ซึ่งเปนหนึ่งในพันธุขาวของประเทศไทยที่มี
การศึกษาปรับเทียบคาพารามิเตอรพืชและถูกรวบรวมในฐานขอมูลในแบบจำลอง DSSAT-CERES

ถดัมา เปนการกำหนดคาพารามเิตอรของแบบจำลองโดยทำการเชือ่มโยงขอมลูภมูอิากาศและขอมลู
ดนิเขากบัฐานขอมลูพชืของ DSSAT ในขัน้ตอนนี ้ กำหนดเงือ่นไขการจำลอง โดยกำหนดวนัเพาะปลกู
เปนวันที่ 13 กรกฎาคม และทำการปลูกทั้งนาดำและนาหวาน โดยทำการจำลองสถานการณในกรณี
ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ (potential production system) และระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั
(water-limitedproduction system)
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ผลและวิจารณ
ผลการจำลองศักยภาพผลผลิตขาวนาดำและนาหวานภายใตระบบการผลิตพืชเต็มศักยภาพ

และระบบการผลิตพืชที่น้ำเปนขอจำกัดระยะเวลา 48 ฤดูเพาะปลูก แสดงใน ภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 8
โดยภาพที ่ 3 และ ภาพที ่ 4 เปนผลของอณุหภมูติออายกุารเกบ็เกีย่ว (total growing period) และ
ปรมิาณผลผลติ (dry grain yield) ตามลำดบัใน ภาพที ่5 และ ภาพที ่6 เปนผลของปรมิาณพลงังานรงัสี
แสงอาทติย (solar radiation) และใน ภาพที ่7 ภาพที ่8 เปนผลของปรมิาณน้ำฝน โดยในภาพยอย (A)
และ (B) เปนกรณขีาวนาดำ (transplanting) ภายใตระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ (potential production)
และระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั (water-limited production) ตามลำดบั สวนในภาพ (C) และ
(D) เปนกรณขีาวนาหวาน (sowing)

(A) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาดำ

ภาพที ่3 ผลของอณุหภมูติออายกุารเกบ็เกีย่วขาวภายใต 4 ระบบการผลติ

(B) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาดำ

(C) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาหวาน (D) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาหวาน
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ผลของอณุหภมูิ
อณุหภมูเิฉลีย่ตลอดชวงเวลาเพาะปลกูของ 48 ฤดเูพาะปลกู มคีาระหวาง 23.8-34.5 oC ในระบบ

การผลติพชืเตม็ศกัยภาพและระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดัขาวนาดำ (transplanting) มอีายเุกบ็เกีย่ว
ใกลเคยีงกนัระหวาง 80-88 วนั (ภาพที ่3-A และ 3-B) สวนนาหวานมอีายเุกบ็เกีย่วระหวาง 97-103 วนั
(ภาพที ่3-A และ 3-D)

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตขาวเปนน้ำหนักเมล็ดขาวเปลือกแหงตอหนวยพื้นที่ ในระบบ
การผลิตพืชเต็มศักยภาพ (ภาพที่ 4-A และ 4-C) ผลผลิตของขาวนาดำมีคาระหวาง 7,779-10,065
kg-ha-1(1,244-1,610 kg-Rai-1) (ภาพที ่4-A)มคีาต่ำสดุในป 2554 และสงูสดุในป2514 สวนผลผลติขาวนา
หวานมคีาระหวาง 6,726-9,195kg-ha-1(1,076-1,471 kg-Rai-1) (ภาพที ่4-C) มคีาต่ำสดุในป 2554 และ
สงูสดุในป 2514

ในระบบการผลิตพืชที่น้ำเปนขอจำกัด (ภาพที่ 4-B และ 4-D) ผลผลิตขาวนาดำมีคาระหวาง
164-7,718 kg-ha-1(26-1,234 kg-Rai-1) (ภาพที ่4-B) มคีาต่ำสดุในป 2550 และสงูสดุในป 2553 ผลผลติ
ขาวนาหวานมพีสิยัระหวาง 403-7,681kg-ha-1(64-1,228 kg-Rai-1) (ภาพที ่4-D) มคีาต่ำสดุในป 2550
และสงูสดุในป 2514

(A) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาดำ

ภาพที ่4 ผลของอณุหภมูติอปรมิาณผลผลติขาวภายใต 4 ระบบการผลติ

(B) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาดำ

(C) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาหวาน (D) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาหวาน
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ผลของปริมาณพลังงานแสงอาทิตย
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตลอดชวงเวลาเพาะปลูกของ 48 ฤดูเพาะปลูก มีคาระหวาง

15-20.2 MJ-m-21day-1ผลปรมิาณพลงังานแสงอาทติยตออายกุารเกบ็เกีย่วขาวมแีนวโนมไมเปลีย่นแปลง
ทัง้ในระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ (ภาพที ่ 5-A และ 5-C) และระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั
(ภาพที ่5-B และ 5-D)

ผลการจำลองในระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ (ภาพที ่6-A และ 6-C) ผลผลติขาวนาดำ มคีา
ระหวาง 7,779-10,065 kg-ha-1(1,244-1,610 kg-Rai-1)มีคาต่ำสุดในป 2560 ปริมาณพลังงานรังสี
แสงอาทติยเฉลีย่ตลอดชวงเวลาเพาะปลกู 15 MJ-m-2-day-1 และมคีาสงูสดุในป 2514 พลงังานรงัสี
แสงอาทติยเฉลีย่ 19.4 MJ-m-2-day-1(Figure 6-A) สำหรบัผลผลติขาวนาหวาน (ภาพที6่-C) มคีาระหวาง
6,726-9,195 kg-ha-1(1,076-1,471 kg-Rai-1) มีคาต่ำสุดในป 2560 พลังงานรังสีแสงอาทิตยเฉลี่ย
15 MJ-m-2-day-1 และมคีาสงูสดุในป 2514 พลงังานรงัสแีสงอาทติยเฉลีย่ 19.6 MJ-m-2-day-1

สวนระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั (ภาพที ่ 6-B และ 6-D) ผลผลติขาวนาดำ มคีาระหวาง
164-7,718 kg-ha-1(26-1,234kg-Rai-1) (ภาพที ่6-B) มคีาต่ำสดุในป 2550 พลงังานรงัสแีสงอาทติยเฉลีย่
17.9 MJ-m-2-day-1 และคาสงูสดุในป 2553 พลงังานรงัสแีสงอาทติยเฉลีย่ 18.1 MJ-m-2-day-1  ผลผลติ
ขาวนาหวาน (ภาพที ่6-D)มคีาระหวาง 403-7,681kg-ha-1(64-1,228 kg-Rai-1) (ภาพที ่6) มคีาต่ำสดุใน
ป 2550 พลงังานรงัสแีสงอาทติยเฉลีย่ 17.4 MJ-m-2-day-1 และมคีาสงูสดุในป 2514 พลงังานรงัสแีสง
อาทติยเฉลีย่ 19.6 MJ-m-2-day-1

(A) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาดำ (B) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาดำ

(C) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาหวาน (D) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาหวาน
ภาพที ่5 ผลของรงัสแีสงอาทติยตออายกุารเกบ็เกีย่วขาวภายใต 4 ระบบการผลติ
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ผลของปรมิาณฝน
ปรมิาณฝนรวมตลอดชวงเวลาเพาะปลกูของ 48 ฤดเูพาะปลกูสำหรบัขาวนาหวานมคีาระหวาง

296-1,075.6 mm สำหรบัขาวนาดำมคีาระหวาง 240.2-821.4 mm โดยปรมิาณน้ำฝนรวมกรณขีาวนา
ดำมคีาต่ำกวาเลก็นอยเนือ่งจากมกีารจำลองชวงเวลาเพาะปลกูทีส่ัน้กวาขาวนาหวาน ผลปรมิาณน้ำฝน
ตออายกุารเกบ็เกีย่วขาวมแีนวโนมไมเปลีย่นแปลงทัง้ในระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ (ภาพที ่7-A และ
7-C) และระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั(ภาพที ่7-B และ 7-D)

กรณรีะบบการผลติพชืเตม็ศักยภาพ (ภาพที ่ 8-A และ 8-C) ผลผลติขาวนาดำมคีาอยรูะหวาง
7,779-10,065kg-ha-1(1,244-1,610 kg-Rai-1) (ภาพที8่) ซึง่คาผลผลติต่ำสดุในป 2554 ปรมิาณฝนในชวง
ปลกู 575.3 mm และผลผลติสงูสดุในป2514 ปรมิาณฝนในชวงปลกู 710.4 mm ผลผลติขาวนาหวานมี
คาระหวาง 6,726-9,195kg-ha-1(1,076-1,471 kg-Rai-1) (ภาพที8่) ซึง่คาผลผลติต่ำสดุในป 2554 ปรมิาณ
ฝนทีต่กชวงปลกู 620.8 mm และผลผลติสงูสดุในป2514 ปรมิาณฝนทีต่กชวงปลกู 726.6 mm

ภาพที ่6 ผลของรงัสแีสงอาทติยตอปรมิาณผลผลติขาวภายใต 4 ระบบการผลติ

(A) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาดำ (B) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาดำ

(C) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาหวาน (D) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาหวาน
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กรณรีะบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั(ภาพที ่8-B และ 8-D) ผลผลติขาวนาดำมคีาอยรูะหวาง
164-7,718kg-ha-1(26-1,234kg-Rai-1) (ภาพที่8-B) ซึ่งคาผลผลิตต่ำสุดในป 2550 ปริมาณฝนที่ตก
ชวงปลกู 240.2 mm และผลผลติสงูสดุในป 2553 ปรมิาณฝนทีต่กชวงปลกู 816.6 mm ผลผลติขาวนาหวาน
(ภาพที ่ 8-D) มคีาอยรูะหวาง 403-7,681kg-ha-1(64-1,228 kg-Rai-1) (ภาพที ่ 8) ซึง่คาผลผลติต่ำสดุ
ในป 2550 ปรมิาณฝนทีต่กชวงปลกู 425.8 mm และผลผลติสงูสดุในป 2514 ปรมิาณฝนทีต่กชวงปลกู
726.6 mm

วจิารณผล
เมือ่เปรยีบเทยีบผลอายกุารเกบ็เกีย่วของขาวจากการจำลองพบวา อายกุารเกบ็เกีย่วของขาวนาดำ

สัน้กวาของขาวนาหวานเนือ่งจากแบบจำลองเริม่นบัอายเุกบ็เกีย่วจากวนัทีด่ำนา ระยะเวลาเพาะปลกูรวม
สำหรับขาวนาดำตองรวมระยะเวลาสำหรับการเตรียมตนกลาซึ่งใชเวลา 15-20 วันโดยประมาณ อีก
ประการหนึ่ง พบวาอายุการเก็บเกี่ยวของขาวจากแบบจำลองนอยกวาอายุเก็บเกี่ยวจริงราว 5-10 วัน
ทั้งนี้เนื่องจากแบบจำลองนับอายุการเก็บเกี่ยวจากวันที่เริ่มปลูกขาวจนถึงวันที่สุกแกในขณะที่ในสภาพ
ความเปนจริงเมื่อขาวเริ่มสุกแก ชาวนาจะระบายน้ำออกจากแปลง ตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อรอให
ดนิในนาแหงและสามารถใชรถเกบ็เกีย่วขาวลงในแปลงนาได ในสวนของปจจยัภมูอิากาศทีม่ผีลตออายุ
การเกบ็เกีย่วมากทีส่ดุ จากผลการจำลองพบวาเปนอณุหภมูใินชวงเวลาเพาะปลกู โดยอายกุารเกบ็เกีย่ว
มแีนวโนมสัน้ลงเมือ่อณุหภมูสิงูขึน้ (ภาพที ่3) ในขณะทีค่วามแปรปรวนของปรมิาณพลงังานแสงอาทติย
กบัปรมิาณน้ำฝน ผลการจำลองไมชีใ้หเหน็ถงึความสมัพนัธกบัอายกุารเกบ็เกีย่วขาว (ภาพที ่5 และ 7)

สวนผลการจำลองศกัยภาพของผลผลติ พบวา ในการจำลองระบบการผลติเตม็ศกัยภาพ ปรมิาณ
พลงังานแสงอาทติยมผีลตอศกัยภาพผลผลติขาวมากทีส่ดุ โดยผลผลติขาวมแีนวโนมเพิม่ขึน้ตามปรมิาณ
พลงังานแสงอาทติย (ภาพที ่6-A และ 6-C) รองลงมาเปนอณุหภมู ิโดยศกัยภาพผลผลติมแีนวโนมลดลง
เมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้ สวนหนึง่เปนผลจากอายกุารเกบ็เกีย่วของขาวทีม่แีนวโนมสัน้ลงตามอณุหภมูทิีส่งูขึน้
ทำใหขาวมีระยะเวลาในการสะสมอาหารนอยลง (ภาพที่ 4-A และ 4-C)  ในขณะที่ การจำลอง
ระบบการผลติพชืท่ีน้ำเปนขอจำกดั ปรมิาณผลผลติขาวขึน้อยกูบัปรมิาณฝนรวมตลอดชวงเวลาเพาะปลกู
(ภาพที ่ 8-A และ 8-D) และมคีวามแปรปรวนสงูมาก ซึง่ชีใ้หเหน็ถงึความสำคญัของการชลประทานที่
สามารถชวยลดความแปรปรวนของผลผลติขาว หรอืกลาวอกีแงหนึง่ การชลประทานสามารถชวยเพิม่
เสถยีรภาพของผลผลติขาว



84

(A) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาดำ

ภาพที ่7 ผลของปรมิาณฝนตออายกุารเกบ็เกีย่วภายใต 4 ระบบการผลติ

(B) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาดำ

(C) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาหวาน (D) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาหวาน

ภาพที ่8 ผลของปรมิาณฝนตอปรมิาณผลผลติขาวภายใต 4 ระบบการผลติ

(A) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาดำ (B) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาดำ

(C) ระบบการผลติพชืเตม็ศกัยภาพ-นาหวาน (D) ระบบการผลติพชืทีน่้ำเปนขอจำกดั-นาหวาน
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สรุปและขอเสนอแนะ
งานวจิยันีเ้ปนการศกึษาความแปรปรวนภมูอิากาศตอศกัยภาพผลผลติของขาวนาสวนในจงัหวดัชยันาท

การดำเนนิการ ประกอบดวย การรวบรวมขอมลูภมูอิากาศ ขอมลูดนิ ขอมลูจดัการแปลงปลกูพชื และ
ขอมลูพชื การจำลองระบบการผลติผลติขาวดวยแบบจำลอง CERES-Rice ใชขอมลูจากป พ.ศ. 2513
ถึง พ.ศ. 2560 รวม 48 ฤดูเพาะปลูกโดยทำการจำลองการปลูกขาวนาดำและนาหวานภายใตระบบ
การผลิตพืชขั้นสูงสุดเต็มศักยภาพและระบบการผลิตที่มีน้ำจำกัดผลการจำลองแสดงใหเห็นวาปจจัย
ภูมิอากาศที่มีผลตออายุการเก็บเกี่ยวมากที่สุดเปนอุณหภูมิในชวงเวลาเพาะปลูกโดยอายุการเก็บเกี่ยว
มีแนวโนมสั้นลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณพลังงานแสงอาทิตยมีผลตอศักยภาพผลผลิตขาวมากที่สุด
โดยผลผลิตขาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณพลังงานแสงอาทิตย จากการจำลองระบบการผลิตเต็ม
ศกัยภาพมผีลผลติขาวระหวาง 1,000 ถงึ 1,600 kg-Rai-1สวนในการจำลองระบบการผลติทีม่นี้ำจำกดั
ปรมิาณผลผลติขาวสงูสดุ1,200 kg-Rai-1และลดลงตามปรมิาณฝนระหวางชวงเพาะปลกู
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บทคัดยอ
น้ำเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญในการเพาะปลูกขาว แมวาเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานสามารถ

เพาะปลูกขาวนอกฤดูฝนไดโดยอาศัยน้ำชลประทานเปนหลัก อยางไรก็ตามปริมาณน้ำยังคงไม
เพยีงพอสำหรบัการเพาะปลกูในพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด การแกปญหาดวยการสรางเขือ่นขนาดใหญเพิม่ขึน้
เปนแนวทางทีท่ำไดยาก ดงันัน้การปรบัปรงุประสทิธภิาพการใหน้ำชลประทานเพือ่ลดการใชน้ำในการผลติขาว
จึงมีความจำเปน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชวิธีการใหน้ำชลประทานสมัยใหม (ระบบ
สเปรยรวมกับเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือวัดความช้ืนในดิน และระบบอินเตอรเน็ต
ของสรรพสิง่) ในการปลกูขาว เพือ่เพิม่ผลตอบแทน และเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ำชลประทานในระดบั
แปลงนา โดยทดลองปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลผลติและผลตอบแทน ของการปลกู
ขาวดวยการใหน้ำชลประทานสมยัใหม กบัการปลกูโดยวธิใีหน้ำแบบทวมขงั และแบบเปยกสลบัแหง พบวา
ปริมาณการใชน้ำของขาว โดยการใหน้ำชลประทานสมัยใหมมีคานอยกวาวิธีการใหน้ำแบบดั้งเดิม
และแบบเปยกสลบัแหง ผลผลติทีไ่ดโดยการใหน้ำชลประทานสมยัใหม มคีาสงูกวาการใหน้ำแบบดัง้เดมิ
และแบบเปยกสลับแหง

คำสำคญั: ระบบชลประทานสมยัใหม, อนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่, ขาว
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Abstract
Water is one of the importance factors for rice production. Although the farmer in

irrigated area can use irrigation for rice production, the amount of water is not enough for all
irrigated land. Problem-solving by dam construction to contain more water for agriculture is
hard. Therefore, the increase of irrigation efficiency to reduce water use in rice production is
necessary. This study aim to apply the modern irrigation (spray together with weather station,
soil moisture sensor and internet of things; IoT) in rice production to increase the return of an
investment and irrigation efficiency in the rice field. In this experiment, yield and the return of
an investment of rice cultivar 'Pathum Thani 1' which were grown with modern irrigation, basin
irrigation and wet and dry irrigation were compared. The result showed that yield of rice which
were grown with modern irrigation was higher than that of basin and wet and dry irrigation.

Keywords: Modern Irrigation, Internet of Things, Rice

บทนำ
น้ำเปนปจจัยการเจริญเติบโตของพืชที่มีความสำคัญยิ่งปจจัยหนึ่ง ตั้งแตการงอกของเมล็ด

(Seed Germination) จนถึงการเจริญเติบโต (Growth and Development) ของพืชทั้งระยะการ
เจริญเติบโตทางดานลำตน (Vegetative Stage) และระยะการเจริญเติบโตทางดานการสืบพันธุ
(Reproductive Stage) ซึง่เกีย่วของโดยตรงกบัปรมิาณผลผลติของพชืหลายชนดิโดยเฉพาะอยางยิง่พชื
ในกลมุธญัพชื (Musick et al., 1994; Taiz and Zeiger, 2006; Campbell et al., 2008; Hopkins and
Huner, 2009) อยางไรกต็ามการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในยคุปจจบุนัสงผลใหปญหาการกระจาย
ตัวไมสม่ำเสมอของฝนเพิ่มมากขึ้น ทำใหปญหาความแหงแลงซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ตอการเจรญิเตบิโตของพชื (Environmental Stress) ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ (Farooq et al., 2009;
Mihara and Singh, 2010, Mastrangelo et al., 2012; Zhao et al., 2017)

ในประเทศไทยพบวาพืน้ทีก่วา 70% ของพืน้ทีแ่หงแลงซ้ำซาก กระจายตวัอยใูนเขตภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืซึง่เปนแหลงเพาะปลกูขาวทีส่ำคญั นอกจากนี ้ปจจบุนัพบปญหาความไมเพยีงพอของปรมิาณ
น้ำชลประทานในเขตพืน้ทีช่ลประทาน โดยเฉพาะพืน้ทีก่ารเกษตรในเขตภาคกลางในชวงฤดแูลง โดยเฉพาะ
ในปทีม่ปีรมิาณน้ำฝนนอยกวาเกณฑเฉลีย่ (ปแลง) ซึง่การใหน้ำชลประทานในนาขาวโดยทัว่ไปนัน้นยิม
ใหน้ำทวมขงัในแปลงนา เนือ่งจากเปนวธิทีีส่ะดวกและสามารถปองกนัการเจรญิเตบิโตของวชัพชืไดหลายชนดิ
อยางไรกต็ามการใหน้ำแบบทวมขงั (Basin Irrigation) เปนวธิกีารใหน้ำชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพต่ำ
ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหน้ำชลประทานเพื่อลดการใชน้ำในการผลิตขาวจึงเปนสิ่งที่จำเปน
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การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประยกุตใชวธิกีารใหน้ำชลประทานสมยัใหม (Modern Irrigation)
โดยทดลองปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี1 เพือ่เปรยีบเทยีบผลผลติและผลตอบแทน ของการปลกูขาวดวยการ
ใหน้ำชลประทานสมยัใหม (ใหน้ำชลประทานระดบัแปลงนาโดยระบบทอและตดิต้ังหวัชลประทานแบบ
ฉีดฝอย) รวมกับวิธีการทำเกษตรแบบแมนยำเพื่อวัดปริมาณความตองการใชน้ำของขาวที่แทจริง ผาน
เครือ่งมอืวดัความช้ืนในดนิ อณุหภมู ิความช้ืน ความเขมแสง กระแสลม และปรมิาณน้ำฝน พรอมทัง้
สัง่การใหน้ำแบบอตัโนมตัผิานระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) กบัการปลกู
โดยวธิใีหน้ำแบบทวมขงัและแบบเปยกสลบัแหง (Wet and Dry Irrigation) เพือ่พฒันาระบบใหน้ำขาว
ทีใ่ชน้ำนอยและมปีระสทิธภิาพ ภายใตตนทนุทรพัยากรน้ำทีม่อียางจำกดั

2. อปุกรณและวธิกีาร
2.1 การเพาะกลาและการยายปลูก
เพาะเมล็ดขาวพันธุพันธุขาวปทุมธานี 1 โดยนำเมล็ดขาวใสกระสอบที่น้ำสามารถผานไดดี

แชในน้ำสะอาดเปนเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้บมขาวโดยนำขาวขึน้จากน้ำแลวทิง้ใหสะเดด็เปนเวลา 1 คนื
(สังเกตรากแรกกำเนิดสีขาวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร) เพาะเมล็ดบนขี้เถาแกลบในถาดเพาะกลา
เมือ่ตนกลาอาย ุ20 วนั ถอนตนกลา ยายปลกู (ปกดำ) 5 ตนตอหลมุตามระยะปลกูที ่25 เซนตเิมตร

2.2 การวางแผนการทดลองและการเตรยีมแปลง
ศึกษาผลของการใหน้ำวิธีตางๆ ตอการเจริญเติบโตของตนกลา ผลผลิต และผลตอบแทนของ

ขาวพนัธปุทมุธาน ี1 ในฤดนูาปรงั (มกราคม - พฤษภาคม) เขตพืน้ทีช่ลประทานโครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษาแมลาว โดยคาวิเคราะหดนิในพืน้ทีแ่ปลงทดลองมคีา pH 4.55, EC 1293 ?S/cm, organic matter
(OM) 2.62%, organic carbon (OC) 1.52%, available phosphorus 16.08 ppm และ available
nitrogen 56.84 ppm ทำการวางแผนการทดลองแบบสมุตลอด (Completely Randomized Design;
CRD) มสีิง่ทดลอง (treatments) คอืวธิกีารใหน้ำแบบตางๆ ไดแก วธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม วธิี
ใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง และวธิใีหน้ำแบบทวมขงั สิง่ทดลองละ 3 ซ้ำ (Replications) ซ้ำละ 1 แปลง
ทดลองขนาด 5 x 5 เมตร วดัความสงู (Plant Height) ดชันพีืน้ทีผ่วิใบ (leaf area index: LAI) ดวยเครือ่ง
Plant Canopy Analyzer (Li-Cor model LAI-2200) ทีร่ะยะแตกกอ และปรมิาณผลผลติ (yield)

2.2.1 วธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม เปนวธิกีารทำเกษตรแบบแมนยำเพือ่วัดปรมิาณ
ความตองการใชน้ำของขาวท่ีแทจรงิ ผานเครือ่งมอืวดัความชืน้ในดนิ อณุหภมู ิความช้ืน ความเขมแสง
กระแสลม และปรมิาณน้ำฝน พรอมท้ังควบคมุสภาพแวดลอม (อณุหภมู ิความชืน้) เพือ่ใหขาวเปดปากใบ
และสัง่เคราะหแสงมากทีส่ดุดวยระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) ซึง่พฒันา
โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ภาพที ่1 ระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT)
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2.2.2 วธิใีหน้ำแบบเปยกสลบัแหง เปนการใหน้ำทีม่กีารปลอยใหขาวขาดน้ำในชวงเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อกระตุนใหรากและลำตนขาวแข็งแรง โดยขังน้ำในแปลงนาเชนเดียวกับการใหน้ำแบบ
ทวมขงั แตมกีารแกลงขาว (ปลอยใหขาวขาดน้ำ) 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 ในระยะแตกกอ (ขาวอาย ุ30 วนั)
เปนเวลา 15 วนั คร้ังที ่2 เมือ่ขาวแตกกอสงูสดุ (ขาวอาย ุ60 วนั) เปนเวลา 15 แสดงดงัภาพที ่2
(Available : https://www.facebook.com/weekendfarmernetworks)

ภาพที ่1 ระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) (a) สถานตีรวจวดัสภาพอากาศ,
(b) การปรับสภาพอากาศใหเหมาะสมกับการสังเคราะหแสงและการเปดปากใบ,

(c) แอปพลเิคชัน่แสดงผลการตรวจวดั

(a) (b)

(c)
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2.2.3 วธิใีหน้ำแบบทวมขงั เปนการใหน้ำขาวโดยขงัน้ำในแปลงนาทีร่ะดบัความลกึ 10 เซนตเิมตร
ตลอดฤดปูลกู (ตัง้แตระยะปกดำจนถงึระยะ 10 วนักอนการเกบ็เกีย่ว)

ภาพที ่ 2 การปลกูขาวแบบเปยกสลบัแหง

(a)

ภาพที ่3 (a) วธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม, (b) วธิใีหน้ำแบบเปยกสลบัแหง,
(c) วธิใีหน้ำแบบทวมขงั

(b) (c)
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2.3 การดแูลรกัษา
ใสปยุ สตูร 16-20-0 ในอตัรา 5 กโิลกรมั/ไร หลงัปลกูเปนเวลา 10 วนั จากนัน้ใสปยุ

สตูร 46-0-0 ในอตัรา 5 กโิลกรมั/ไร ในระยะขาวแตกกอ (หลงัปลกู 30 วนั) และใสปยุสตูร 46-0-0
อตัรา 5 กโิลกรมั/ไร เมือ่ขาวอาย ุ60 วนั หลงัจากนัน้ ใสปยุอนิทรยี (มลูคางคาว) อตัรา 64 กโิลกรมั
ตอไร เมือ่ขาวอายไุด 70 วนั ทกุสปัดาหตดิตอกนั 3 สปัดาห

2.4 การบนัทกึผลการทดลอง
บนัทกึขอมลูผลผลติทีร่ะดบัความชืน้ 15%
2.5 การวเิคราะหผลทางสถติิ
วเิคราะหความแปรปรวนทางสถติติามแผนทดลองแบบสมุตลอด (Completely Randomized

Design; CRD) เปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลีย่ ดวยโปรแกรม statistical package for the
social science (SPSS) version 22

ผลและวจิารณผลการทดลอง
จากผลการศกึษาการใหน้ำดวยวธิตีางๆ ตอการเจรญิเตบิโตของตนกลาขาวพนัธปุทมุธาน ี1 พบวา

ตนกลาขาวท่ีไดรบัน้ำดวยวธิใีหน้ำแบบชลประทานสมยัใหมมคีวามสงูมากทีส่ดุ และสงูกวาตนกลาขาวที่
ใหน้ำดวยวธิอีืน่ๆ อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิโดยตนกลาขาวทีใ่หน้ำแบบชลประทานสมยัใหม แบบเปยก
สลบัแหง และแบบทวมขงั มคีาความสงูเทากบั 473.29 408.89 และ 381.86 กโิลกรมั/ไร ตามลำดบั
ทัง้นีเ้กดิขึน้เนือ่งจากรอบฤดปูลกูทีล่าชาทำใหขาวออกดอกในชวงกระทบรอน ทำใหดอกขาวบางสวนเปน
หมันเนื่องจากสภาวะเครียดเนื่องจากอุณหภูมิสูง อยางไรก็ตาม จากผลการทดลองพบวาการใหน้ำ
แบบชลประทานสมัยใหมสามารถบรรเทาผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะเครียดเนื่องจากอุณหภูมิสูงได
โดยผลผลติขาวท่ีใหน้ำแบบชลประทานสมยัใหมมคีาสงูทีส่ดุ และสงูกวาผลผลติของขาวท่ีใหน้ำแบบทวม
ขังและแบบเปยกสลับแหงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลที่ไดยังสอดคลองกับผลการศึกษา
ประสทิธภิาพการใชน้ำและความคมุคาทางเศรษฐกจิในการปลกูขาวของ Kahlown, M., A., A. Raoof,
M. Zubair and W. D. Kemper. 2007) ทีร่ายงานวา ขาวทีใ่หน้ำระบบทอและตดิตัง้หวัชลประทานแบบ
ฉดีฝอย (Sprinkler) ใหผลผลติสงูกวาการใหน้ำแบบทวมขงั 18% อยางไรกต็ามปรมิาณน้ำทีใ่ชในระบบ
ชลประทานสมัยใหมนั้นต่ำกวาการใหน้ำระบบอื่นๆ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีคาต่ำกวาการใหน้ำ
แบบทวมขงั 23% และมคีาต่ำกวาการใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง 9% โดยปรมิาณน้ำทีใ่ชในการใหขาว
แบบชลประทานสมยัใหม แบบเปยกสลบัแหง และแบบทวมขงั มคีาเทากบั 1028 1127 และ 1337
ลกูบาศกเมตร/ไร ตามลำดบั (ภาพที ่ 4) และเมือ่นำคาปรมิาณผลผลติทีไ่ดมาเปรยีบเทยีบอตัราสวนตอ
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ปรมิาณการใชน้ำแบบตางๆ พบวาการใหน้ำ 1 ลกูบาศกเมตร (ลบ.ม.) ในระบบการใหน้ำแบบชลประทาน
สมยัใหมใหผลผลติสงูสดุ โดยอตัราสวนระหวางปรมิาณผลผลติทีไ่ดตอปรมิาณการใชน้ำจากการใหน้ำแบบ
ชลประทานสมยัใหม แบบเปยกสลบัแหง และแบบทวมขงั มคีาเทากบั 0.46 0.36 และ 0.24 กก./ลบ.ม.
ตามลำดบั  ทัง้นีก้ารทีผ่ลผลติของขาวท่ีใหน้ำแบบชลประทานสมยัใหมมคีาสงูกวาการใหน้ำแบบทวมขงั
และแบบเปยกสลับแหงนั้น อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใหน้ำแบบชลประทานสมัยใหมมีผลทำใหอุณหภูมิ
อากาศ และคาแรงดงึระเหยน้ำ (Vapor Pressure Deficit; VPD) บรเิวณทรงพมุมคีาลดลง โดยจากรายงาน
ของ [6] พบวาอุณหภูมิอากาศและคาแรงดึงระเหยน้ำในแปลงขาวสาลีที่ใหน้ำดวยระบบพนฝอย
(Sprinkler) มคีาต่ำกวาแปลงทีใ่หน้ำทางผวิดนิ (Surface Irrigation) อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิซึง่จาก
การศกึษาของ [10] พบวาอณุหภมูอิากาศและคาแรงดงึระเหยน้ำมผีลตอปรมิาณผลผลติของขาวสาลพีนัธุ
Taifun โดยอณุหภมูแิละคาแรงดงึระเหยน้ำสงูขึน้มผีลทำใหผลผลติลดลง

        สิง่ทดลอง ผลผลติ (กก./ไร)

การใหน้ำชลประทานสมัยใหม 473.29 a

การใหน้ำแบบเปยกสลับแหง 408.89 b

การใหน้ำแบบทวมขัง 381.86 b

F-test *

CV 6.889

ตารางที ่1 ผลใหน้ำแบบชลประทานสมยัใหม แบบเปยกสลบัแหง และแบบทวมขงั ตอการเจรญิเตบิโต
ของตนกลา คาดชันพีืน้ทีผ่วิใบ และปรมิาณผลผลติ

* แตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
1/ ทีเ่หมอืนกนั ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติเิมือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่โดยวธิ ีDMRT

ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95%
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รปูที ่4 แสดงผลผลติตอปรมิาณการใชน้ำ (กก./ลบ.ม.) และ ปรมิาณน้ำทีใ่ช (ลบ.ม./ไร)
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บทคัดยอ
งานวจิยันีเ้ปนการศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลง

ปริมาณน้ำทาในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรีโดยใชแบบจำลอง SWAT มาประเมิน โดยศึกษาสวนใหญ
ครอบคลมุจงัหวดัปราจนีบรุแีละจงัหวดัสระแกว มพีืน้ทีป่ระมาณ 9,651 ตารางกโิลเมตร การศกึษาได
ใชขอมูลการใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2545 และป พ.ศ. 2556 จากกรมพฒันาทีด่นิมาเปรยีบเทยีบลกัษณะ
การเปลีย่นแปลง แลวนำเขาแบบจำลอง SWAT รวมกบัขอมลู DEM ขอมลูดนิ และขอมลูสภาพอากาศ
เพื่อประมวลผลหาปริมาณน้ำทาเปนรายวันแลวสรุปผลเปนรายเดือน จากผลการศึกษาพบวาลักษณะ
การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีล่มุน้ำปราจนีบรุใีนชวงป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 พืน้ที่
การปลูกขาวและขาวโพดมีอัตราลดลงโดยมีการปลูกพืชชนิดอื่นมาทดแทน นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรของทำใหพืน้ทีอ่ยอูาศยัมอีตัราเพิม่ขึน้ดวยในสดัสวนรอยละ 4.16 ดานการเปลีย่นแปลงปรมิาณ
น้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลอง SWAT ระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 ปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายปอยทูี่
223.25 มิลลิเมตร 217.73 มิลลิเมตร ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กนอย จากการ
ปรับเทียบพารามิเตอรแบบจำลองดวยขอมูลสถานีตรวจวัดน้ำทา Kgt.9 และ Kgt.14 ในชวงป
พ.ศ. 2543-2550 และผลการทวนสอบแบบจำลองในชวงป พ.ศ. 2551-2556 ใหคา Nash-Sutcliffe
efficiency (NSE) โดยเฉลีย่อยทูี ่0.83 ซึง่อยใูนเกณฑทีค่อนขางดี

คำสำคญั : การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ, น้ำทา, ลมุน้ำปราจนีบรุ,ี แบบจำลอง SWAT

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.บทนำ
ปจจัยในการศึกษาดานอุทกวิทยาเปนสวนหนึ่งของงานทางดานทรัพยากรน้ำ น้ำทาเปน

องคประกอบหลกัอนัหนึง่ของการหมนุเวยีนของน้ำในวฏัจกัรอทุกวทิยา ปรมิาณน้ำทายงัเปนดชันสีำคญั
ทีแ่สดงใหเหน็ถงึสถานภาพของทรพัยากรน้ำในลมุน้ำ ไมวาจะเปนภาวะน้ำทวมหรือการขาดแคลนนำ้ ปจจยัหลกั
ตวัหนึง่ทีม่ผีลตอกระบวนการเกดิและปรมิาณของน้ำทา คอื สภาพการใชทีด่นิและ/หรอืสภาพปกคลมุดนิ
(land use/land cover) ในชวงหลายปทีผ่านมา ประเทศไทยไดมกีารเปลีย่นแปลงสภาพการใชทีด่นิอยาง
มาก มผีลทำใหการหมนุเวยีนของน้ำในวฏัจกัรอทุกวทิยาไดรบัผลกระทบและเกดิการเปลีย่นแปลงตอเนือ่ง
ตามไปดวย ในปจจบุนัความตองการใชน้ำในทกุภาคสวนมอีตัราเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ทัง้ในดานอปุโภค
บริโภค และทางการเกษตรกรรม ดวยเหตุนี้การวางแผนเพื่อบริหารจัดการน้ำจึงมีความสำคัญ จำเปน
ตองรปูรมิาณน้ำในพืน้ทีล่มุน้ำแตละทีใ่หใกลเคยีงความเปนจรงิมากทีส่ดุ ซึง่แตละลมุน้ำจะมกีารประเมนิ
ปริมาณน้ำในรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะทางกายภาพของลุนน้ำนั้น ๆ การใชแบบจำลองทาง
อุทกวิทยาเพื่อชวยในการประเมินปริมาณน้ำก็เปนวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงน้ำทาซึ่งเกิดจากลักษณะการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินที่ โดยผลลัพธที่ไดซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางพัฒนาสำหรับ
การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตตอไป

2.พื้นที่ศึกษา
ลุมน้ำปราจีนบุรีตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ 9,651 ตาราง

กโิลเมตร ครอบคลมุจงัหวดัปราจนีบรุ ีและจงัหวดัสระแกว อยรูะหวางเสนรงุที ่13o 02' เหนอืถงึเสนรงุ
ที ่ 14o 28' เหนอืและอยรูะหวางเสนแวงที ่ 101o 10' ตะวนัออกถงึเสนแวงที ่ 102o 33' ตะวนัออก
ทศิเหนอืตดิกบัลมุน้ำมลู ทศิใตตดิกบัลมุน้ำชายฝงทะเลตะวนัออก ทศิตะวันออกตดิกบัลมุน้ำโตนเลสาป
และประเทศกัมพูชา และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ำบางปะกง สภาพภูมิประเทศของลุมน้ำปราจีนบุรี
ประกอบไปดวย พืน้ทีร่าบลมุระหวางแมน้ำ และพืน้ทีร่าบตามแนวทศิตะวันออกไปทศิตะวันตกองลมุน้ำ
มีทิวเขาสันกำแพงซึ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ลุมน้ำทางตอนใตมีเนินเขา
และเทอืกเขาตดิตอกนัไมยาวนกั ความสงูบรเิวณเทอืกเขาสงูประมาณ 700-800 ม.รทก. และพืน้ทีล่มุมี
ระดบัความสงูประมาณ 60-160 ม.รทก. ลำน้ำสายหลกั คอื แมน้ำปราจนีบรุ ีลำน้ำสาขาทีส่ำคญั ไดแก
คลองพระสทงึ คลองพระปรง แมน้ำไสใหญ และคลองยาง เปนตน แมน้ำปราจนีบรุจีะไหลไปบรรจบ
กับแมน้ำนครนายกที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเปนแมน้ำบางปะกง แลวไหลลง
อาวไทย [1] ดงัแสดงในรปูที ่1



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

99

3.เครื่องมือและวิธีการ
3.1 แบบจำลอง SWAT
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เปน แบบจำลองทางอทุกวทิยา ทีเ่ปนสาธารณสทิธิ์

จัดทำขึ้นโดย Agricultural Research Service ที่ Grassland Soil and Water Research
Laboratory สหรฐัอเมรกิาสามารถดาวนโหลดฟรทีีเ่วบ็ไซต http://swat.tamu.edu/ ซึง่ทำงานรวมกบัขอมลู
ระบบ GIS ไดโดยเปนแบบจำลองประเภท Continuous-time basin-scale hydrologic model [2]
มคีวามสามารถในการจำลองพืน้ทีม่คีวามซบัซอนทางดานอทุกวทิยาขนาดใหญ และประมวลผลเปนชวง
เวลาตอเนือ่งทัง้รายวนั รายเดอืน และรายป เปนทีย่อมรบัและนำไปประยกุตใชงานกนัอยางกวางขวาง

3.2 ขอมลูทีใ่ช
1) DEM (Digital Elevation Model) คอืแบบจำลองระดบัความสงูเชงิเลขชนดิ Raster file สามารถ

แสดงความสูงและความชัน มีคาระดับความสูงหนวยเปนเมตร สามารถดาวนโหลดฟรีจากเว็บไซต
http://www.srtm.csi.cgiar.org [3] pixel size ขนาด 90 เมตร มรีะบบทีใ่ชในการอางองิทางภมูศิาสตร
คอื WGS_1984_UTM_Zone 47 N และDatum D_GCS_1984 เปนจดุอางองิ

2) ขอมลูดนิ ทีป่ระกอบไปดวย เนือ้ดนิ และคณุสมบตัขิองดนิทางฟสกิส จากกรมพฒันาทีด่นิ มา
แปลงเปนชนดิ Raster file ครอบคลมุพืน้ทีศ่กึษากำหนด Pixel size 90 เมตร ดงัแสดงในรปูที ่2

3) ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน คือขอมูลแสดงการใชประโยชนที่ดินชนิด vector file จาก
กรมพฒันาทีด่นิป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 ดงัแสดงในรปูที ่3

รปูที ่1 พืน้ทีศ่กึษา (ลมุน้ำปราจนีบรุ)ี
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4) ขอมลูอากาศ ทีม่กีารเกบ็เชงิสถติชินดิรายวนัในรปูแบบตาราง โดยรวบรวมจากกรมอตุนุยิม
วทิยา กรมชลประทาน ตัง้แตชวงเวลาทีเ่ริม่มกีารบนัทกึขอมลูถงึปจจบุนั ประกอบดวย ปรมิาณฝน จำนวน
วนัทีฝ่นตก ความชืน้สมัพทัธ ความเรว็ลม อณุหภมูสิงูสดุ-ต่ำสดุ และความเขมของแสงอาทติย เปนตน

5) Observed data คอืขอมลูน้ำทาจากสถานตีรวจวดัทีม่กีารบนัทกึเปนสถติแิละมคีวามตอเนือ่ง
กันชนิดรายวัน จากกรมชลประทาน โดยจะนำมาใชตรวจสอบความแมนยำของแบบจำลอง ซึ่งใน
การศกึษานีเ้ลอืกใชสถาน ีKgt.9 และ สถาน ีKgt.14 เนือ่งจากขอมลูคอนขางสมบรูณและมคีวามตอเนือ่ง

รปูท่ี 2 แผนทีช่ดุดนิ

(ก) แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2545 (ข) แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2556

รปูที ่3 แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ

3.3 วธิกีารศกึษา
การศึกษาประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ

การใชประโยชนทีด่นิ 2) ประเมนิการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาดวยแบบจำลอง SWAT ดงัแสดงในรปูที ่ 4
ซึง่สามารถอธบิายไดดงันี้
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1) เปรยีบเทยีบลกัษณะการเปลีย่นแปลงของการใชประโยชนทีด่นิ ในการศกึษานีไ้ดใชขอมลูแผนที่
การใชประโยชนที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 ซึ่งทำการรวบรวมและ
ตรวจสอบความถกูตองของขอมลู โดยจำแนกประเภทการใชประโยชนทีด่นิออกเปน 9 ประเภทตามสภาพ
การใชงาน จากนัน้ทำการเปรยีบเทยีบลกัษณะการเปลีย่นแปลงของการใชประโยชนทีด่นิโดยการซอนทบั
(Overlay) ดวยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร เพือ่จำแนกพืน้ทีแ่ละคำนวณหาการเปลีย่นแปลง
โดยคิดเปนรอยละของพื้นที่ จากนั้นนำขอมูลที่ไดจัดเตรียมมาเปนขอมูลเพื่อนำเขาแบบจำลอง SWAT
โดยแปลงขอมลูเปน Grid file และกำหนดรหสัตามฐานขอมลูของแบบจำลอง และเตรยีมขอลูอืน่ๆ ประกอบ
ดวย DEM แผนที่ดินโดยกำหนดความละเอียดของ Pixel size 90 เมตร และขอมูลประเภทตาราง
ซึง่ไดแก ขอมลูฝน และขอมลูสภาพอากาศ และขอมลูทางอทุกวทิยา ทีผ่านการวเิคราะหความสำพนัธ
และความตอเนื่องของขอมูลของแตละสถานีที่ใชเปนตัวแทนครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

2) การประเมนิปรมิาณน้ำทาดวยแบบจำลอง SWAT จะดำเนนิการการประมวลผลแยกออกเปน
2 กรณี ตามปของขอมูลการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2556 สวนขอมูลที่นำเขา
แบบจำลองสวนอืน่จะใชเหมอืนกนัทัง้หมด ในขัน้ตอนแรกเปนการกำหนดขอบเขตและรายละเอยีดของพืน้ที่
ลมุน้ำโดยการนำเขาขอมลู DEM ขนาดความละเอยีดของกรดิ 90 เมตร เพือ่แบงขอบเขตลมุน้ำยอยและ
กำหนดจดุออกของลมุน้ำ จากนัน้นำเขาขอมลูดนิ การใชทีด่นิ และความชนั เพือ่ทำการวเิคราะหหนวย
ตอบสนองทางอทุกวทิยา (HRU Analysis) โดยแบงเปอรเซน็ตความสำคญัอยทูี ่10% 10% และ 15%
ตามลำดบั แลวนำเขาขอมลูอากาศ และตัง้คาการประมวลผลแบบจำลอง SWAT เปนชนดิรายวนั ตัง้แต
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2538 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เปนเวลา 20 ป โดยงานวจิยันีจ้ะพจิารณา
เฉพาะในสวนของความสมัพนัธน้ำฝน-น้ำทาเทานัน้โดยสัง่แบบจำลองประมวลผลเปนรายวนัแลวนำผล
ออกมาเพื่อนำมาสรุปเปนรายเดือน

รปูท่ี 4 ขัน้ตอนการดำเนนิ
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การประเมินน้ำทาจำเปนตองศึกษาวงจรอุทกวิทยา (Hydrologic Cycle) ของแบบจำลองทาง
ดานอทุกวทิยา ซึง่มพีืน้ฐานอยบูนสมการสมดลุของน้ำ [4] ดงันี้

เมือ่ SWt คอืปรมิาณน้ำในดนิสดุทาย (mm), SWo คอืปรมิาณน้ำในดนิเริม่ตน (mm), t คอืเวลา (Days),
Rday คือ ปริมาณฝนในวันที่ i (mm), Qsurf คือปริมาณน้ำผิวดีนในวันที่ i (mm),  Ed คือปริมาณ
การคายระเหยในวนัที ่i (mm), Wseep คอืปรมิาณน้ำไหลชมึช้ันใตดนิในวนัที ่i (mm), Qgw คอืปรมิาณ
น้ำใตดนิทีไ่หลกลบัสลูำน้ำ (mm).

การประเมนิน้ำทาผวิดนิ (Surface Runoff) และคาอตัราการไหลของน้ำทาสงูสดุในแบบจำลอง
SWAT สามารถทำได 2 วธิ ีไดแก วธิ ีSCS Curve Number [5] และ วธิ ีGreen & Ampt infiltration
ซึ่งในการศึกษานี้เลือกใชวิธี SCS Curve Number เนื่องจากเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย

(1)

(2)

เมือ่ Q คอืปรมีานน้ำทาเฉลีย่รายวนั (m3/s), R คอืปรมิาณน้ำฝนรายวนั (mm), S คอื Retention
parameter โดยตวัแปร S จะมคีวามสมัพนัธกบัคา Curve number (CN) ดงัสมการสมการ

เมือ่ CN คอื คา Curve number
ในการปรบัเทยีบและตรวจสอบความสมเหตสุมผลของแบบจำลอง ดวยหลกัการทางสถติเิปรยีบเทยีบ

ผลปรมิาณน้ำทาท่ีไดจากแบบจำลองกบัปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากตรวจวดัจรงิ ซึง่ความแมนยำของแบบจำลอง
จะพจิารณาความสอดคลองกนัของขอมลูโดยการพลอ็ตกราฟเพือ่เปรยีบเทยีบกนัและการคำนวณคาความ
ผิดพลาด (Error) ระหวางคาจากแบบจำลองและคาสังเกตที่เกิดขึ้นจริง โดยใชเกณฑการประเมินเชงิ
ประสทิธภิาพ (Efficiency Criteria) ไดแก สมัประสทิธิใ์นการตดัสนิใจ (Coefficient of Determination, R2),
Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) [6]

(3)

(4)



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

103

4. ผลการและวจิารณ
4.1 ผลการเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำปราจีนบุรีมีความเปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพ

เศรษฐกจิ สงัคม และประชากรในพืน้ที ่เมือ่ประชากรเพิม่ขึน้ ความตองการใชประโยชนทีด่นิกจ็ะมมีาก
ขึน้ดวย ทาใหรปูแบบการใชประโยชนทีด่นิภายในพืน้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นไป โดยเฉพาะอยางยิง่การเพิม่ขึน้
ของพื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสราง แตเนื่องจากขนาดพื้นที่หรือที่ดินที่มีอยูอยางจำกัด ทำใหรูปแบบ
การใชประโยชนทีด่นิจงึมลีกัษณะในการทดแทนกนั เชน การปรบัเปลีย่นจากพืน้ทีเ่กษตรกรรมกลายเปน
พืน้ทีพ่าณชิยทีอ่ยอูาศยั เปนตน

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิในชวงป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 พบวามี
การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณทศิเหนอืของลมุน้ำมสีภาพสวนใหญเปนภเูขาโดยเปนพืน้ที่
ปาทัง้หมดและมกีารเพิม่ขึน้ของพืน้ทีป่าไมประมาณรอยละ 1.57 เนือ่งจากพืน้ทีข่องพชืไรและทงุหญาลด
ลงในบรเิวณทีต่ดิภเูขาซึง่เปนปาไมทำใหมโีอกาสเปลีย่นกลบัมาเปนปาไมได  สวนบรเิวณอืน่ ๆ  เปนพืน้ที่
ลกูคลืน่ลอนลาดและพืน้ทีร่าบโดยสรปุพืน้ทีก่ารเพาะปลกูพชืลดลงเลก็นอยประมาณรอยละ 10 ของพืน้ที่
การเพาะปลกูพชืทัง้หมดจากป พ.ศ. 2545 ถงึแมจะมกีารเพิม่ขึน้ของพืน้ทีเ่กษตรรอยละ 6.05  มนัสำปะหลงั
รอยละ 3.64 พชืไรรอยละ 1.88 แตเนือ่งจากพืน้ทีน่าขาวและขาวโพดลดลงรอยละ 6.12 และ 15.37

นอกจากนีย้งัพบการเพิม่ขึน้ของเขตชมุชนและทีอ่ยอูาศยัรอยละ 4.16 และแหลงน้ำตาง ๆ เพิม่
ขึน้รอยละ 2.1 ทำใหภาพรวมของการเพาะปลกูพชืลดลงไปดวย การขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืงเปนปจจยัหลกั
ทีส่งผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิเปนอยางมาก ในชวงระยะเวลา 12 ปทีผ่านมา
พืน้ทีเ่กษตรกรรมไดมกีารเปลีย่นแปลงเปนพืน้ทีช่มุชนและพืน้ทีพ่าณชิยกรรมอยางรวดเรว็ เพือ่ตอบสนอง
การขยายตวัของตวัเมอืงในขณะเดยีวกนัพืน้ทีบ่างสวนของจงัหวดัปราจนีบรุแีละสระแกวเปนเขตพฒันา
อุตสาหกรรม จึงทาใหรูปแบบการขยายตัวของพื้นที่เมือง มีการขยายเขามายังเขตจังหวัดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนือ่ง ดงัแสดงในตารางที ่1

 เมือ่ Qobs คอืคาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิ, Qsim คอืคาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลอง
     Qobs คอืคาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิเฉลีย่

(5)
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4.2 การประเมนิปรมิาณน้ำทาดวยแบบจำลอง SWAT
แบบจำลองสามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ลุมน้ำซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 9,651.38 ตารางกิโลเมตร

โดยแบงลมุน้ำยอยออกเปน 29 ลมุน้ำยอย มปีรมิาณน้ำทาทัง้ลมุน้ำประมาณ 393.4 ลานลกูบาศกเมตร
ลักษณะการระบายน้ำแตละพื้นที่ลุมน้ำยอยแตละพื้นที่มีลำดับการไหลตามลำดับลงสูจุดออกสุดทาย
ทีล่มุน้ำยอยหมายเลข 4 ดงัแสดงในภาพที ่5 การกำหนดหนวยตอบสนองทางอทุกวทิยา (HRUs) ไดกำหนด
แบบหลาย HRUs โดยใหแตละลมุนำยอยม ี HRUs สอดคลองตามเปอรเซน็ตของการใชทีด่นิ ชนดิดนิ
และความลาดชนั ซึง่ไดทัง้หมด 297 HRUs ดานปรมิาณน้ำทาพบวาในลกัษณะการใชประโยชนทีด่นิใน
ป พศ. 2545 แบบจำลองใหผลการประเมนิน้ำทาเฉลีย่รายปอยทูี ่233.25 มลิลเิมตร และจากการสภาพ
การใชที่ดินในป พศ. 2556 แบบจำลองใหผลการประเมินน้ำทาเฉลี่ยรายปอยูที่ 217.73 มิลลิเมตร
มกีารเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ตอปอยทูี ่10.16 มลิลเิมตร

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบลกัษณะการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษาระหวางป พ.ศ 2545
และป พ.ศ. 2556

1 พืน้ทีเ่กษตร 1,352.16 14.01 1,936.10 20.06 583.94 6.05
2 นาขาว 2,173.73 22.52 1,582.93 16.40 -590.80 -6.12
3 ทุงหญา 178.73 1.85 380.90 3.95 202.17 2.09
4 มนัสำปะหลงั 1,051.88 10.90 1,403.51 14.54 351.63 3.64
5 พชืไร 328.03 3.40 509.19 5.28 181.16 1.88
6 ขาวโพด 1,486.65 15.40 3.28 0.03 -1,483.37 -15.37
7 ปาไม 2,650.00 27.46 2,801.46 29.03 151.46 1.57
8 เขตชุมชนและที่อยูอาศัย 297.01 3.08 698.45 7.24 401.44 4.16
9 แหลงน้ำ 133.18 1.38 335.55 3.48 202.37 2.10

รวม 9,651.38 100 9,651.38 100

ลำดับ
ลักษณะการใช
ประโยชนที่ดิน

ป พ.ศ.2545 ป พ.ศ.2556 การเปลี่ยนแปลง

พื้นที(่ตร.กม.) % พื้นที(่ตร.กม.) % พื้นที(่ตร.กม.) %
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คาน้ำทาจากแบบจำลอง SWAT ในเบือ้งตนเมือ่นำไปวเิคราะหคาความสมัพนัธทางสถติ ิ NSE
และคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (R2) ในทกุจดุสอบเทยีบแบบจำลองไดคาทีย่งัไมผานเกณฑทีไ่ดรบัความ
นาเชือ่ถอื โดยปรมิาณน้ำทารายวนัเฉลีย่ในทกุลมุน้ำยอยมคีาสงูกวาคาตรวจวดัจรงิมาก แตสวนใหญมี
ความความสมัพนัธสอดคลองกบัชวงเวลา จงึวเิคราะหความออนไหวของคาพารามเิตอรทีส่งผลกระทบตอ
ความสอดคลองของรปูแบบการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของปรมิาณน้ำทา และชวงเวลาการเกดิปรมิาณน้ำทา
โดยการปรบัเทยีบพารามเิตอรแบบจำลอง (SWAT model Calibration) โดยใชขอมลูตรวจวดัปรมิาณ
น้ำทาในชวงวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2543 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 8 ป จากสถานวีดัน้ำ
KGT.9 และ KGT.14 ซึ่งอยูในพื้นที่ลุมน้ำยอยหมายเลข 19 และ 1 ตามลำดับ ผลการปรับเทียบ
แบบจำลอง พบวาคาพารามเิตอรหลกัทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำ ซึง่ไดนำไป
ใชในการปรบัเทยีบแบบจำลอง ไดแก SOL_AWC, GWQMN, และ CN2 ซึง่หลงัจากปรบัคาพารามเิตอร
โดยภาพรวมพบวา จากการตรวจวัดจากทั้ง 2 สถานี ดังนี้ ที่สถานี Kgt.9 การใชประโยชนที่ดินในป
พศ. 2545 และ พศ. 2556 ไดคา R2 เทากบั 0.88, 0.90 และคา NSE เทากบั 0.87, 0.81 ตามลำดบั
ดงัแสดงในรปูที ่ 6 ทีส่ถาน ี Kgt.14 การใชประโยชนทีด่นิในป พศ. 2545 และ พศ. 2556 ไดคา R2

เทากบั 0.88, 0.82 และคา NSE เทากบั 0.87, 0.82 ตามลำดบั ซึง่ผลอยใูนเกณฑทีด่ ีดงัแสดงในรปูที ่7
การทวนสอบแบบจำลอง (SWAT model Validation) โดยใชขอมลูตรวจวดัปรมิาณน้ำทาจาก

ทัง้ 2 สถาน ีในชวงวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 7 ป พบวา
ทีส่ถาน ีKgt.9 จากการใชขอมลูประโยชนทีด่นิในป พศ. 2545 และ พศ. 2556 ไดคา R2 เทากบั 0.85,
0.87 และคา NSE เทากบั 0.82, 0.83 ตามลำดบั ดงัแสดงในรปูที ่8 ทีส่ถาน ีKgt.14 การใชประโยชน
ทีด่นิในป พศ. 2545 และ พศ. 2545 ไดคา R2 เทากบั 0.81, 0.78 และคา NSE เทากบั 0.87, 0.75 ตาม
ลำดบั ซึง่ผลทางสถติอิยใูนเกณฑคอนขางด ีดงัแสดงในรปูที ่9

รปูที ่5 การแบงพืน้ทีล่มุน้ำของแบบจำลอง SWAT
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รปูที ่6 ผลการปรบัเทยีบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืนตัง้แตป พ.ศ. 2543-2550 ของสถาน ีKgt.9

รปูที ่7 ผลการปรบัเทยีบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืนตัง้แตป พ.ศ. 2543-2550 ของสถาน ีKgt.14

รปูที ่8 ผลการทวนสอบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืนตัง้แตป พ.ศ. 2551-2557 ของสถาน ีKgt.9

รปูท่ี 9 ผลการทวนสอบปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายเดอืน ตัง้แตป พ.ศ. 2551-2557 ของสถาน ีKgt.14
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5.สรปุผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของลุมน้ำปราจีนบุรีในชวง 12 ป

(พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2556) ผลลพัธทีไ่ดคอืลกัษณะการใชทีด่นิมแีนวโนมการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีจ่าก
ทุงหญาและปาไมไปเปนพื้นที่เกษตรและที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากกร ในสวนของ
การเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทาผลลพัธจากแบบจำลอง SWAT เมือ่เทยีบคาเฉลีย่รายปมคีาเปลีย่นแปลง
เลก็นอย จากการตรวจสอบความแมนยำของการประมวลผลของแบบจำลองหลงัจากปรบัการพารามเิตอร
และนำขอมลูตรวจวดัจรงิในภาคสนามมาเปรยีบเทยีบผลลพัธออกมาเปนทีค่อนขางด ีประมาณน้ำทาทีไ่ด
จากแบบจำลองหลังจากปรับเทียบคาพารามิเตอรแลวมีความใกลเคียงกับปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายเดือน
ที่ได แบบจำลองสามารถกำหนดพื้นที่ลุมน้ำและลักษณะทางอุทกวิทยาไดใกลเคียงสภาพความเปนจริง
ซึง่สงผลใหแบบจำลองมคีวามนาเชือ่ถอืเพิม่มากขึน้ โดยสามารถผลทีไ่ดไปประยกุตใชจำลองสถานการณ
ตาง ๆ ทีส่งผลตอปรมิาณน้ำทาในลมุน้ำตาง ๆ เพือ่วางแผนในการบรหิารจดัการน้ำในอนาคต

ในอนาคตหากตองการผลลัพธที่มีความถูกตองมากขึ้น สามารถทำไดโดยหาขอมูลตาง ๆ ที่ใช
ประกอบการศึกษาจากหลายแหลงที่มีความนาเชื่อถือและมีความถูกตองมากขึ้น เชน ดาวเทียม DEM
เสนทางน้ำ ขอมูลสภาพอากาศรวมทั้งการออกสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดของขอมูล
ทั้งเชิงสถิติและเชิงทางกายภาพ ซึ่งจะตองดำเนินการศึกษาอยางตอเนื่อง อีกทั้งนี้ตองพิจารณาปจจัย
ดานอืน่ ๆ เพิม่เตมิเพือ่จดัการวางแผนการจดัการลมุน้ำอยางมปีระสทิธภิาพในอนาคตตอไป
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Evaluation of Water Footprint (WF) of PathumThani 1
Rice cultivation alternate wet & dry and basin irrigation
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บทคัดยอ
งานวจิยันีเ้ปนการประเมนิและเปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ของขาวพนัธปุทมุธาน ี1

ทีป่ลกูแบบเปยกสลบัแหงและแบบน้ำทวมขงัในแปลงทดลอง เขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแมลาว
อำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงราย โดยการปลกูขาวในชวงฤดนูาปรงัป พ.ศ. 2562 (มกราคม - พฤษภาคม)
ซ่ึงใชโปรแกรม CROPWAT 8.0 ในการหาคาใชน้ำจรงิ (Water Consumption) ของขาว และการรวบรวม
ขอมลูในพืน้ทีจ่รงิ จากผลการวจิยันีพ้บวา คาวอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ของขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 ทีป่ลกู
แบบเปยกสลบัแหง มคีาเทากบั 2,287.10 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก โดยแยกเปนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว
(WFgreen) เทากับ 29.9 ลบ .ม ./ตันขาวเปลือก วอเตอรฟุตพริ้นทสีน้ำเงิน (WFblue) เทากับ
1,255.46 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก และ วอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา (WFgray) เทากบั 1,001.65 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก
สวนคาวอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ทีป่ลกูแบบทวมขงั มคีาเทากบั 3,176.88 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก โดยแยก
เปนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว (WFgreen) เทากบั 26.07 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ
(WFblue) เทากับ  1,212.68 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก และ วอเตอรฟุตพริ้นทสีเทา (WFgray) เทากับ
1,938.13 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก ในขณะที่ผลผลิต ขาวเปลือกที่ไดของวิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหง
จะนอยกวาแบบทวมขงัโดยมคีาเทากบั 0.409 และ 0.382 ตนั/ไร ตามลำดบั สภาพภมูอิากาศทีร่อนจดั
สงผลตอการลดลงของผลผลติขาวเปลอืกอยางมนียัสำคญั

คำสำคญั: วอเตอรฟตุพริน้ท  ขาวปทมุธาน ี1  ใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง ใหน้ำแบบน้ำทวมขงั

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
The present research aims to evaluate and compare water footprint (WF) of rice

cultivation (PathumThani 1) using an alternate wetting and drying and basin irrigation at Mae Lao
Water Transmission and Maintenance Project, Mae Lao District, Chiang Rai in the dry
season of 2019 (January - May). CROPWAT 8.0 was used to calculate water consumption
value. After water consumption data were collected and calculated from an actual area. Here,
the results revealed that WF in an alternate wetting and drying irrigation was 2,287.10 m3/tons
of paddy.WFgreen, WFblue and WFgrayin this technique were 29.9, 1,255.46 and 1,001.65 m3/tons
of paddy, respectively. Moreover, WF of a basin irrigation method was equal to 3,176.88 m3/tons
of paddy. WFgreen, WFblue and WFgray were 26.01, 1,212.68 and 1,938.13 m3/tons of paddy,
respectively. While the production of paddy rice from the alternate wetting and drying irrigation
was less than the conventional method as shown as 0.409 and 0.382 tons/Rai, respectively.
The hot climate results in a significant decrease in the yield of paddy.

Key words: water footprint;PathumThani1 rice;using an alternate wetting and drying irrigation;
basin irrigation

บทนำ
ในป พ.ศ. 2560 ความตองการใชน้ำรวมของทั้งประเทศไทย อยูที่ประมาณปละ 151,750

ลานลกูบาศกเมตร เปนความตองการน้ำเพือ่การเกษตร สงูถงึ 113,960 ลานลกูบาศกเมตร หรอืรอยละ
75 ของความตองการน้ำทัง้หมด ในจำนวนนีอ้ยใูนเขตทีม่แีหลงกกัเกบ็น้ำและระบบชลประทานรวมทัง้
ปเฉลีย่ 65,000 ลานลกูบาศกเมตร สวนทีเ่หลอือีก 48,960 ลานลกูบาศกเมตร เปนความตองการน้ำเพือ่
การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทานโดยอาศัยน้ำฝนเปนหลัก จากรายงานของกองนโยบายและ
แผนพฒันาการเกษตร สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2561) พบวา ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
เนือ้ทีเ่พาะปลกูขาวรวมมากกวา 70 ลานไร มปีรมิาณผลผลติสงออกกวา 10 ลานตนัขาวสาร มมีลูคา
กวา 1.7 แสนลานบาท คดิเปนอนัดบั 2 ของผลผลติทางการเกษตรรองจากยางพารา และมชีาวนากวา
3.8 ลานครวัเรอืน คดิเปนรอยละ 65 ของเกษตรกรทัว่ประเทศซึง่โดยสวนใหญแลวเปนการผลติขาวนาสวน
(Paddy rice filed) เนือ่งจากใหผลผลติมากกวาขาวไร (Upland rice) และโดยทีว่ไปแลวใชน้ำมากกวา
การปลกูธญัพชืชนดิอืน่อยางนอย 2 เทาตัว (Maclean et al., 2002; Oladele et al., 2019) แตในบางปที่
เกษตรกรประสบปญหาสภาพการแปรปรวนของฝน เชนฝนตกนอยเกนิไป หรอืมกีารกระจายตวัของฝน
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ไมสม่ำเสมอกอ็าจสงผลกระทบตอการเจรญิเตบิโตของขาวและมผีลทำใหไดรบัผลผลติต่ำ จงึมกีารปลกูขาว
แบบใชน้ำแบบประหยัดหรือแบบเปยกสลับแหง เพื่อกระตุนใหขาวแตกรากแตกกอใหมากที่สุด
ขอจำกัดของการปลูกแบบเปยกสลับแหง คือ การแกลงขาวทำไดในพื้นที่ควบคุมน้ำไดไมเหมาะสำหรับ
พืน้ทีด่นิเคม็ การปลอยน้ำใหแหง "ชวงขาวต้ังทอง" ปลอยใหหนาดนิแหงตอกอนการเกบ็เกีย่ว 15 วนั
ดินที่เหมาะคือดินที่ ไมเผาตอฟางขาว (มีอินทรียวัตถุในดินใหขาว เลี้ยงตัว, ระหวางหนาดินแหง)
(กรมการขาว,2562)

วอเตอรฟตุพริน้ทเปนเครือ่งมอืชีว้ดัการใชน้ำในการอปุโภคและบรโิภค ทัง้ภาคเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรม ในดานเกษตรกรรมมกีารนำมาใชสำหรบัชีว้ดัการใชน้ำในการเพาะปลกูพชื เชน ขาว ขาวโพด
และพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนพืชที่ใชน้ำสำหรับการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน วอเตอรฟุตพริ้นต
เปนเครื่องชี้วัดการใชน้ำท่ีชัดเจน เพราะไมไดแสดงใหเห็นถึงปริมาณน้ำที่ใชและปริมาณน้ำเสียที่ปลอย
ออกมาเทานั้นแตแสดงใหเห็นถึงสถานที่ และระยะเวลาที่เกิดการใชน้ำ อีกทั้งเปนดัชนีที่สามารถชี้วัด
ประสทิธภิาพการใชน้ำและความยัง่ยนืของการใชทรัพยากรน้ำ(Hoekstra, A.Y. et al.,2011 and Water
footprint network, 2019)

ดงันัน้การวจิยันีไ้ดนำหลกัการวอเตอรฟตุพริน้ท (Water Footprint, WF) มาใชในการคำนวณหา
ปรมิาณน้ำทีใ่ชในกระบวนการปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี1 ของวธิกีารปลกูขาวโดยการใหน้ำแบบเปยกสลบั
แหง และแบบทวมขงั เพือ่ประเมนิและเปรยีบเทยีบคา วอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ของขาวพนัธปุทมุธานี
1 ในแตละวธิกีารการใหน้ำ ขอมลูทีไ่ดสามารถนำมาเปนแนวทางๆหนึง่ในการสนบัสนนุการตดัสนิใจวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอยางมี
ประสิทธิภาพและนำไปสูความยั่งยืนในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น
เพือ่เปนกรอบนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำของประเทศใหมปีระสทิธภิาพอยางยัง่ยนื
(คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, 2558)

วัตถุประสงค
เพื่อประเมินและเปรียบเทียบคาวอเตอรฟุตพริ้นท (WF) ของขาวพันธุปทุมธานี 1 ของวิธีการ

ใหน้ำแบบเปยกสลับแหง และแบบทวมขัง

วิธีการศึกษา
1. ศกึษาปรมิาณน้ำท่ีใหในการปลกูขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 ในเขตพืน้ทีช่ลประทานโครงการสงน้ำ

และบำรงุรกัษาแมลาวอำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงราย ของวธิกีารปลกูขาวโดยการใหน้ำแบบเปยกสลบัแหง
และแบบทวมขงั โดยปลกูในฤดนูาปรงั (มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2562)
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2. วางแผนการทดลองแบบสมุ (Completely Randomized Design; CRD) และประเดน็ของ
การทดลอง (Treatment) คือ วิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหง และวิธีใหน้ำแบบทวมขัง ทดลองละ
3 ซ้ำ (Replications) ซ้ำละ 1 แปลงทดลองขนาด 5 x 5 เมตร แสดงดงัภาพที ่1

ภาพที ่1 แผนผงัแสดงแปลงทดลอง

2.1 วธิใีหน้ำแบบเปยกสลบัแหง เปนการใหน้ำทีม่กีารปลอยใหขาวขาดน้ำในชวงเวลาทีเ่หมาะสม
เพื่อกระตุนใหรากและลำตนขาวแข็งแรง โดยขังน้ำในแปลงนาเชนเดียวกับการใหน้ำแบบทวมขัง
แตมกีารแกลงขาว (ปลอยใหขาวขาดน้ำ) 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 ในระยะแตกกอ (ขาวอาย ุ30 วนั) เปนเวลา
15 วนั ครัง้ที ่2 เมือ่ขาวแตกกอสงูสดุ (ขาวอาย ุ60 วนั) เปนเวลา 15 แสดงดงัภาพที ่2

(a)                            (b)                           (c)

ภาพที่ 2 (a) แปลงแบบเปยกสลับแหง 1, (b) แปลงแบบเปยกสลับแหง 2,
(c) แปลงแบบเปยกสลับแหง 3
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2.2 วธิใีหน้ำแบบทวมขงั เปนการใหน้ำขาวโดยขงัน้ำในแปลงนาทีร่ะดบัความลกึ 10 เซนตเิมตร
ตลอดฤดปูลกู (ตัง้แตระยะปกดำจนถงึระยะ 10 วนักอนการเกบ็เกีย่ว) แสดงดงัภาพที ่3

(a)                            (b)                           (c)

ภาพที ่3 (a) แปลงแบบทวมขงั 1, (b) แปลงแบบทวมขงั 2, (c) แปลงแบบทวมขงั 3

3. การรวบรวมขอมลู
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลที่ไดบันทึกไวในซอฟทแวร ไดแก ขอมูล

ทางภมูอิากาศ (Climate) คาการคายระเหยของพชือางองิ (Reference crop evapotranspiration, Eto)
ขอมลูฝน (Rain) และขอมลูดนิ (Soil)

3.2 ขอมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เปนขอมลูไดใชขอมลูจากการสำรวจจรงิในแปลงทดลอง คอื
ขอมลูการเพาะปลกู (Crop) คาการใชน้ำของวธิกีารใหน้ำแบบเปยกสลบัแหงและ แบบทวมขงั และผลผลติ
ขาวทีเ่ปนขาวเปลอืก (Yield)

3.3 บนัทกึขอมลูผลผลติ (ขาวเปลอืก) ทีร่ะดับความชืน้ 15%

การเกบ็ขอมลูในการวจิยัครัง้นีเ้ริม่เกบ็บนัทกึตัง้แตเดอืนมกราคม ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
การคำนวณ

1. การคำนวณปรมิาณการใชน้ำของพชืโดย CROPWAT 8.0
โปรแกรม CROPWAT 8.0 เปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาโดยหนวยพัฒนาน้ำและ

ดนิขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(Food and AgricultureOrganization of the United
Nations, FAO) (FAO, 2015A)ใชสำหรับประมาณคาการใชน้ำของพืชและจัดการตารางการใหน้ำใน
การเพาะปลกู โดยใชวธิกีารคำนวณคาการระเหยน้ำของพชืดวยสมการ Penman-Monteith ซึง่ในการ
คำนวณหาการใชน้ำของพชื (crop -water requirement) ตองมกีารนำเขาขอมลูสภาพภมูอิากาศจาก
ฐานขอมูล CLIMWAT (FAO, 2015B) ไดแก คาการใชน้ำของพืชอางอิง (ETo) ปริมาณฝนรวม
ปรมิาณฝนใชการ อณุหภมู ิพลงังานแสงอาทติย คาความช้ืนสมัพทัธ แรงลม รปูแบบการปลกูพชื โดยใน
การคำนวณตองเพิม่เตมิขอมลูนำเขา ไดแก ชนดิของดนิ ซึง่ประกอบดวยคาปรมิาณน้ำทีเ่ปนประโยชน
ทั้งหมด ความลึกของรากพืช อัตราการซึมลงในดินของน้ำฝน รวมถึง ขอมูลคาสัมประสิทธิ์พืชท่ีได
จากการศกึษาของ Allen (Allen et al., 1988)
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ผลการคำนวณของโปรแกรม CROPWAT 8.0 จะแสดงถงึการใชน้ำของพชืเปนชวงระยะตามที่
ตองการหรอืตลอดฤดกูารปลกูพชื และสามารถกำหนดรอบการใหน้ำทีไ่มกระทบตอผลผลติและกำหนด
ตารางการใหน้ำเปนอตัรามิลลเิมตร ลกูบาศกเมตรตอไร หรอื ลกูบาศกเมตรตอเฮกแตรตอวนั ในแตละ
รอบการใหน้ำ ซึง่เกษตรกรจะนำไปกำหนดการจดัการน้ำในพืน้ทีเ่พาะปลกู(FAO, 2015B) การคำนวณ
หาการใชน้ำของพชื CROPWAT 8.0 ตองการขอมลูพืน้ฐานในการประมวลผล คอืสภาพภมูอิากาศและ
ลกัษณะของพชื โดยขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัพชืจะเปนขอมลูทีถ่กูกำหนดไวในโปรแกรม และจากโปรแกรม
CLIMWAT ซึง่เปนโปรแกรมทีพ่ฒันาโดยองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาตทิีร่วบรวมขอมลู
สภาพภมูอิากาศจาก 5,000 สถานทีัว่โลก ตัง้แต ป ค.ศ. 1971-2000

CROPWAT 8.0 กำหนดใหมกีารคำนวณ 4 วธิ ีโดยสามารถปรบัเปลีย่นได คอื
(1) Fixed percentage
(2) Dependable rainfall (FAO/AGLW formula)
(3) Empirical formula
(4) USDA Soil Conservation Service

โดยโปรแกรมจะกำหนดใหใชวธิ ีUSDA Soil Conservation Service โดยวธินีีจ้ะคำนวณปรมิาณ
ฝนใชการจากปรมิาณฝนใน 2 กรณ ี(FAO, 2009) คอื

(1) กรณีที่คำนวณฝนใชการเปนรายเดือนกรณีที่ขอมูลปริมาณฝนเปนรายเดือน
(Pmonth) มคีานอยกวาหรือเทากบั 250 มิลลเิมตรตอเดอืน ดงัสมการที ่(1.1)

Peff =  Pmonth * (125 - 0.2 * Pmonth) / 125 (1.1)

กรณทีีข่อมลูปรมิาณฝน (Pmonth) มากกวา 250 มลิลเิมตรตอเดอืนดงัสมการที ่(1.2)

Peff = 125 + 0.1 * Pmonth (1.2)
เมือ่ Peff = ปรมิาณฝนใชการรายเดอืน (มลิลเิมตรตอเดอืน)

Pmonth = ปรมิาณฝนรายเดอืน (มลิลเิมตรตอเดอืน)

(2) กรณทีีค่ำนวณขอมลูปรมิาณฝนใชการเปนระยะ (decade) กรณขีอมลูปรมิาณฝนเปนระยะ(Pdec)
มคีานอยกวาหรือเทากบั 250/3 มลิลเิมตรตอเดอืน ดงัสมการที ่(1.3)

Peff(dec) = Pdec * (125 - 0.6 * Pdec)) / 125 (1.3)



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

115

กรณขีอมลูปรมิาณฝนเปนระยะ (Pdec) มากกวา 250/3 มลิลเิมตรตอเดอืน ดงัสมการที ่(1.4)

Peff(dec) = (125 / 3) + 0.1 * Pdec (1.4)

เมือ่ Peff(dec) = ปรมิาณฝนใชการเปนระยะ (มลิลเิมตรตอเดอืน)
Pdec = ปรมิาณฝนเปนระยะ (มลิลเิมตรเดอืน)

2. การคำนวณวอเตอรฟตุพริน้ท (WaterFootprint, WF)
การวิเคราะหขอมูลไดนำหลักการวอเตอรฟุตพริ้นท (WF) มาใชในการคำนวณปริมาณน้ำท่ีใช

ดงักลาวประกอบดวย ฟตุพริน้ท ของน้ำทัง้ 3 ประเภท ทัง้นี ้วอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว (WFgreen) และ
วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ (WFblue) คอืปรมิาณน้ำทีใ่ช (Water Consumption) สวนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา
(WFgray) เปน ปริมาณน้ำเสีย หรือ Water Pollution สำหรับหนวยวัดของวอเตอรฟุตพริ้นท (WF)
มหีนวยเปน ลกูบาศกเมตร/ตนัขาวเปลอืกดงัสมการที ่(2.1)(Mekonnen and Hoekstr, 2011)

WF = WFblue+WFgreen+WFgray (2.1)

เมือ่ WF = วอเตอรฟตุพริน้ทรวมในพชื (ลกูบาศกเมตรตอตนั)
WFgreen = วอเตอรฟตุพริน้ทสเีขยีว (ลกูบาศกเมตรตอตนั)
WFblue = วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ (ลกูบาศกเมตรตอตนั)
WFgray = วอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา (ลกูบาศกเมตรตอตนั)

วอเตอรฟตุพริน์ทสเีขยีวและวอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนินัน้ คาํนวณจากปรมิาณน้ำทีพ่ชืใช (Crop
water use, CWU) หารดวยผลผลติของพชื (Yield, Y) ดงัสมการที ่(2.2) และ (2.3) (Mekonnen and
Hoekstr, 2011)

WFblue = CWUblue / Y (2.2)
WFgreen = CWUgreen / Y (2.3)

เมือ่ CWU = ปรมิาณน้ำทีพ่ชืใช (ลกูบาศกเมตรตอไร)
Y = ผลผลติ (yield) ของการปลกูขาว (ตนัตอไร)

สวนวอเตอรฟตุพริน้ทสเีทาเปนการหาปรมิาณการใชน้ำทีจ่ะใชในการเจอืจางสารทีเ่กดิขึน้ของธาตุ
อาหารจากการใชปยุในการปลกูขาว และปรมิาณน้ำทีซ่มึลงดนิ จากการเกบ็ขอมูลของงานวจิยัในครัง้นี้
พบวาไมมีการระบายน้ำเสียออกจากแปลงนาจึงไมมีใชน้ำในการเจือจางธาตุอาหารจากการใชปุยในการ
ปลกูขาว แตจะมนี้ำสวนเกนิทีใ่หมากกวาปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc) ทีซ่มึลงดนิดงันัน้
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ผลการศกึษา
1. ปรมิาณการใชน้ำของขาว
ผลการศกึษาพบวาปรมิาณการใชน้ำของพชือางองิ (ET0) ตลอดระยะการเจรญิเตบิโต 12 สปัดาห

จากโปรแกรม CROPWAT 8.0 เทากบั 450.7 มลิลเิมตร ปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc) ตลอดระยะ
การเจรญิเตบิโตรวมเทากบั 522.7 มลิลเิมตร โดยมปีรมิาณฝนใชการ(Peff) ตลอดระยะการเจรญิเตบิโต
รวมเทากบั 11.0 มลิลเิมตร ดงันัน้ปรมิาณน้ำทีพ่ชืตองการ (Irrigation Requirement) รวมตลอดระยะ
การเจรญิเตบิโตเทากบั 511.6 มลิลเิมตร ซึง่จะเหน็ไดวา ปรมิาณน้ำทีพ่ชืตองการ (Irrigation Requirement)
ขึน้อยกูบัปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc ) และปรมิาณฝนใชการ (Peff) ในสปัดาหที ่1 ถงึ สปัดาหที ่12
ของการปลูกขาว ปริมาณการใชน้ำของพืช (ETc ) ในการปลูกขาวมีอัตราการใชน้ำที่มากกวาปริมาณ
ฝนใชการ (Peff) ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวจึงประสบปญหาการขาดน้ำเนื่องจากเปนการปลูกขาวใน
ฤดูนาปรัง ซึ่งมีฝนตกในพื้นที่นอยมาก และสงผลโดยตรงกับวอเตอรฟุตพริ้นทสีเขียว (WFgreen) และ
วอเตอรฟตุพริน้ทสนี้ำเงนิ (WFblue)

ผลการศึกษาพบวา ปริมาณน้ำท่ีพืชตองการ (IrrigationRequirement) ตอการเพาะปลูก
ปรมิาณฝนใชการ (Peff) และปรมิาณการใชน้ำของพชื (ETc) ทีใ่ชในการปลกูขาวสาํหรบัฤดแูลง(นาปรงั)
ดังกลาวในพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมลาว อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย (ตารางที่ 1)
โดยขาวจะมคีวามตองการน้ำสงูมากในระหวางสปัดาหที ่ 5-11 ในระหวางการปลกูครัง้นีเ้ปนฤดแูลงทีม่ี
อณุหภมูขิองอากาศคอนขางสงู ปรมิาณน้ำสวนใหญตลอดการเพาะปลกูมาจากระบบการใหน้ำชลประทาน
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ตารางที ่1 คาสมัประสทิธิพ์ชื, ปรมิาณการใชน้ำของพชือางองิ, ปรมิาณการใชน้ำของพชื,
ปรมิาณฝนใชการ, ปรมิาณน้ำทีพ่ชืใชจรงิ ของขาวรายสปัดาห จากโปรแกรม CROPWAT 8.0

CROP WATER REQUIREMENTS
Eto station : Mae-Lao Crop : Rice

Rain station : Chiang-Rai Planting date : 25/01

2. คาวอเตอรฟตุพริน้ท(Water Footprint, WF)
การคำนวณหาปริมาณน้ำท่ีใชจริง โดยอาศัยคาปริมาณการใชน้ำของพืชอางอิง (ET0) และคา

สมัประสทิธิพ์ชื (Kc) ในการคำนวณปรมิาณการใชน้ำพชื (ETc) ในแตละสปัดาหดวยโปรแกรม CROPWAT 8.0
ซึง่จะนำมาเปนผลรวมแลวนำมาเปรยีบเทยีบตอหนวยผลผลติในพืน้ที ่จากการศกึษาพบวาปรมิาณผลผลติ
ขาวเปลอืกของขาวพนัธปุทมุธาน ี 1 จากแปลงทดลองในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแมลาว
อำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงรายทีใ่ชวธิกีารใหน้ำแบบเปยกสลบัแหงมผีลผลติขาวเปลอืกนอยกวาแปลงที่
ปลกูดวยวธิกีารใหน้ำแบบทวมขงัโดยมคีา เทากบั 0.409 และ 0.382 ตนั/ไร ตามลำดบัผลการศกึษาการ
ใหน้ำท้ัง 2 วธิ ีตอปรมิาณผลผลติของขาวพนัธปุทมุธาน ี1 พบวาผลผลติของขาว มคีาคอนขางต่ำ ทัง้นี้
เกดิขึน้เนือ่งจากรอบฤดปูลกูทีล่าชาทำใหขาวออกดอกในชวงกระทบรอน ทำใหดอกขาวบางสวนเปนหมนั
เนือ่งจากสภาวะเครยีดจากสภาพอากาศทีม่อีณุหภมูสิงูในชวงนัน้
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แตจากการคำนวณคาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF)จะพบวาคาวอเตอรฟุตพริ้นทของวิธีการใหน้ำแบบ
เปยกสลับแหงมีคานอยกวาวิธีการใหน้ำแบบทวมขังสะทอนการใชทรัพยากรน้ำท่ีใชในการปลูกขาวแบบ
เปยกสลบัแหงไดอยางมปีระสทิธภิาพมากกวาแบบทวมขงัโดยมคีาเทากบั 2,287.10 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก
และ 3,176.88 ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก ตามลำดบั โดยความแตกตางสำคญันีม้าจากคาวอเตอรฟตุพริน้ท
สเีทา (WFgray) ซึง่เกดิจากการขงัน้ำไวในนาตลอดชวงการเตบิโตของตนขาว ดงัแสดงในตารางที ่2

ตารางที ่2 คาวอเตอรฟตุพริน้ทของขาวเปลอืกพนัธปุทมุธาน ี1 (ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก)
       ของวธิกีารใหแบบเปยกสลบัแหงและแบบทวมขงั

จากผลการศึกษาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF) ที่คำนวณไดเมื่อมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ในเขตพืน้ทีอ่ืน่ในประเทศไทยดงัแสดงในตารางที ่ 4 เปนการปลกูขาวพนัธกุข.31 (ปทมุธาน ี 80) ซึง่อยู
ในกลมุพนัธขุาวทีไ่มไวตอแสง และใหผลผลติตอไรใกลเคยีงกนักบัพนัธปุทมุธาน ี1 แตพบวาการปลกูขาว
ในการทดลองครัง้นีไ้ดรบัผลกระทบจากภาวะอณุหภมูสิงูขณะขาวออกดอกทำใหผลผลติตอไรลดลงอยางมาก
สงผลตอการเพิ่มขึ้นของคาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF)อยางมาก โดยวิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหงของ
การศกึษาครัง้นีม้คีาวอเตอรฟตุพริน้ท(WF)ทีค่อนขางสงูกวาในเขตพืน้ทีอ่ำเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี
และ อำเภอนางลอื จงัหวดัชยันาท ทัง้นีน้อกจากสภาพอากาศทีร่อนสงผลตอผลผลติแลวยงัอากาศทีร่อน
สงผลตอการระเหยของน้ำปรมิาณมาก และอาจมสีาเหตมุาจากการรัว่ซมึของน้ำในแปลงนาดวยเชนกนั

ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟตุพริน้ (WF) (ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก) แบบวธิกีารใหน้ำ
      แบบเปยกสลบัแหงกบัเขตพืน้ทีอ่ืน่ๆทีเ่ปนพนัธขุาวไมไวแสง (กข.31 (ปทมุธาน ี80)
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สวนการปลกูขาวโดยวธิกีารใหแบบทวมขงัของการศกึษานีม้คีามากกวาการศกึษาอืน่ๆทีป่ลกูขาว
พนัธปุทมุธาน ี 1 ในฤดแูลง (นาปรงั) แบบน้ำทวมขงั จะสงัเกตเหน็ไดวาผลผลติตอไรของการศกึษาครัง้นี้
นอยกวาการศกึษาโดย ธรีะวฒันและคณะ, 2555 สงูถงึกวา 100 กโิลกรมัตอไร (ตารางที ่5) สงผลให
คาวอเตอรฟตุพริน้ทสงูกวาถงึ 2 เทา การใชน้ำของขาวมีคาใกลเคยีงกนัทำใหคา WFgreen + WFblueมคีา
ใกลเคียงกัน แตWFgrayสูงกวามาก แสดงใหเห็นวาน้ำใชในการปลูกขาวในสวนที่ขาวตองการนั้นมีคา
ใกลเคยีงกนัแตการบรหิารจดัการในสวนอืน่ๆของการใชน้ำเพือ่การปลกูขาว ความประณตีในการเตรยีม
แปลงนา และการเพิม่ผลผลติตอไรในการปลกูขาวมผีลอยางมนียัสำคญัตอคาวอเตอรฟตุพริน้ท

ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบคาวอเตอรฟตุพริน้ (WF) (ลบ.ม./ตนัขาวเปลอืก) แบบวธิกีารใหน้ำแบบทวมขงั
    พนัธขุาวปทมุธาน ี1 ในการศกึษากอนหนาในเขตตพืน้ทีอ่ืน่

สรปุผลการทดลอง
ผลผลติขาวเปลอืกของขาวพนัธปุทมุธาน ี1 จากแปลงทดลองในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุ

รกัษาแมลาว อำเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงรายทีใ่ชวธิกีารใหน้ำแบบเปยกสลบัแหงมผีลผลติขาวเปลอืกนอย
กวาแปลงทีป่ลกูดวยวธิกีารใหน้ำแบบทวมขงัโดยมคีา เทากบั 0.409 และ 0.382ตนั/ไร ตามลำดบัสภาพ
ภมูอิากาศทีร่อนจดัสงผลตอปรมิาณผลผลติและปรมิาณน้ำทีใ่ชในการเพาะปลกูอยางมนียัสำคญั ปรมิาณ
น้ำที่ใชในการปลูกขาวในแปลงทดลองสวนใหญมาจากระบบชลประทานเนื่องจากเปนการเพาะปลูกใน
ฤดูแลง (นาปรัง) คาวอเตอรฟุตพริ้นท(WF)ของวิธีการใหน้ำแบบเปยกสลับแหงมีคานอยกวาวิธีการให
น้ำแบบทวมขังโดยมีคาเทากับ 2,287.10 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก และ 3,176.88 ลบ.ม./ตันขาวเปลือก
ตามลำดบั โดยความแตกตางสำคญันีม้าจากคาวอเตอรฟตุพริน้ทสเีทา (WFgray)



120

เอกสาร และสิง่อางองิ

[1] Available : https://sustainabledevelopment.un.org. 2019, March 23.

[2] กรมการขาว (Available : http://www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.
php&id=119-2.htm. 2019, January 3.)

[3] Available : http://waterfootprint.org/en/resources/interactivetools/product- gallery/. 2019,
January 20.

[4]Available : http://www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.phpfile=content. php&id=119-2.htm.
2019, January 3.

[5] Available : https://www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.phpfile=content. php&id=67.htm.
2019, January2.

[6] Water footprint network (Available : http://waterfootprint.org/en/resources/interactivetools/
product-gallery/. 2019, January 20.)

[7] Allen RG., Pereira LS., Raes D., Smith M. Crop evapotranspiration-guidelines for

computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO,

Rome, Italy; 1988.

[8] FAO.  2015A :FAO water: Software CROPWAT 8.0 [internet]. Rome: Food and

Agriculture Organization of the United Nations; 2015 [cited 2017 Dec 1]. Available

from:http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html

[9] FAO.  2015B :FAO water: Climate 2.0 for CROPWAT [internet]. Rome: Food and Agriculture
Organization of the United Nations; 2015 [cited 2017 Dec 1]. Available from:
http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_climwat.html122

[10] FAO.  2009 :CROPWAT 8.0. Electronic Publishing Policy and Support Branch, I n fo rmat ion
Division, FAO; 2009.

[11] Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. and Mekonnen, M.M. 2011. Water footprint
assessment manual. water footprint network 2011. University of Twente, Enschede,
The Netherlands.



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

121

[12] Maclean, J.L., D. C. Dawe, B. Hardy and G. P. Hettel.  2002.  Rice Almanac.  International
Rice Research Institute (IRRI), Los Banos(Philippines).

[13]Mekonnen M. M. and Hoekstra A. Y., 2011 "The green, blue and grey waterfootprint of
crops and derived crop products", Hydrology and Earth System Sciences. 15:
1577-1600.

[14] Oladele, O. I., A. N. Chimewah and O. D. Olorunfemi.  2019.  Determinants of farmers'
adoption of alternate wet and dry techniques in lowland rice production in Ghana,
Uganda and Cameroon for climate smart agriculture.  The Journal of Developing
Areas 53: 169-182.

[15] กมลพร อยสูบาย สวนน้ำเสยีเกษตรกรรม, (2554). "Water Footprint" รอยเทาน้ำ.
สำนกัจดัการคณุภาพน้ำกรมควบคมุมลพษิ. กรงุเทพฯ

[16] คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ, (2558).
แผนยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ. สำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาต.ิ กรงุเทพฯ

[17] สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร. 25561.  สถติกิารเกษตรของประเทศไทยป 2560.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรงุเทพฯ.

[18] ณรงคศกัดิ ์ชยัคงสถติย, อดิชยั พรหมนิทร และ สรุชยั ลปิวฒันาการ. 2557. วอเตอรฟตุปริน้ทของ
การปลูกขาวแบบนาเปยกสลับแหง. การประชุมวิชาการดานชลประทานและ
การระบายน้ำแหงชาต.ิ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, กรงุเทพฯ

[19] ธรีะวฒัน ธรรมนยิม. 2555. วอเตอรฟตุปริน้ทของขาวในพืน้ทีส่งน้ำและบำรงุรกัษาโคกกระเทยีม
วทิยานพินธปรญิญาโท มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร, กรงุเทพฯ.



122

การวิเคราะหประสิทธิภาพชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
Analysis of Irrigation Efficiency of KRASEAW Operation

and Maintenance Project

ลลติา ยนืยง1 จริวฒัน กณะสตุ2 และ ยทุธนา ตาละลกัษมณ3

Lalita Yuenyong1JirawatKanasut2andYutthanaTalaluxmana3
1,2,3ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จ.กรงุเทพมหานคร 10900
e-mail: 1lalita.y@ku.th, 2fengjwg@ku.ac.th, 3fengynt@ku.ac.th

บทคัดยอ
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว ตัง้อยดูานทายน้ำของเขือ่นกระเสยีว จงัหวดัสพุรรณบรุี

เปนโครงการหนึ่งที่ยังมิไดมีการประเมินประสิทธิภาพชลประทาน การศึกษาครั้งนี้จึงไดทำการประเมิน
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ประสทิธภิาพชลประทานของโครงการ และระดบัประสทิธภิาพชลประทานของระบบสงน้ำ ซึง่ประกอบดวย
คลองสงน้ำสายใหญฝงซายและฝงขวา คลองสงน้ำสายซอย 7 สาย ในการศึกษาไดรวบรวมกิจกรรม
การเพาะปลกูในฤดฝูนและฤดแูลง ในป พ.ศ. 2560 มาทำการคำนวณความตองการน้ำชลประทานดวย
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การชลประทานของโครงการฯ และระบบสงน้ำ ซึ่งจะเปนแนวทางในการวางแผนการเพาะปลูกและ
การจดัสรรน้ำเพือ่พฒันากจิการชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีวใหเกดิประโยชน
สงูสดุตอไป
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ABSTACT
The irrigation efficiency of Kraseaw Irrigation and Maintenance Project, located on the

downstream of Kraseaw Dam, Suphanburi Province, Thailand, has been studied for the first
time in this paper. Two levels of studies has been done: (1) efficiency of the overall project,
and (2) efficiency of the irrigation system, which includes all large and small canals. The
irrigation requirement has been computed by WUSMO software based on the available data
from agriculture activities, both in rainy and dry seasons in 2017. The efficiency (1) and (2) have
been also analyzed by using flow quantities from all water gates. The results are expected to
be useful as a guideline for planning and management of this project.

KEY WORDS: Irrigation, Efficiency, KRASEAW, WUSMO

1. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
เนือ่งจากนบัวนัความตองการน้ำของเกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัสิง่ทีไ่มสามารถหลกีเลีย่งไดใน

การสงน้ำชลประทานใหกับเกษตรกรนั้นจะสูญเสียไปเนื่องจากการระเหย และการรั่วซึม การสงน้ำให
มปีระสทิธภิาพและเพยีงพอตอความตองการน้ำชลประทานจงึมคีวามสำคญั แตประสทิธภิาพชลประทาน
ไมสามารถกำหนดเปนตวัเลขทีแ่นนอนได เนือ่งจากปจจยัตาง ๆ  ทีเ่ขามาเกีย่วของ เชน ระบบชลประทาน
ความสามารถและการเอาใจใสของเจาหนาทีช่ลประทานและเกษตรกรผใูชน้ำทีอ่ยใูนระบบ อยางไรกต็าม
คาประสทิธภิาพชลประทานทีเ่ชือ่ถอืไดและใกลเคยีงจะทำใหทราบถงึความสามารถของระบบชลประทาน
และผูใชน้ำได

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เปนโครงการที่มีอางเก็บน้ำกระเสียวเปนน้ำตนทุน และ
สงน้ำใหกบัผใูชน้ำทีอ่ยใูนเขตพืน้ทีช่ลประทาน โดยเริม่มกีารสงน้ำตัง้แตป พ.ศ. 2525 มกีจิกรรมการใช
น้ำหลกัๆ ไดแก การอปุโภคบรโิภค การประปา อตุสาหกรรม และการทำการเกษตร ซึง่การเกษตรหลกัๆ
ในเขตพืน้ทีช่ลประทาน คอื ขาว และออย

ดังนั้นในการศึกษานี้ เปนการคำนวณและวิเคราะหหาประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการ
สงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยจะวิเคราะหหาประสิทธิภาพชลประทานในป พ.ศ. 2560 ทั้งชวง
ฤดแูลงและฤดฝูน ซึง่คาประสทิธภิาพชลประทานทีไ่ดมานีจ้ะเปนแนวทางในการนำไปใชในการวางแผน
การเพาะปลูกและการจัดสรรน้ำเพื่อพัฒนากิจการชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
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2. วตัถปุระสงค
2.1 เพื่อศึกษาความตองการน้ำชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

3. วธิกีารวจิยั
วธิกีารวจิยัในการศกึษานี ้ สามารถอธบิายเปนขัน้ตอนไดดงัตอไปนี้
3.1 รวบรวมขอมลูทีใ่ชในการศกึษา

3.1.1 ขอมลูสภาพพืน้ทีศ่กึษา โดยโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว อยใูนทองที่
บานนาตาปน ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีขอบเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยมอีางเกบ็น้ำ
กระเสียว อยูในอำเภอดานชาง และมีพื้นที่ชลประทาน อยูในอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก
และอำเภอหนองหญาไซ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีดงัแสดงในรปูที ่1

รปูที ่ 1 ทีต่ัง้และขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว

3.1.2 ขอมลูสภาพภมูอิากาศ โดยใชสถานตีรวจวดัอากาศของกรมอตุนุยิมวทิยาทีต่ัง้อยใูกล
เคียงพื้นที่ศึกษามากที่สุด คือสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรี ซึ่งสามารถสรุปสถิติขอมูลภูมิอากาศใน
คาบ 30 ป  (พ.ศ.2531-2560) และชวงพสิยัของคาเฉลีย่ของตวัแปรภมูอิากาศท่ีสำคญัดงัแสดงไวใน
ตารางที ่1
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3.1.3 ขอมลูน้ำฝน โดยรวบรวมขอมลูปรมิาณฝนชวงป พ.ศ. 2538 - 2560 ในเขตพืน้ที่
โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว มสีถานตีรวจวดัน้ำฝน 13 สถาน ีซึง่แสดงตำแหนงทีต่ัง้ ดงัแสดง
ในรปูที ่ 2 โดยสถาน ี KS-1 และ KS-2 อยใูนบรเิวณพืน้ทีอ่างเกบ็น้ำกระเสยีว สวนสถาน ี KS-3 ถงึ
KS-13 นัน้อยใูนบรเิวณพืน้ทีช่ลประทานของโครงการ ซึง่รายละเอยีดขอมลูปรมิาณฝน ดงัแสดงไวใน
ตารางที ่2

ตารางที ่1 สรปุสถติขิอมลูภมูอิากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2531 - 2560)

 รปูที ่2 ทีต่ัง้สถานตีรวจวดัน้ำฝนของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว
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3.1.4 สภาพน้ำทา โดยรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำผานอาคารชลประทานในเขตพื้นที่
ชลประทานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ทำใหไดขอมูลปริมาณน้ำที่สงใหกับพื้นที่
ชลประทาน ในชวงป พ.ศ.2560 ดงัแสดงไวในตารางที ่3

ตารางที ่ 2 ปรมิาณฝนรายปของสถานตีรวจวดัน้ำฝนบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการฯกระเสยีว
ชวงป พ.ศ. 2538 - 2560

ตารางที ่3 ปรมิาณน้ำผานอาคารชลประทาน (คลองสงน้ำสายใหญ) ป พ.ศ.2560

3.1.5 คลองสงน้ำ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว มีคลองสงน้ำธรรมชาติที่
สงน้ำจากเขือ่นไปยงั ปตร.ทดน้ำกระเสยีว ซึง่มคีวามยาว 26.300 กโิลเมตร และมคีลองสงน้ำดาดคอนกรดี
ทัง้หมด 7 สาย ดงันี ้ซึง่แสดงในรปูที ่3



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

127

- คลองสงน้ำสายใหญ 1 ขวา ยาว 20.880 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำ 1 ซาย 1 ขวา ยาว 9.800 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำ 1 ขวา 1 ขวา ยาว 15.150 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำ 2 ซาย 1 ขวา ยาว 12.500 กโิลเมตร
- คลองสงน้ำสายใหญ 1 ซาย ยาว 7.000 กโิลเมตร
- คลอง 1 ขวา 1 ซาย ยาว 16.310 กโิลเมตร
- คลอง 1 ซาย 1 ขวา 1 ซาย ยาว 10.160 กโิลเมตร

3.1.6 คลองระบายน้ำ ประกอบดวยคลองระบายน้ำธรรมชาต ิทัง้หมด 8 สาย ดงันี ้ซึง่
แสดงในรปูที ่3

- คลองระบาย ร.1 ซาย ยาว 22.700 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.1 ซาย 1 ซาย ยาว 5.272 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.1 ขวา 1 ซาย ยาว 11.060 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.1 ขวา ยาว 11.200 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.2 ขวา ยาว 10.800 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.3 ขวา ยาว 13.640 กโิลเมตร
- คลองระบาย ร.4 ขวา ยาว 19.316 กโิลเมตร
- คลองระบายลำหวยกระเสยีว ยาว 25.300 กโิลเมตร

รปูที ่ 3 คลองสงน้ำและคลองระบายน้ำของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว
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3.1.7 พื้นที่ชลประทาน โครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว มีพื้นที่ชลประทาน
110,563 ไร กจิกรรมการเกษตรสวนใหญในพืน้ที ่คอื ปลกูขาว และทำไรออย ซึง่มกีารปลกูขาวในพืน้ที่
83,270 ไร และปลูกออย 25,567 ไร ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยชวงเวลาของการปลูกพืชในพื้นที่ของป
พ.ศ. 2560 ดงัแสดงในรปูที ่5

รปูที ่ 4 กจิกรรมการเพาะปลกูพชืของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว

รปูที ่ 5 ปฏทินิการเพาะปลกูในพืน้ทีช่ลประทาน โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษากระเสยีว

3.1.8 ขอมลูสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื ซึง่พืน้ทีช่ลประทานของโครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษากระเสยีว มกีจิกรรมการปลกูขาวโดยเปนขาวนาหวานน้ำตม และการทำไรออย ซึง่รวบรวมขอมลู
สมัประสทิธิข์องพชืโดยใชคาท่ีคดิจากสมการ Penman-Monteith ดงัแสดงไวในตารางที ่4
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3.2 ตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝน
เมือ่รวบรวมขอมลูฝนรายวนัของสถานวีดัน้ำฝนทีอ่ยใูนเขตพืน้ทีช่ลประทานของโครงการฯ กระเสยีว

จำนวน 13 สถานแีลว จากนัน้ตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass
Curve)

3.3 หาปรมิาณฝนใชการ
นำขอมลูฝนรายวนัของสถานวีดัน้ำฝนทีอ่ยใูนเขตพืน้ทีช่ลประทานของโครงการฯกระเสยีว ทีไ่ด

ทำการตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass Curve) มาหาปรมิาณ
ฝนใชการ โดยใชแบบจำลอง WUSMO ซึ่งการคำนวณในแบบจำลองปริมาณฝนใชการคำนวณเปน
รายวนัแลวรวมเปนรายสปัดาห เพือ่เปนขอมลูปอนใหกบัแบบจำลองความตองการน้ำชลประทาน โดย
พจิารณาถงึระดบัน้ำในแปลงเพาะปลกูในชวงฝนตก โดยแบงระดบัน้ำในแปลงออกเปน 3 ระดบั คอื

ตารางที ่4 คาสมัประสทิธิพ์ชืของขาวนาหวานน้ำตม (สพุรรณบรุ ี1) และออย
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- ความจตุ่ำสดุ (STMIN) = ความจุที่ความลึกของน้ำต่ำสุด อาจใชเพื่อกำจัดวัชพืช
เริ่มใหน้ำชลประทานที่ความลึกนี้

- ความจปุานกลาง (STO) = ความจุที่ความลึกหลังจากใหน้ำชลประทาน
- ความจสุงูสดุ (STMAX) = ความจทุีค่วามลกึสงูสดุ ถามนี้ำสงมาเพิม่จะกลายเปน Runoff

3.4 ประเมนิความตองการน้ำชลประทาน
นำขอมลูฝน, ขอมลูการเพาะปลกูพชื ป พ.ศ.2560, ขอมลูการใชน้ำของพชือางองิ และสมัประสทิธิ์

การใชน้ำของพชื มาปรบัใชแบบจำลองความตองการใชน้ำชลประทาน โดยโปรแกรม WUSMO Version
4.6 ดงัสมการที ่(1) และ (2) ซึง่ใหคาประสทิธภิาพชลประทานในโปรแกรม WUSMO เปน 100% โดย
ที ่Kc คอื คาสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื และ ETpคอื คาการคายระเหยของพชื

3.5 วเิคราะหหาคาประสทิธภิาพชลประทาน
คาความตองการใชน้ำชลประทานทีไ่ดจากแบบจำลอง นำมาเปรยีบเทยีบกบัขอมลูการสงน้ำจรงิ

เพือ่วเิคราะหหาคาประสทิธภิาพการชลประทานของโครงการฯดงัสมการที ่ (3)

(ความตองการน้ำของพชื-ฝนใชการ+การรัว่ซมึ)
ประสิทธิภาพชลประทาน

ความตองการน้ำชลประทาน =

ปรมิาณการใชน้ำของพชื     =     Kc X ETp

ประสทิธภิาพชลประทาน(%) =
ความตองการน้ำชลประทาน

ปรมิาณน้ำทีส่ง
X 100

(1)

(2)

(3)

4. ผลการศกึษาวจิยั
4.1 ตรวจสอบขอมลูปรมิาณฝนตรวจวดั
ไดทำการตรวจสอบขอมลูปรมิาณน้ำฝนจำนวน 13 สถาน ีดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass

Curve) พบวาขอมลูฝนมคีวามนาเชือ่ถอื ตวัอยางการตรวจสอบปรมิาณน้ำฝนดงัแสดงในรปูที ่9

รปูที ่9 ตวัอยางการตรวจสอบปรมิาณฝนดวยวธิ ีDouble Mass Curve
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4.2 คาการคายระเหยของพชื
นำสถติขิอมลูภมูอิากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ.2531-2560) ของสถานตีรวจอากาศสพุรรณบรุ ีมาหาคา

การคายระเหยของพชื หรือ คา ETp โดยวธิ ีPenman-Monteith ซึง่ไดคาการคายระเหยของพชื ดงัแสดง
ไวในตารางที ่5

ตารางที ่5 แสดงคาการระเหยของพชื บรเิวณพืน้ทีศ่กึษา

4.3 สดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝน
หาสดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝนของคลองสงน้ำสายใหญฝงซายและคลองสายใหญฝงขวา

ดงัแสดงในรปูที ่10 และตารางที ่6

รปูที ่10 สดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝนของคลองสงน้ำสายใหญ
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4.4 ปรมิาณฝนใชการ
หลงัจากไดทำการตรวจสอบปรมิาณน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass Curve) จากนัน้

นำขอมลูฝนไปหาปรมิาณฝนใชการ โดยใชโปรแกรม WUSMO Version 4.6 ตวัอยางปรมิาณฝนใชการ
ดงัแสดงในรปูที ่11

ตารางที ่6 แสดงสดัสวนพืน้ทีร่บัน้ำของสถานวีดัน้ำฝนของคลองสงน้ำสายใหญ

รปูที ่11 ตวัอยางปรมิาณฝนใชการ
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4.5 ปรมิาณความตองการน้ำชลประทาน
นำขอมลูการเพาะปลกูพชื ป พ.ศ.2560, ขอมลูการใชน้ำของพชือางองิ, สมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื

และผลปริมาณฝนใชการที่ไดจากแบบจำลอง WUSMO มาหาคาปริมาณความตองการน้ำชลประทาน
โดยใชแบบจำลอง WUSMO อกีรอบผลของคาปรมิาณความตองการน้ำชลประทานแบงตามคลองสงน้ำ
สายใหญ ดงัแสดงในตารางที ่7 และ ตารางที ่8

ตารางที ่7 ปรมิาณความตองการน้ำชลประทาน คลองสงน้ำสายใหญฝงซาย (LMC)

ตารางที ่8 ปรมิาณความตองการน้ำชลประทาน คลองสงน้ำสายใหญฝงขวา (RMC)
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4.6 คาประสทิธภิาพชลประทาน
นำผลปริมาณความตองการน้ำชลประทานที่ไดจากแบบจำลอง WUSMO มาเปรียบเทียบกับ

ปริมาณน้ำที่สง ไดคาประสิทธิภาพชลประทานของโครงการฯ ดังแสดงในตารางที่ 9 และแผนที่คา
ประสทิธภิาพชลประทานของโครงการฯ (คลองสงน้ำสายใหญ) ดงัแสดงในรปูที ่12

ตารางที ่ 9 ประสทิธภิาพชลประทานของโครงการ

รปูท่ี 12 แผนทีค่าประสทิธภิาพชลประทานของโครงการฯ (คลองสงน้ำสายใหญ)

5. สรปุผลการวจิยั
ความตองการน้ำชลประทานของป พ.ศ.2560 ในชวงฤดฝูนของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย เทากบั 14.59

ลานลกูบาศกเมตร และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 33.09 ลานลกูบาศกเมตร ปรมิาณน้ำทีส่งให
กบัคลองสายใหญฝงซาย เทากบั 28.49 ลานลกูบาศกเมตร และคลองสายใหญฝงขวา เทากบั 71.14
ลานลูกบาศกเมตร ประสิทธิภาพชลประทานในชวงฤดูฝนของป พ.ศ. 2560 ของคลองสงน้ำสายใหญ
ฝงซาย เทากบั 51.21% และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 46.51%
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ความตองการน้ำชลประทานของป พ.ศ. 2560 ในชวงฤดูแลงของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย
เทากบั 32.05 ลานลกูบาศกเมตร และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 67.09 ลานลกูบาศกเมตร
ปรมิาณน้ำทีส่งใหกบัคลองสายใหญฝงซาย เทากบั 29.90 ลานลกูบาศกเมตร และคลองสายใหญฝงขวา
เทากับ 75.00 ลานลูกบาศกเมตร ประสิทธิภาพชลประทานในชวงฤดูแลงของป พ.ศ. 2560 ของ
คลองสงน้ำสายใหญฝงซาย เทากบั 107.19% และคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา เทากบั 89.45%

เนือ่งจากพืน้ทีช่ลประทานของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย มกีารชกัน้ำจากคลองระบายของลำหวย
หินและลำหวยกระจี ทำใหคาประสิทธิภาพของคลองสงน้ำสายใหญฝงซาย มีคาสูงมาก อันสงผลให
คาประสทิธภิาพชลประทานมคีามากกวา 100% ในฤดแูลง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ใชขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 และใสปุยเคมี 2 ครั้ง คือ ระยะขาวแตกกอและระยะขาว

ตัง้ทอง มกีารใชปยุเคมทีัง้หมด 6 อตัรา ไดแก 0, 50, 100, 150, 175 และ 200 % ของอตัราปกติ
เรยีกวา กรรมวธิทีี ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดบั เกบ็ตวัอยางนำ้ 5 ระยะ ไดแก กอนและหลงัการใสปยุ
ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 และกอนการเกบ็เกีย่ว  ผลการวจิยัพบวา 1) คณุภาพน้ำมคีาอยใูนเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ำ ยกเวน ปรมิาณสารแขวนลอยและปรมิาณโพแทสเซยีมมคีามากกวาเกณฑมาตรฐาน และ
2) กรรมวธิทีี ่4 มกีารเจรญิเตบิโต องคประกอบผลผลติ และผลผลติขาวมากกวากรรมวธิอีืน่อยางมนียั
สำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และไมสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกับกรรมวิธีอื่นไดแสดงวามี
คณุภาพน้ำแตกตางจากกรรมวธิอีืน่ แตกรรมวธิทีี ่4 ไมมดีชันคีณุภาพน้ำทีม่คีามากกวากรรมวธิอีืน่อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปผลการวิจัยไดวาคุณภาพน้ำมีความอุดมสมบูรณสูง
และเหมาะสมกบัการนำไปใชในการชลประทาน จดัอยใูนประเภทน้ำชลประทานชนดิ C1S1 - C2S1
มคีวามเคม็ปานกลางและปรมิาณโซเดยีมต่ำ จดัอยใูนแหลงน้ำผวิดินประเภทที ่ 2 - 4 ควรมกีารแนะนำ
กบัเกษตรกรใหใชปยุอตัราสงูสดุเปน 150 % ของอตัราปกต ิ เพือ่ประหยดัรายจายและมผีลผลติสงูกวา
ผลผลติทัว่ไปของขาวพนัธสุพุรรณบรุ ี1

คำสำคญั: คณุภาพน้ำ, ปยุเคม,ี สพุรรณบรุ ี1

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
The objective of this research is to find the most effective percentage of chemical fertilizer

apply in Supanburi 1 rice' s field in order to optimize farmer expense and improve productivity
from current rice production yield. The research methodology using Supanburi 1 rice field to
add twice of chemical fertilizer, the first period was at vegetative stages and the second
period was at panicle-formation stage, the testing process to apply totally six chemical
fertilizer rates from 0, 50, 100, 150, 175 and 200 percent from normal application which called
method 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. The water collections were conduct five times start
from before and after the first and second added chemical fertilizer, and before harvest. The
research finding is 1) Water quality is in the level of standardize except the amount of
suspended solid and potassium are higher than normal standard. 2) The result from method
4 which applied chemical fertilizer 150 percent of normal application show the highest growth
and yield components. In statistic total productivity is better than other methods significantly.
The significant score is 0.05 which is different with other methods. Moreover, the water quality
index in method 4 is not significantly higher than others at significant score 0.05. In conclusion
water quality is good enough and suitable for agriculture categorized as irrigation water type
C1S1-C2S1, moderate salinity and low sodium content. It classifies in surface water type
2-4. Therefore, the recommendation to farmer is to add chemical fertilizer 150 percent of
normal application in order to optimize their expense and improve Supanburi 1 rice
productivity compare with general productivity of the same type of rice.

Keyword : Water Quality, chemical fertilizer, Suphanburi 1

1.  ความสำคญัและทีม่าของปญหา
การปลูกขาวของเกษตรกรสวนใหญในเขตชลประทานนิยมใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเพราะขาว

มกีารตอบสนองตอการใชปยุเคมอียางเหน็ไดชดัโดยตนขาวเจรญิเตบิโตไดดแีละใหผลผลติสงู การใชปยุ
เคมใีนการปลกูขาวเปนทีน่ยิมแมวาจะมรีาคาสงูกวาปยุชนดิอืน่เนือ่งจากปยุเคมหีาซือ้ไดงาย สะดวกในการ
ใช และมธีาตอุาหารหลกัทีล่ะลายออกมาอยใูนรปูทีต่นขาวจะนำไปใชประโยชนไดทนัท ีดงันัน้ปยุเคมจีงึ
เปนปจจยัการผลติท่ีสำคญัและเปนตนทนุหลกัในการปลกูขาว จากสถติกิารนำเขาปยุเคมขีองประเทศไทย
ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2560 พบวา ปรมิาณและมลูคาการนำเขาปยุเคมมีแีนวโนมสงูขึน้ทกุป โดยปยุยเูรยี
(46-0-0) และปยุแอมโมเนยีมฟอสเฟต (16-20-0) ซึง่นยิมใชกนัมากในการปลกูขาว ในป พ.ศ. 2560
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มปีรมิาณการนำเขา 2,466,887 และ 413,819 ตนั ตามลำดบั คดิเปนมลูคา 20,467 และ 3,939 ลานบาท
ตามลำดบั ซึง่มากกวาป พ.ศ. 2559 ถงึ 16.1 และ 16.0 เปอรเซน็ต ตามลำดบั  (สำนกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, 2561)

เกษตรกรจะใชปยุเคมใีนปรมิาณมากโดยเฉพาะในชวงทีข่าวเจรญิเตบิโตทางลำตนและชวงการสบื
พนัธ ุคอื ระยะขาวแตกกอและระยะขาวตัง้ทอง เพือ่เปนการเรงการเจรญิเตบิโตและเพิม่ผลผลติ ซึง่การ
ใชปยุเคมใีนปรมิาณมากและใชอยางตอเนือ่งเปนระยะเวลานานทำใหสภาพดนิเสือ่มโทรมเรว็ขึน้และสง
ผลตอความสมดุลของระบบนิเวศในดินอีกทั้งเมื่อทำการระบายน้ำออกจากแปลงนาก็จะมีผลกระทบตอ
คณุภาพน้ำในคลองชลประทานทีอ่ยใูกลเคยีง การใชปยุเคมใีนปรมิาณมากเกนิกวาการทีต่นขาวจะดดูซบั
ธาตอุาหารท่ีอยใูนปยุเคมไีปใชประโยชนอาจทำใหมปีรมิาณธาตอุาหารไหลลงสแูหลงน้ำได ทำใหเกดิการ
เพิม่ปรมิาณธาตอุาหารในแหลงน้ำสงผลใหคณุภาพน้ำในแหลงน้ำเปลีย่นแปลงไปดวย การปลกูขาวมกีาร
ระบายน้ำออกจากแปลงนาครัง้เดยีวกอนทีจ่ะเกบ็เกีย่วประมาณ 30 วนั ดงันัน้น้ำทีข่งัในแปลงนาหลงั
จากใสปุยแลวจึงมีสารอาหารซึ่งละลายออกมาจากปุย ถามีปริมาณสารอาหารที่อยูในน้ำที่ขังในแปลง
นามากในชวงทีร่ะบายน้ำออกจากแปลงนากอนที่จะเก็บเกีย่วหรือในชวงฤดูฝนที่มนี้ำลนจากแปลงนาจะ
เปนการเพิม่ปรมิาณสารอาหารในแหลงน้ำ กอใหเกดิการแพรกระจายของวชัพชืทำใหมสีาหรายและพชื
น้ำเพิม่จำนวนอยางรวดเรว็จนเกดิสภาพยโูทรฟเคชัน่ เมือ่สาหรายและพชืน้ำตายจะกลายเปนอาหารของ
จุลินทรียในน้ำทำใหมีปริมาณจุลินทรียเพิ่มขึ้นจึงมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลงกอใหเกิดการเนา
เหม็นของทางน้ำชลประทานสงผลกระทบตอระบบนิเวศในแหลงน้ำและลดคุณคาของการใชประโยชน
จากทางน้ำชลประทานดวย ซึง่จะสงผลกระทบตอการเกษตรและเศรษฐกจิของประเทศรวมทัง้สภาพแวด
ลอมและสุขภาพของประชาชน

เกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำของประเทศไทยตามทีก่รมควบคมุมลพษิรวบรวมไวมอียหูลายเกณฑ แต
เกณฑที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติและทางน้ำชลประทานมีทั้งหมด 3 เกณฑ ไดแก
มาตรฐานคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผวิดิน (คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต,ิ 2537) มาตรฐานคณุภาพ
น้ำท้ิงในทางน้ำชลประทาน (กรมชลประทาน, 2561) และเกณฑคณุภาพน้ำทีเ่หมาะสมตอการดำรงชวีติ
ของสตัวน้ำ (สถาบนัประมงน้ำจดืแหงชาต,ิ 2530 อางองิในกรมควบคมุมลพษิ, 2540) เนือ่งจากประเทศ
ไทยไมมมีาตรฐานน้ำชลประทาน และสวนใหญการใชน้ำชลประทานเปนการใชน้ำเพือ่การเกษตร ดงันัน้
จงึใชเกณฑมาตรฐานน้ำชลประทานของ FAO (1985) เพือ่เพิม่เกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำในการเปรยีบ
เทยีบดชันคีณุภาพน้ำทีเ่กีย่วของกบัการนำน้ำไปใชเพือ่การเกษตร และใชเกณฑของ USDA Handbook
No. 60 (1954) ในการจำแนกชนดิของน้ำชลประทานตามความเปนพษิของความเคม็และปรมิาณโซเดยีม
โดยใชไดอะแกรมที่ใชความนำไฟฟาในการพิจารณาความเปนพิษของความเค็มและใชสัดสวนของการ
ดดูซบัโซเดยีม (SAR) ในการพจิารณาความเปนพษิของปรมิาณโซเดยีม สำหรบัวธิกีารวเิคราะหคณุภาพ
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น้ำทีน่ำมาใชมกัจะอางองิจากวธิวีเิคราะหคณุภาพน้ำของ American Public Health Association (APHA),
American Water Works Association (AWWA), and Water Environment Federation (WPCF)
ในหนงัสอื Standard methods for the examination of water and wastewater

จากขอมลูดงักลาวขางตนจงึดำเนนิการวจิยัเพือ่เปนการศกึษาผลกระทบของการใชปยุเคมทีีม่อีตัรา
แตกตางกันในนาขาวตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำโดยใชแปลงนาภายในสถานีทดลองการใชน้ำ
ชลประทานที ่ 9 (ทามวง) อำเภอทามวง จงัหวดักาญจนบรุ ี เปนแปลงนาทดลอง ซึง่เปนการเฝาระวัง
คณุภาพน้ำในคลองชลประทานตามแผนยทุธศาสตร 4 ป ตัง้แต พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรมชลประทาน

2. วตัถปุระสงค
2.1 เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนาทีม่กีารใสปยุเคมใีนอตัราทีแ่ตกตางกนั
2.2 เพือ่เปรยีบเทยีบผลผลติขาวจากแปลงนาทีม่กีารใสปยุเคมใีนอตัราท่ีแตกตางกนั

3. วธิกีารวจิยั
3.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองเปนแบบสมุในบลอ็กสมบรูณ (RCBD) โดยปลกูขาวในแปลงนาทดลองและ

มอีตัราการใชปยุ 6 กรรมวธิ ีจำนวน 3 ซ้ำ รวม 18 หนวยทดลอง
3.2 ขัน้ตอนการดำเนนิการ
1) เกบ็ตวัอยางดนิในแปลงนาทดลองกอนการเริม่ปลกูขาวเพือ่นำมาวเิคราะหคณุสมบตัขิองดนิ จาก

ผลวิเคราะหดินพบวาแปลงทดลองเปนดินเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียว อัตราการรั่วซึมน้ำของดินชา
ความชืน้ชลประทานมคีา 29.4 เปอรเซน็ต ความชืน้ทีจ่ดุเหีย่วเฉาถาวรมคีา 15.1 เปอรเซน็ต ความชืน้ใน
ดนิทีพ่ชืสามารถนำไปใชไดมคีา 14.4 เปอรเซน็ต ดนิมปีฏกิริยิาเปนกรดเลก็นอย ไมมปีญหาเรือ่งความ
เคม็ของดนิ ความชืน้ของดนิทีอ่ิม่ตวัดวยน้ำมคีา 56.3 เปอรเซน็ต เปอรเซน็ตของอนิทรยีวตัถอุยใูนเกณฑ
ปานกลาง ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปนประโยชนตอพชือยใูนเกณฑคอนขางสงู ปรมิาณโพแทสเซยีมทัง้หมด
ทีส่กดัไดอยใูนเกณฑต่ำ ดงันัน้ดนิในแปลงนาทดลองจงึมคีวามเหมาะสมในการปลกูขาว

2) การเตรยีมแปลงนาทดลองเพือ่ปลกูขาว (ทำการไถ ไถแปร คราด และทำเทอืก)
3) วดัพืน้ทีแ่ปลงยอยขนาด 4 x 5 เมตร (20 ตารางเมตร) จำนวน 18 แปลง โดยมคีนัดนิ

ขนาดกวาง 100 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร กั้นระหวางแปลงยอยทุกแปลง และจัดทำแผนผัง
การทดลองโดยการสมุดวยวธิจีบัฉลากกรรมวธิี

4) การปลกูขาวแบบนาหวานน้ำตมใชเมลด็ขาวพนัธสุพุรรณบรุ ี1 โดยใชการหวานเมลด็ขาวงอก
การเตรยีมเมลด็พนัธโุดยนำเมลด็ขาวพนัธสุพุรรณบรุ ี 1 แชน้ำ 24 ชัว่โมง และหมุโดยใชกระสอบคลมุ
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เพือ่รกัษาความชืน้เปนเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้นำไปหวานในแปลงยอยทีเ่ตรยีมไวใหสม่ำเสมอ ใชเมลด็
พนัธอุตัรา 25 กโิลกรมัตอไร

5) การใหน้ำ รกัษาระดบัน้ำในแปลงนาทดลองตัง้แตใหน้ำคร้ังแรกถงึกอนการเกบ็เกีย่วใหอยใูน
ระดบั 5 - 10 ซม.

6) ใสปยุเคมใีนแปลงนาทดลอง 2 คร้ัง ตามระยะการเจรญิเตบิโตของขาว คอื ครัง้ที ่1 ใสระยะ
ขาวแตกกอ และครั้งที่ 2 ใสระยะขาวตั้งทอง โดยใชสูตรและอัตราการใชปุยเคมีที่ชาวนาใชปกติ คือ
ใสปยุครัง้ที ่1 สตูร 46-0-0 อตัรา 35 กโิลกรมัตอไร ครัง้ที ่2 สตูร 16-20-0 อตัรา 20 กโิลกรมัตอไร ซึง่
กำหนดใหอัตราการใชปุยเคมีของชาวนาปกติเปนอัตรา 100 เปอรเซ็นต การทดลองนี้มีการใชปุยเคมี
ทัง้หมด 6 อตัรา ไดแก 0, 50, 100, 150, 175 และ 200 เปอรเซน็ต ของอตัราปกต ิปรมิาณปยุแสดง
ดงัตารางที ่1

ตารางที ่1 ปรมิาณปยุของแตละกรรมวธิี

7) เกบ็ตวัอยางน้ำแบบจวง (Grab Sampling) ในแตละแปลงนายอยของแตละกรรมวธิ ีโดยเกบ็
ตวัอยางน้ำจำนวน 5 ระยะ คอื กอนและหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 กอนและหลงัการใสปยุครัง้ที ่2 และเมือ่ทำการ
ระบายน้ำออกจากแปลงนากอนการเกบ็เกีย่ว ดชันคีณุภาพน้ำทีว่เิคราะหในภาคสนาม ไดแก อณุหภมูนิ้ำ
(Tw) ความนำไฟฟา (EC) ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน้ำ (TDS) ความเคม็ (Sal) ความเปนกรด - ดาง
(pH) ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ำ (DO) สวนความขนุ (Tur) ปรมิาณสารแขวนลอย (SS) ปรมิาณไนโตรเจน
ทัง้หมด (TN) ปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3 - N) ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด (TP) ปรมิาณฟอสเฟต
ฟอสฟอรสั (PO4 - P) ปรมิาณแคลเซยีม (Ca) ปรมิาณแมกนเีซยีม (Mg) ปรมิาณโซเดยีม (Na) ปรมิาณ
โพแทสเซยีม (K) ปรมิาณคารบอเนต (CO3) ปรมิาณไบคารบอเนต (HCO3) ปรมิาณคลอไรด (Cl) ปรมิาณ
ซลัเฟต (SO4) และสดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR) เปนการวเิคราะหในหองปฏบิตักิารเคมี
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3.3 การวเิคราะหขอมลู
1) เปรียบเทียบผลวิเคราะหคุณภาพน้ำกับเกณฑมาตรฐานน้ำชลประทานของ FAO (1985)

มาตรฐานคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผวิดิน (คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต,ิ 2537) มาตรฐานคณุภาพ
น้ำท้ิงในทางน้ำชลประทาน (กรมชลประทาน, 2561) และเกณฑคณุภาพน้ำทีเ่หมาะสมตอการดำรงชวีติ
ของสตัวน้ำ (สถาบนัประมงน้ำจดืแหงชาต,ิ 2530 อางองิในกรมควบคมุมลพษิ, 2540)

2) วเิคราะหขอมลูคณุภาพน้ำทางสถติ ิสถติทิีใ่ชทดสอบ ไดแก
2.1) คาเฉลีย่ดชันคีณุภาพน้ำของแตละกรรมวธิี
2.2) จำแนกกลุมกรรมวิธีโดยใชคุณภาพน้ำในชวงระยะกอนการเก็บเกี่ยวเพื่อจัดกลุมของ

กรรมวธิทีีม่คีณุภาพน้ำคลายคลงึกนัใหอยใูนกลมุเดยีวกนัโดยใชการวเิคราะหกลมุ (Cluster analysis)
2.3) เปรยีบเทยีบความแตกตางทางสถติขิองคาเฉลีย่ดชันคีณุภาพน้ำระหวางแตละกรรมวธิี

ในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำ โดยการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - Way ANOVA)
ดวยวธิ ีF - test ทีร่ะดบันยัสำคญัทางสถติ ิ0.05 และวธิ ีDMRT (Duncan's New Multiple Range
Test) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต

2.4) เปรยีบเทยีบความแตกตางทางสถติขิองคาเฉลีย่ดชันคีณุภาพน้ำระหวางชวงเวลาทีเ่กบ็
ตวัอยางน้ำ โดยการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - Way ANOVA) ดวยวธิ ีF - test
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT (Duncan's New Multiple Range Test) ที่ระดับ
ความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต

2.5) เปรยีบเทยีบความแตกตางทางสถติขิองคาเฉลีย่การเจรญิเตบิโต องคประกอบผลผลติ
และผลผลติของขาวระหวางแตละกรรมวธิ ีโดยการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - Way
ANOVA) ดวยวธิ ีF - test ทีร่ะดับนยัสำคญัทางสถติ ิ0.05 และวธิ ีDMRT (Duncan's New Multiple
Range Test) ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต

4. ผลการศกึษาวจิยัและวจิารณ
4.1 การเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำกบัเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ำของกรรมวธิทีี ่1 - 6 มคีาอยใูนเกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำ ยกเวน ปรมิาณสารแขวน

ลอยและปริมาณโพแทสเซียม ในบางชวงระยะเวลาของบางกรรมวิธีที่มีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ำ เนือ่งจาก 1) ปรมิาณสารแขวนลอยและปรมิาณโพแทสเซยีมในบอน้ำทีส่บูมาใชรกัษาระดบั
น้ำในแปลงนาทดลองมคีาสงูกวาเกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำ อกีทัง้ดนิบรเิวณนัน้เคยเปนแปลงนาทดลอง
มากอนจงึอาจมกีารสะสมโพแทสเซยีมในดนิ เมือ่มนี้ำขงัจงึละลายออกมา แปลงนาทดลองยอยมคีวามลกึ
เพยีง 30 เซนตเิมตร และมขีนาด 20 ตารางเมตร เมือ่ขงัน้ำไวจงึมตีะกอนดนิละลายออกมาทำใหมปีรมิาณ
สารแขวนลอยสงู และ 2) ในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่ 1 มกีารเตรยีมแปลงนาทดลองเพือ่ปลกูขาวจงึ
ทำใหมปีรมิาณสารแขวนลอยสงูขึน้ อกีทัง้แปลงนาทดลองยอยมคีวามลกึเพยีง 30 เซนตเิมตร และมขีนาด
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ภาพที ่1 อณุหภมูนิ้ำ (TW) ภาพที ่2 ความนำไฟฟา (EC)

ภาพที ่3 ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ (TDS) ภาพที ่4 ความเคม็ (Sal)

ภาพที ่5 ปรมิาณออกซเิจนละลายในน้ำ (DO) ภาพที ่6 ความเปนกรด - ดาง (pH)

ภาพที ่7 ความขนุ (Tur) ภาพที ่8 ปรมิาณสารแขวนลอย (SS)

ภาพที ่9 ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (TN) ภาพที ่10 ปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3 - N)

20 ตารางเมตร เมือ่ขงัน้ำไวจงึมตีะกอนดนิละลายออกมาทำใหมปีรมิาณสารแขวนลอยสงู ผลวเิคราะห
คณุภาพน้ำแสดงดงัภาพที ่1 - 20
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4.2 การเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนาทีม่กีารใสปยุเคมใีนอตัราท่ีแตกตางกนั
1) จากการจำแนกกลมุกรรมวธิโีดยใชขอมลูคณุภาพน้ำกอนการเกบ็เกีย่วมาจำแนกกลมุกรรมวธิทีี่

มคีณุภาพน้ำคลายคลงึกนัใหอยใูนกลมุกรรมวธิเีดยีวกนั ซึง่ใชการวเิคราะหทางสถติดิวยวธิกีารวเิคราะห
กลมุ (Cluster analysis) โดยพจิารณาจาก Dendrogram แสดงดงัภาพที ่ 21 พบวา สามารถจดักลมุ
กรรมวธิอีอกเปน 2 กลมุ ไดแก กลมุที ่ 1 ประกอบดวย กรรมวธิทีี ่ 1, 2, 3, 5 และ 6 สวนกลมุที ่ 2
ประกอบดวย กรรมวธิทีี ่4 แสดงวาในชวงกอนการเกบ็เกีย่วมคีณุภาพน้ำของกรรมวธิทีี ่1, 2, 3, 5 และ 6

ภาพที ่11 ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด (TP) ภาพที ่12 ปรมิาณฟอสเฟตฟอสฟอรสั (PO4 - P)

ภาพที ่13 ปรมิาณแคลเซยีม (Ca) ภาพที ่14 ปรมิาณแมกนเีซยีม (Mg)

ภาพที ่15 ปรมิาณโซเดยีม (Na) ภาพที ่16 ปรมิาณโพแทสเซยีม (K)

ภาพที ่17 ปรมิาณไบคารบอเนต (HCO3) ภาพที ่18 ปรมิาณคลอไรด (Cl)

ภาพที ่19 ปรมิาณซลัเฟต (SO4) ภาพที ่20 สดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR)
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คลายคลงึกนัจงึสามารถจดัอยใูนกลมุกรรมวธิเีดยีวกนัได สวนกรรมวธิทีี ่4 มคีณุภาพน้ำแตกตางจากกรรมวธิี
อืน่ซึง่กรรมวธิทีี ่4 มอีตัราการใสปยุเคม ี150 เปอรเซน็ตของอตัราปกติ

2) เมือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางนำ้ระหวาง 6 กรรมวธิ ีโดยวเิคราะห
ความแตกตางทางสถติ ิ(ตารางที ่2) พบวา คณุภาพน้ำกอนการใสปยุครัง้ที ่1 ไมมคีวามแตกตางกนัอยาง
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 สวนคณุภาพน้ำหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 กอนการใสปยุครัง้ที ่2
หลงัการใสปยุครัง้ที ่2 และกอนการเกบ็เกีย่ว มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับนยัสำคญั
0.05 แสดงวาอตัราการใสปยุทีแ่ตกตางกนัทำใหมคีณุภาพน้ำแตกตางกนั

ภาพที ่21 Dendrogram ของการวเิคราะหกลมุกรรมวธิกีอนการเกบ็เกีย่วโดยใชขอมลูคณุภาพนำ้

ตารางที ่2 ดชันคีณุภาพน้ำในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำระหวาง 6 กรรมวธิี
ทีม่คีามากทีส่ดุอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดับนยัสำคญั 0.05
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2.1) คณุภาพน้ำกอนการใสปยุครัง้ที ่1 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ไมมคีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 แสดงวาดนิในแปลงนาทดลองใน 18 แปลงยอย เมือ่มนี้ำขงัแลว
สารอนิทรยีและสารอนนิทรยีทีล่ะลายออกมาในน้ำทำใหมคีาดัชนคีณุภาพน้ำทัง้ 21 ดชัน ี ไมแตกตางกนั

2.2) คณุภาพน้ำหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 ไดแก ความนำไฟฟา ความเคม็ ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายใน
น้ำ ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด ปรมิาณแคลเซยีม ปรมิาณโซเดยีม ปรมิาณโพแทสเซยีม ปรมิาณไบคาร
บอเนต และสดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR) โดยกรรมวธิทีี ่6 มคีวามนำไฟฟา ความเคม็ ปรมิาณ
ของแขง็ทีล่ะลายในน้ำ ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด ปรมิาณแคลเซยีม ปรมิาณโซเดยีม ปรมิาณโพแทสเซยีม
และสัดสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR) มากที่สุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
เนือ่งจากเปนการใสปยุเคมใีนอตัรา 200 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิซึง่เปนอตัราการใสปยุมากทีส่ดุของ
การวจิยันี ้และการใสปยุครัง้ที ่1 ใชปยุยเูรยีซึง่ละลายน้ำไดดจีงึไปเพิม่ปรมิาณของออิอนทีล่ะลายในน้ำ
ทำใหมคีาความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ และปรมิาณธาตอุาหารตาง ๆ ทีอ่ยใูน
น้ำสงูขึน้ อกีทัง้สตูรของปยุยเูรยี คอื 46-0-0 ซึง่เปนการเพิม่ธาตไุนโตรเจนจงึทำใหมปีรมิาณไนโตรเจน
ทัง้หมดของกรรมวธิทีี ่6 มากกวากรรมวธิทีี ่1 - 5 อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสำคญั 0.05

2.3) คณุภาพน้ำกอนการใสปยุครัง้ที ่2 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 ไดแก ปรมิาณฟอสเฟตฟอสฟอรสัและปรมิาณแมกนเีซยีม

2.4) คณุภาพน้ำหลงัการใสปยุครัง้ที ่2 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 ไดแก ความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายในน้ำ ปรมิาณ
ไนโตรเจนทัง้หมด ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด ปรมิาณฟอสเฟตฟอสฟอรสั ปรมิาณแคลเซยีม ปรมิาณ
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โพแทสเซยีม ปรมิาณไบคารบอเนต และปรมิาณซลัเฟต เนือ่งจากการใสปยุครัง้ที ่ 2 ใชปยุแอมโมเนยี
มฟอสเฟตสตูร 16-20-0 ซึง่เปนการเพิม่ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั จงึทำใหมปีรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดและ
ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดของกรรมวธิทีี ่6 มากกวากรรมวธิทีี ่1 - 5 อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั
นยัสำคญั 0.05 นอกจากนีป้รมิาณของออิอนทีล่ะลายในน้ำทำใหมคีาความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทัง้
หมดทีล่ะลายในน้ำ และปรมิาณธาตอุาหารตาง ๆ ทีอ่ยใูนน้ำสงูขึน้

2.5) คณุภาพน้ำกอนการเกบ็เกีย่วระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมนียั
สำคญัทางสถติทิีร่ะดับนยัสำคญั 0.05 ไดแก ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ ปรมิาณแมกนเีซยีม
ปรมิาณไบคารบอเนต และสดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR)

4.3 การเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนากอนการใสปยุ หลงัการใสปยุ และกอนการเกบ็เกีย่ว
จากการเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนากอนการใสปยุ หลงัการใสปยุ และกอนการเกบ็เกีย่ว

โดยวเิคราะหความแตกตางทางสถติ ิพบวา มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดับนยัสำคญั
0.05 แสดงวาชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำในแปลงนาทดลองมผีลตอคณุภาพน้ำ ซึง่ชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยาง
น้ำทีม่จีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุเรยีงจากมากไปหานอย ไดแก หลงัการใสปยุครัง้ที ่1 (จำนวน
13 ดชัน)ี หลงัการใสปยุครัง้ที ่2 (จำนวน 7 ดชัน)ี กอนการใสปยุครัง้ที ่1 (จำนวน 4 ดชัน)ี กอนการเกบ็
เกีย่ว (จำนวน 2 ดชัน)ี และกอนการใสปยุครัง้ที ่2 (จำนวน 1 ดชัน)ี ตามลำดบั รายละเอยีดแสดงดงั
ตารางที ่3

ตารางที ่3 ดชันคีณุภาพน้ำในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุอยางมนียัสำคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสำคญั 0.05

คณุภาพน้ำในแปลงนาชวงหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 มจีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุ คอื
13 ดชัน ีดงันัน้จงึควรมกีารเฝาระวังเพราะมจีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุมากกวาชวงเวลา
อืน่ เนือ่งจากการใสปยุครัง้ที ่1 มอีตัราการหวานปยุสงูกวาครัง้ที ่2 เกอืบ 50 เปอรเซน็ต อกีทัง้ปยุทีใ่สใน
ครัง้แรกเปนปยุยเูรยีซึง่มคีณุสมบตัลิะลายน้ำไดดมีากและการหวานปยุทำใหปยุเคมแีตกตวัใหออิอนและ
ละลายอยใูนน้ำไดมากกวาการฝงปยุ (อนรุกัษ, 2558) ปยุเคมมีสีมบตัเิปนอนนิทรยีสารเมือ่ละลายน้ำจงึ
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เพิ่มปริมาณอนินทรียสารที่ละลายอยูในน้ำใหมีคาเพิ่มสูงขึ้น การแตกตัวของปริมาณอนินทรียสารเปน
อิออนในน้ำทำใหเพิ่มคาความนำไฟฟาและปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำรวมท้ังปริมาณธาตุ
อาหารตาง ๆ ที่อยูในรูปของอิออน นอกจากนี้สูตรของปุยยูเรีย คือ 46-0-0 ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจน
46 เปอรเซน็ต การเปลีย่นรปูของไนโตรเจนจากปยุเคม ีไดแก ปฏกิริยิาไฮโดรไลซสี ไนตรฟิเคชนั และ
การระเหยของแอมโมเนยี สงผลใหแอมโมเนยีมออิอนทีเ่กดิขึน้จากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสีเปลีย่นเปนไนเต
รท-ไนโตรเจนโดยปฏกิริยิาไนตรฟิเคชนั จงึทำใหในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่2 มปีรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน
สงูกวาชวงเวลาอืน่และเปนเพยีงดชันคีณุภาพน้ำเพยีงอยางเดยีวทีต่วัอยางน้ำทีเ่กบ็ในชวงกอนการใสปยุ
ครัง้ที ่2 มคีามากกวาชวงเวลาอืน่ นอกจากนีห้ลงัการใสปยุครัง้ที ่2 และกอนการเกบ็เกีย่วมปีรมิาณไน
เตรท - ไนโตรเจนมากกวาชวงเวลาอืน่เชนกนั ดงันัน้ในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่2 หลงัการใสปยุครัง้ที ่2
และกอนการเกบ็เกีย่วจงึควรมกีารเฝาระวังคณุภาพน้ำเฉพาะปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน เนือ่งจากใน
ชวงทีใ่สปยุครัง้ที ่ 2 และกอนการเกบ็เกีย่วเปนเดอืนพฤษภาคมและกรกฎาคมซึง่เปนชวงฤดฝูน ถามนี้ำ
ในแปลงนาไหลลนออกจากแปลงนาจะทำใหเปนการเพิ่มปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจนใหกับแหลงน้ำท่ี
อยใูกลเคยีง ซึง่ปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจนเปนธาตอุาหารทีส่ำคญัทีท่ำใหเกดิการเพิม่จำนวนของสาหราย
และวชัพชืในน้ำเกดิสภาพยโูทรฟเคชัน่ (Eutrophication) จะทำใหปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน้ำลดลง
จนเกิดการเนาเสียของแหลงน้ำ

5. การสรปุผลการวจิยั
5.1 คณุภาพน้ำในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่1 หลงัการใสปยุครัง้ที ่1 กอนการใสปยุครัง้ที ่2 หลงั

การใสปุยครั้งที่ 2 และกอนการเก็บเกี่ยว มีความอุดมสมบูรณสูงและเหมาะสมกับการนำไปใชใน
การชลประทาน จดัอยใูนประเภทน้ำชลประทานชนดิ C1S1 - C2S1 มคีวามเคม็ปานกลางและปรมิาณ
โซเดยีมต่ำ สามารถใชกบัดนิและพชืเกอืบทกุชนดิ (U.S., 1954) จดัอยใูนแหลงน้ำผวิดนิประเภทที ่2 - 4
เปนแหลงน้ำทีไ่ดรบัน้ำทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพือ่การอปุโภคและบรโิภค
โดยตองผานการฆาเชือ้โรคตามปกต ิและผานกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน้ำเปนพเิศษกอน และสามารถ
เปนประโยชนเพื่อการอนุรักษสัตวน้ำ การประมง การวายน้ำและกีฬาทางน้ำ การเกษตร และการ
อตุสาหกรรม คณุภาพน้ำมคีาอยใูนเกณฑมาตรฐาน ยกเวน ปรมิาณสารแขวนลอยและปรมิาณโพแทสเซยีม
ที่มีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน

5.2 ชวงเวลาเกบ็ตวัอยางน้ำทีม่คีาของดชันคีณุภาพน้ำสงูทีส่ดุ ไดแก หลงัการใสปยุครัง้ที ่1 จำนวน
13 ดชัน ีหลงัการใสปยุครัง้ที ่2 จำนวน 7 ดชัน ีกอนการใสปยุครัง้ที ่1 จำนวน 4 ดชัน ีกอนการเกบ็เกีย่ว
จำนวน 2 ดชัน ีและกอนการใสปยุครัง้ที ่2 จำนวน 1 ดชัน ีควรมีการเฝาระวังคณุภาพน้ำในชวงหลงัการ
ใสปยุครัง้ที ่1 เพราะมจีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุมากกวาชวงเวลาอืน่และเปนการใชปยุใน
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ปรมิาณมากกวาการใสปยุครัง้ที ่2 ซึง่ปยุยเูรยีละลายน้ำไดดจีงึไปเพิม่ปรมิาณของออิอนทีล่ะลายในน้ำทำ
ใหมคีาความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ และปรมิาณธาตอุาหารตาง ๆ ทีอ่ยใูนน้ำ
สงูขึน้

5.3 การวเิคราะหกลมุกรรมวธิกีอนการเกบ็เกีย่วดวยขอมลูคณุภาพน้ำมเีพยีงกรรมวธิทีี ่4 ซึง่มอีตัรา
การใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิทีไ่มสามารถจดัอยใูนกลมุเดยีวกบักรรมวธิอีืน่ได แสดงวาอตัรา
การใสปยุเคม ี150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิมคีณุภาพน้ำแตกตางจากอตัราอืน่ แตคณุภาพน้ำของอตัรา
การใสปยุเคม ี150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิในชวงกอนการเกบ็เกีย่วไมมดีชันคีณุภาพน้ำทีม่คีามากกวา
อัตราอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และสอดคลองกับขอมูลการเจริญเติบโต
องคประกอบผลผลติ และผลผลติขาวซึง่อตัราการใสปยุเคม ี 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิ มคีวามสงู
ของตนขาวกอนการเกบ็เกีย่ว ความยาวรวง จำนวนระแงตอรวง จำนวนเมลด็ดตีอรวง และผลผลติขาว
มากกวาอตัราอ่ืน ดงันัน้ควรเลอืกใชอตัราการใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิเพือ่ประหยดัรายจาย
ของปยุเคมแีละคณุภาพน้ำของอตัราการใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิ ไมมคีามากกวาอัตราอืน่
แมจะมกีารใชอตัราการใสปยุมากกวาบางกรรมวธิ ี และอตัราการใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกติ
ใหผลผลติ 942 กโิลกรมัตอไร โดยทัว่ไปพนัธขุาวสพุรรณบรุ ี1 ควรมผีลผลติ 806 กโิลกรมัตอไร ซึง่อตัรา
การใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิใหผลผลติสงูกวาผลผลติทัว่ไปของขาวพนัธนุี ้ดงันัน้ควรมกีาร
แนะนำกบัเกษตรกรใหใชปยุอตัราสงูสดุเปน 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิเพือ่เพิม่ผลผลติขาว

6. ขอเสนอแนะ
ควรมีการนำผลงานวิจัยนี้ไปทดลองในแปลงนาที่อยูในเขตชลประทานซึ่งเปนสภาพพื้นที่จริงเพื่อเปน

การศึกษาผลกระทบของคุณภาพน้ำในดานปริมาณสารอาหารในคลองชลประทานที่มีการใชปุยเคมีใน
นาขาว และเปนแนวทางในการบรหิารจดัการน้ำในคลองชลประทานใหมคีวามสมดลุของระบบนเิวศและ
เกดิประโยชนสงูสดุ
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บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาและบงชีร้ะดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิม

วทิยาในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว ลมุน้ำปาสกั ซึง่เปนพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝน โดยใชดชันนี้ำฝนมาตรฐาน
(Standardized Precipitation Index: SPI) ในการวเิคราะห จากขอมลูปรมิาณน้ำฝนซึง่จดัเกบ็และบนัทกึ
โดยกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 5 สถานี ทั้งในและนอกพื้นที่
ศกึษาระหวางป พ.ศ. 2532-2561 (คาบ 30 ป) ผลการวเิคราะหระดบัความแหงแลงเปนรายปพบวา
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561 พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทาง
อุตุนิยมวิทยาในระดับแตกตางกัน โดยประสบสภาวะความแหงแลงในระดับแหงแลงมากที่สุดในปพ.ศ.
2558 ระดบัแหงแลงมากในป พ.ศ. 2559 และระดบัแหงแลงปานกลางในป พ.ศ. 2536 โดยมคีา SPI
เทากบั-3.17, -1.74 และ -1.34 ตามลำดบั สำหรบัในป พ.ศ. 2561 นัน้ เมือ่วเิคราะหเปนรายเดอืนพบวา
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาในระดบัแหงแลงนอยใน
เดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม โดยมคีา SPI เทากบั -0.63 และ -0.49 ตามลำดบั สวนเดอืนอืน่ ๆ
นัน้ไมประสบสภาวะความแหงแลง

คำสำคญั: ความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยา ดชันนี้ำฝนมาตรฐาน ลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกว

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
The objective of this research is to study and indicate the severity levels of meteoro-

logical drought in the HuaiKoKaeo sub-basin (the Rain-fed agriculture area)of the Pasak River
Basin using the Standardized Precipitation Index (SPI). Rainfall data between 1989 and 2018
from five rain gauge stations of the Department of water resources, the Royal Irrigation
Department and The Thai Meteorological Departmentboth inside and outside study area were
usedin this study. The meteorological drought analysis results indicatethat from 1989 to
2018,there was no clear trend in meteorological drought in the HuaiKoKaeo sub-basin. The
yearlymeteorological drought severity level analysis was graded as extreme drought in 2015,
severe drought in 2016and moderate drought in 1993 with SPI scores of -3.17, -1.74 and -1.34,
respectively.In 2018 the monthlymeteorological drought severity level analysis was graded as
mid drought in November and December with SPI scores of -0.63 and -0.49, respectively.

Keywords : Meteorological drought, The Standardized Precipitation Index, The HuaiKoKaeo
sub-basin

1. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
ประเทศไทยไดประสบกบัปญหาทางดานทรพัยากรน้ำเปนประจำทกุป โดยเฉพาะอยางยิง่ปญหาความ

แหงแลง ซึง่ปญหานีไ้ดสรางความเสยีหายและสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิและวถิชีวีติของประชาชน
เปนอยางมาก จากความตองการปรมิาณการใชน้ำในภาพรวมของทัง้ประเทศในปพ.ศ. 2560 อยท่ีูประมาณ
151,750 ลานลกูบาศกเมตรจำแนกเปนความตองการใชน้ำเพือ่การเกษตรสงูถงึ 113,960 ลานลกูบาศกเมตร
หรือรอยละ 75 ของความตองการใชน้ำทั้งหมดซึ่งในจำนวนนี้อยูในเขตแหลงกักเก็บน้ำและระบบ
ชลประทานจำนวน 65,000ลานลกูบาศกเมตรสวนทีเ่หลอืจำนวน 48,960 ลานลกูบาศกเมตรเปนความ
ตองการใชน้ำเพือ่การเกษตรในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน (พืน้ทีเ่กษตรน้ำฝน) รองลงไปเปนการใชน้ำเพือ่
รกัษาระบบนเิวศประมาณ 27,090 ลานลกูบาศกเมตร หรอืรอยละ 18 ของความตองการน้ำทัง้หมดการ
ใชน้ำเพือ่การอปุโภคบรโิภคและการทองเทีย่วประมาณ 6,490 ลานลกูบาศกเมตรหรอืรอยละ 4 ของความ
ตองการน้ำทัง้หมดและการใชน้ำเพือ่การอตุสาหกรรมประมาณ 4,206 ลานลกูบาศกเมตรหรอืรอยละ 3
ของความตองการน้ำท้ังหมด(กรมทรพัยากรน้ำ, 2561: 1-2)

การบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ำของประเทศไทยเปนการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่โดยสามารถ
แบงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการออกเปน2พื้นที่หลักๆประกอบไปดวยการบริหารจัดการในพื้นที่เขต
ชลประทานซึง่ดำเนนิการโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณมพีืน้ทีป่ระมาณ 30.22 ลานไร
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และการบรหิารจดัการในพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 119.02 ลานไรโดยปจจบุนัดำเนนิ
การโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยักระทรวงมหาดไทย กรมพฒันาทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
หนวยบญัชาการทหารพฒันากองทพับกกระทรวงกลาโหม นอกจากนัน้แลวในพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนยงัคงเหลอื
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเปนพืน้ทีช่ลประทานอกีจำนวน 42 ลานไรตามลำดบัซึง่การดำเนนิกจิกรรม
ดานการเกษตรในพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนโดยสวนใหญอาศยัปรมิาณน้ำตนทนุสำคญัจาก 3 แหลงน้ำตนทนุหลกั
ไดแกปรมิาณน้ำฝนแหลงน้ำขนาดเลก็และแหลงน้ำบาดาลซึง่สงผลใหพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนนัน้มคีวามเสีย่ง
ตอสภาวะการขาดแคลนน้ำเนื่องจากสภาวะฝนทิ้งชวงหรือปริมาณฝนสะสมในพื้นที่มีคานอยกวาคา
ปกติอยางมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากความผันแปรของสภาพลมฟาอากาศและลักษณะทางกายภาพของ
พืน้ทีซ่ึง่ไมเอือ้อำนวยตอการพฒันาระบบกระจายน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาตเิพือ่มาใชประโยชนในกจิกรรม
ดานการเกษตร(กรมทรพัยากรน้ำ, 2561: 2-3)

ลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกว ลมุน้ำปาสกัเปนพืน้ทีท่ีอ่ยนูอกเขตชลประทาน (พืน้ทีเ่กษตรน้ำฝน)   ซึง่
ไดประสบกบัปญหาความแหงแลงเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิง่ความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยา เนือ่ง
จากโครงการพฒันาแหลงน้ำในพืน้ทีม่ไีมเพยีงพอตอความตองการและประชาชนสวนใหญในพืน้ทีย่งัคงพึง่
พาน้ำฝนสำหรับการใชน้ำในกิจกรรมทางการเกษตรและอื่นๆ

2. วตัถปุระสงค
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาและบงชีร้ะดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิม

วิทยาในพื้นที่ลุมน้ำสาขาหวยเกาะแกว

3. วธิกีารวจิยั
3.1 พืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยั
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวเปนลมุน้ำสาขา 1 ใน 8 ของลมุน้ำหลกัปาสกัรหสัลมุน้ำ 1206มี

พืน้ทีล่มุน้ำรวมทัง้สิน้ประมาณ491.70 ตร.กม.คดิเปนรอยละ 3.15 ของพืน้ทีล่มุน้ำปาสกั ครอบคลมุพืน้ที่
บางสวนของอำเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบรูณ และอำเภอโคกเจรญิและชยับาดาล จงัหวดัลพบรุแีสดงดงั
ภาพที ่1 ทศิเหนอืของลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกวตดิกบั อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ ทศิใตตดิกบั อ.ชยับาดาล
และอ.สระโบสถ จ.ลพบรุทีศิตะวนัตกตดิกบั อ.โคกเจรญิ และอ.สระโบสถ จ.ลพบรุ ีและทศิตะวนัออก
ตดิกบั อ.ศรเีทพ จ.เพชรบรูณ และ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี(กรมทรพัยากรน้ำ, 2554)
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ภาพที ่1 ลมุน้ำปาสกัและลมุน้ำสาขา
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3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
3.2.1 ขอมลูปรมิาณน้ำฝน
ขอมลูปรมิาณน้ำฝนในระหวางป พ.ศ. 2532 - 2561 (คาบ 30 ป) จากกรมทรพัยากรน้ำ

กรมชลประทาน และกรมอตุนุยิมวทิยา
3.2.2 โปรแกรมคอมพวิเตอรทีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู

1.) โปรแกรม HEC-4 Monthly Streamflow Simulation สำหรบัการตอขยายขอมลู
ปริมาณน้ำฝน

2.) โปรแกรมArcGISสำหรบัการหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำ
3.) โปรแกรม Microsoft Excel สำหรบัการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน
4.) MDM Software สำหรบัการวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลง

ทางอตุนุยิมวทิยา (Standardized Precipitation Index: SPI)
3.3 การรวบรวม ตรวจสอบ และวเิคราะหขอมลูน้ำฝน
ดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูปรมิาณน้ำฝน คำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ที่

และหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝน ตอขยายขอมลูปรมิาณน้ำ
ฝน และทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน โดยมรีายละเอยีดดงันี้

3.3.1 การเกบ็รวบรวมขอมลูปรมิาณน้ำฝน
เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทาน
และกรมอตุนุยิมวทิยาทีม่ขีอมลูครบถวนและตอเนือ่งทัง้ในและนอกพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวเพือ่

หาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำแสดงดงัภาพที ่2

ภาพที ่2 สถานวีดัน้ำฝนทีใ่ชในการศกึษา
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3.3.2 การคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่
การคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีเ่พือ่คดัเลอืกสถานทีีม่อีทิธพิลตอพืน้ที่

ศกึษา และการหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำเพือ่หาคาปรมิาณน้ำฝนทีเ่ปนตวัแทนของปรมิาณฝนที่
ตกกระจายอยทูัว่พืน้ที ่ เพือ่ใหเปนตวัแทนของปรมิาณน้ำฝนในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวทีจ่ะนำไป
วเิคราะหในขัน้ตอนตอไป โดยทัว่ไปนยิมใช 3วธิ ีไดแก วธิเีฉลีย่ทางคณติศาสตร วธิทีสิเสน และวธิเีสน
ชั้นน้ำฝน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาเลือกใชวิธีทิสเสน เนื่องจากมีหลักการที่ดีกวาวิธีเฉลี่ยทาง
คณติศาสตรและเปนวธิทีีน่ยิมใชกนัมากทีส่ดุ (นติยา หวงัวงศวโิรจน, 2551: 93)

3.3.3 การตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝน
เพื่อใหไดขอมูลปริมาณน้ำฝนที่ถูกตองและสามารถใชเปนตัวแทนของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่

อยางแทจรงิจงึจำเปนตองตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝนในพืน้ทีศ่กึษา โดย Cvmethod
ซึง่เปนวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเปนพืน้ทีล่มุน้ำ (พฒันา วจิติรพงษสกลุ และคณะ, 2559)
มทีีม่าจากสมการ (กรีต ิลวีจันกลุ, 2543: 47)

โดยที่ N คอื จำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีเ่หมาะสม
Cv คอื สมัประสทิธิค์วามแปรปรวนของปรมิาณน้ำฝน จำนวน m สถานี

คอื เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหในการประมาณการจาก
ปรมิาณฝนเฉลีย่กำหนดให  = 10% ตามคำแนะนำขององคการอตุนุยิมวทิยาโลก(Subramanya, 2008)

โดยที่ คอื สวนเบีย่งเบนมาตรฐานจากขอมลูปรมิาณฝน จำนวน m สถานี
คอื ปรมิาณฝนเฉลีย่จากขอมลูปรมิาณฝน จำนวน m สถานี

 
iP คอื ปรมิาณฝนทีว่ดัไดจากสถานทีี ่i โดยที ่i = 1, 2, 3,……,m

3.3.4 การตอขยายขอมลูปรมิาณน้ำฝน
เนือ่งจากขอมลูปรมิาณน้ำฝนของแตละสถานมีจีำนวนปขอมลูทีไ่มเทากนั โดยมบีางสถานทีีม่จีำนวน

ปขอมลูนอยกวา 30 ป ซึง่อาจสงผลตอความนาเชือ่ถอืของขอมลูจงึจำเปนตองทำการตอขยายขอมลูปรมิาณ
น้ำฝนของสถานีเหลานั้นใหมีจำนวนปขอมูลเทากับ 30 ปโดยการใชโปรมแกรม HEC-4 Monthly
Streamflow Simulation ซึ่งพัฒนาโดย Hydrologic Engineering Center (US Army Corps of
Engineers-HEC, 1971)กอนนำขอมลูไปวเิคราะหตอไป(พฒันา วจิติรพงษสกลุ และคณะ, 2559)

(1)

(2)

(3)
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3.3.5 การทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน
ความไมแนนอนของขอมลูปรมิาณน้ำฝนอาจเกดิขึน้ไดจากหลายปจจยั ไดแก การเปลีย่นแปลง

ทีต่ัง้ของสถานวีดัน้ำฝน การเปลีย่นชนดิเครือ่งวดัน้ำฝน การเกบ็ขอมลูน้ำฝนทีไ่มถกูตอง รวมถงึการเปลีย่น
แปลงของสภาพแวดลอมรอบสถานวีดัน้ำฝน ดงันัน้จงึจำเปนตองทำการทดสอบความนาเชือ่ถอืรวมท้ังการ
ปรบัแกขอมลูปรมิาณน้ำฝนหากไมผานเกณฑการทดสอบ ซึง่ในการศกึษานีไ้ดใชวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double
Mass Curve Method) (Searcy, &Hardison, 1960) ในการทดสอบเพือ่ใหขอมลูปรมิาณน้ำฝนในแตละ
สถานมีคีณุภาพเพยีงพอกอนนำขอมลูไปวเิคราะหตอไป (พฒันา วิจติรพงษสกลุ และคณะ, 2559)

3.4การวิเคราะหระดับความแหงแลง
การวเิคราะหความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาสามารถวเิคราะหไดหลายดชัน ีซึง่ในการศกึษานีไ้ด

ใชดชันนี้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Index: SPI)เปนดชันทีีใ่ชวเิคราะหระดับความ
แหงแลงทางดานอตุนุยิมวทิยาโดยใชปรมิาณน้ำฝนเปนหลกั เนือ่งจากสามารถวเิคราะหไดหลายชวงเวลา
ไดแก 1, 3, 6, 9, 12 และ 24 เดอืน (McKee, Doesken, & Kleist, 1993) ทัง้นีไ้ดกำหนดใหมกีาร
วเิคราะหในชวงเวลา 3 เดอืน สำหรบัการวเิคราะหเปนรายเดอืน และชวงเวลา 12 เดอืนสำหรบัการ
วเิคราะหเปนรายป (Wichitarapongsakun. P, 2016) โดยการใช MDM Software ซึง่จำแนกระดบั
ความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาดวยดชัน ี SPI แสดงไดดงัตารางที ่ 1 ซึง่มทีีม่า
จากสมการ

SPI =                      (4)

โดยที่     X_ij คอื ปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่รายเดอืนของสถานทีีต่องการวเิคราะห
               X_im คอื ปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่รายเดอืนของทกุสถานทีีน่ำมาศกึษา

คอื สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ตารางท ี ่1 ระดับความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทีบ่งชีด้วยดชัน ีSPI

Xij - Xim

ทีม่า: ปรบัปรงุจาก Wichitarapongsakun. P (2016)
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4. ผลการวจิยั
4.1 การเกบ็ขอมลูปรมิาณน้ำฝน
เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานและ

กรมกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีขอมูลครบถวนและตอเนื่องทั้งในและนอกพื้นที่ลุมน้ำสาขาหวยเกาะแกว
แสดงดงัภาพที ่2

4.2 การคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพ้ืนทีแ่ละหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่
ดำเนนิการคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุ

น้ำสาขาหวยเกาะแกวดวยวธิทีสิเสนโดยการใชโปรแกรมArcGISพบวามสีถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ที่
ลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกว จำนวน 7 สถาน ีแสดงดงัภาพที ่3 และตารางที ่2

ภาพที ่ 3 สถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว

ตารางที ่ 2 สถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละเปอรเซน็ตตอพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว
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เมือ่พจิารณาแลวพบวาสถานวีดัน้ำฝนบานโคกแสมสารและสถานบีานรงัเตีย้มอีทิธพิลตอพืน้ทีล่มุ
น้ำสาขาหวยเกาะแกวนอยมาก คดิเปนรอยละ 0.41 และ 0.04 ตามลำดบั ดงันัน้ผวูจิยัจงึปรบัสถานวีดั
น้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละคำนวณหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวใหม แสดง
ดงัตารางที ่ 3และรายละเอยีดสถานวีดัน้ำฝนทีใ่ชในการศกึษา แสดงดงัตารางที ่ 4

ตารางที ่3 สถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละเปอรเซน็ตปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวย

ตารางที ่ 4 รายละเอยีดสถานวีดัน้ำฝนทีใ่ชในการศกึษา

4.3 การตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝน
ตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝนโดยวธิ ีCv method จากสมการ (1) พบวา

ผลการคำนวณจำนวนปรมิาณสถานวีดัน้ำฝนทีเ่พยีงพอในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว N = 2.4(3 สถาน)ี
ดงันัน้ การใชสถานวีดัน้ำฝนจำนวน 5 สถานจีงึเพยีงพอสำหรบัการศกึษาในครัง้นี้

4.4 การตอขยายและการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน
ทำการตอขยายขอมูลปริมาณน้ำฝนของสถานีที่มีขอมูลนอยกวา 30 ป ใหมีจำนวนปขอมูลเทา

กบั 30 ป โดยใชโปรมแกรม HEC-4 ในการตอขยายและทำการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณ
น้ำฝนดวย Double Mass Curve Method พบวาขอมลูปรมิาณน้ำฝนของสถานทีีไ่ดรบัการตอขยายนัน้
มคีวามตอเนือ่งเปนเนือ้เดยีวกนั มคีณุภาพและนาเชือ่ถอืสามารถนำขอมลูไปวเิคราะหในขัน้ตอนตอไปได
ทัง้นีผ้ลการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝนของทัง้ 5สถาน ีดวย Double Mass Curve
Method พบวา ขอมลูปรมิาณน้ำฝนของทัง้ 5 สถาน ีมลีกัษณะเสนกราฟเปนเสนตรงเพยีงเสนเดยีวและ
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มคีวามลาดชนัคงที ่โดยมคีาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) อยรูะหวาง 0.9976-0.9994 หรอื 99.76 %-99.94 %
แสดงดงัภาพที ่4 ทัง้นีห้ากคา R2 มคีามากกวา 0.90 หรอื 90% จดัเปนขอมลูทีม่คีาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ
ในระดบัสงู (กรมชลประทาน, 2555) ดงันัน้ขอมลูปรมิาณน้ำฝนทีน่ำมาใชในการศกึษาครัง้นี ้จงึเปนขอมลู
ทีม่คีณุภาพและเชือ่ถอืได โดยไมตองทำการปรบัแกขอมูลกอนนำไปใชแตอยางใด

4.5 การวเิคราะหความแหงแลง
ดำเนินการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุมน้ำ

สาขาหวยเกาะแกว ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561 โดยการใชดชันนี้ำฝนมาตรฐาน(Standardized
Precipitation Index: SPI) ผลการศกึษาพบวาการวเิคราะหระดบัความแหงแลงเปนรายปในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2532-2561 พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาใน
ระดบัแตกตางกนั โดยประสบสภาวะความแหงแลงในระดบัแหงแลงมากทีส่ดุในป พ.ศ. 2558 ระดับแหง
แลงมากในป พ.ศ. 2559 และระดบัแหงแลงปานกลางในป พ.ศ. 2536 โดยมคีา SPI เทากบั-3.17, -1.74
และ -1.34 ตามลำดบัแสดงดงัตารางที5่สำหรบัในป พ.ศ. 2561 นัน้ เมือ่วเิคราะหเปนรายเดอืนพบวา
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาในระดบัแหงแลงนอยใน
เดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม โดยมคีา SPI เทากบั -0.63 และ -0.49 ตามลำดบั สวนเดอืนอืน่ๆ
นัน้ไมประสบสภาวะความแหงแลงแสดงดงัตารางที ่6

ภาพที ่ 4 ผลการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝนในแตละสถานวีดัน้ำฝน
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทีบ่งชีด้วยคาดชัน ี SPI
เปนรายป ระหวางป พ.ศ. 2532-2561

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทีบ่งชีด้วยคาดชัน ี SPI
เปนรายเดือน
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5. การอภปิรายผลและสรปุผลการวจิยั
การวเิคราะหความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาดวยดชัน ี SPIซึง่ใชปรมิาณน้ำฝนเปนตวัแปรหลกัใน

การวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงเปน
รายปในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลง
ทางอตุนุยิมวทิยาในระดบัทีแ่ตกตางกนักลาวคอื มทีัง้ชมุชืน้มาก ชมุช้ืนปานกลาง ชมุชืน้นอย แหงแลง
นอย แหงแลงปานกลาง แหงแลงมาก และแหงแลงมากทีส่ดุ สลบักนัไปโดยไมมรีปูแบบทีแ่นนอนและ
ชดัเจน เมือ่พจิารณาในแตละเดอืนในป พ.ศ. 2561 นัน้ พบวา ไดประสบสภาวะความแหงแลงในระดบั
แหงแลงนอยในเดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม สวนในเดอืนอืน่ๆ นัน้ไมประสบสภาวะความแหงแลง
และเมือ่พจิารณาระดบัความแหงแลงตลอดทัง้ป พ.ศ. 2561 พบวา ไดประสบสภาวะความแหงแลงใน
ระดบัชมุชืน้นอย (ไมแหงแลง)แสดงดงัภาพที ่ 5ซึง่สามารถบงชีไ้ดวา ในป พ.ศ. 2561 ในภาพรวมนัน้
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวมปีรมิาณน้ำฝนสงูกวาคาเฉลีย่ในคาบ 30 ปเลก็นอยจงึไมประสบสภาวะ
ความแหงแลงโดยไดประสบสภาวะความแหงแลงระดับนอยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเทา
นัน้ดงันัน้การวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาดวยดชัน ีSPI ซึง่ใช
ปรมิาณน้ำฝนในการวเิคราะหเพยีงตวัแปรเดยีวจะมคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการวเิคราะห จงึมคีวาม
เหมาะสมและสามารถนำไปใชในการวเิคราะหระดบัความแหงแลงในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ไดโดยเฉพาะอยางยิง่ใน
พื้นที่เกษตรน้ำฝนซึ่งเกษตรกรสวนใหญพึ่งพาน้ำฝนเปนหลัก ทั้งนี้หากมีการพยากรณปริมาณน้ำฝ
นลวงหนาที่แมนยำก็สามารถใชดัชนีSPIในการวิเคราะหระดับความรุนแรงที่จะเกิดความแหงแลงใน
อนาคตได ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในวางแผนการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเกษตรกร
สามารถวางแผนการเพาะปลกูไดอยางเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละชวงเวลาทีจ่ะประสบความแหงแลง รวมทัง้
หนวยงานที่รับผิดชอบและมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสามารถเตรียมความพรอม
เพือ่รบัมอืกบัปญหาความแหงแลงในการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ การจดัสรรน้ำ การพจิารณาจดัสรร
งบประมาณโครงการพฒันาแหลงน้ำ การพฒันาแหลงเกบ็กกัน้ำรวมท้ังการเตรยีมการเพือ่รบัมอืปญหา
ความแหงแลงเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาพที ่5 แผนทีร่ะดบัความแหงแลงป พ.ศ. 2561

6. ขอเสนอแนะ
ควรมกีารศกึษาและพฒันาดชันอีืน่ๆ ในการวเิคราะหความแหงแลง รวมถงึการประยกุตหรอืผสมผสาน

ดชันหีลากหลายรปูแบบมาใชในการวเิคราะหความแหงแลงรวมกนัในพืน้ทีล่มุน้ำอ่ืน ๆ อกีทัง้ควรศกึษา
เกีย่วกบัการพฒันาดชันใีนการวเิคราะหระดับความแหงแลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่นำขอมลูทีไ่ดไปใช
ประโยชนในการปองกันและลดมูลคาความเสียหายและผลกระทบจากความแหงแลง รวมทั้งเพื่อเปน
การเตรียมการอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
ลมุน้ำยมมกัมอีทุกภยัเกดิขึน้อยบูอยครัง้ในชวงฤดนู้ำหลาก การบกุรกุพืน้ทีป่าไมและรกุล้ำทางน้ำ

เพือ่ใหเปนแหลงเกษตรกรรมและทีอ่ยอูาศัย ลวนทำใหพืน้ทีล่มุน้ำยมตอนกลางจนถงึตอนลางเกดิอทุกภยั
รนุแรงอยบูอยครัง้โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัแพร เปนตนมา  มหีลายหนวยงานราชการ
ที่เขามาติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ำทวมในเขตภาคเหนือตอนบนโดยใชขอมูลปริมาณฝนและ
ระดับน้ำทา แตบางครั้งระยะเวลาในการแจงเตือนภัยอาจนอยเกินไปจนทำใหประชาชนอพยพไมทัน
กอใหเกดิความเสยีหายตอชวีติและทรพัยสนิอย ูการศกึษานีไ้ดศกึษาหาความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำ
ฝนกับอัตราการไหลของน้ำทาในพื้นที่ลุมน้ำยมตอนบน เพื่อนำไปพยากรณอัตราการไหลสูงสุดในฤดูน้ำ
หลากของพื้นที่ลุมน้ำยมตอนบน โดยรวบรวมขอมูลฝนรายชั่วโมงจากสถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติใน
พืน้ทีศ่กึษาจำนวน 10 สถาน ีและขอมลูอตัราการไหลรายชัว่โมงของสถานวีดัน้ำทาจำนวน 6 สถาน ีในปี
พ.ศ. 2557 - 2560 โดยนำคาความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝนกบัคาอตัราการไหลในป พ.ศ. 2557
ไปพยากรณปรมิาณน้ำหลากสงูสดุในลมุน้ำยมตอนบน ชวงป พ.ศ. 2558 - 2560 สำหรบัสถานวีดัน้ำทา
Y.20 อำเภอสอง จังหวัดแพร อันเปนสถานีเหนือน้ำที่ใชในการเตือนภัยนำ้หลากกอนถึงตัวเมืองแพร
มพีืน้ทีร่บัน้ำ 5,394 ตารางกโิลเมตร ไดสมการความสมัพนัธระหวางคาดัชนนี้ำฝนกบัคาอัตราการไหลเปน
Qt0.5=0.3191APIt + 14.545 โดยมคีวามคลาดเคลือ่นจากคาอตัราการไหลสงูสดุเทยีบกบัขอมลูตรวจวดั
จรงิอยทูีร่อยละ 16.90 ชวงเวลาการเกดิน้ำหลากสงูสดุเรว็กวาสภาพจรงิ 14 ชัว่โมง และคาดัชนนี้ำฝน
(API) ที่ใชในการเตือนภัยน้ำทวมเทากับ 44.16 มิลลิเมตร จึงจะทำใหเกิดภาวะน้ำเริ่มลนตลิ่งที่สถานี
ทายน้ำ Y.1C อำเภอเมอืง จงัหวดัแพร

คำสำคญั : ดชันนี้ำฝน, ปรมิาณน้ำหลากสงูสดุ, ลมุน้ำยมตอนบน
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Abstract
Yom River Basin often has frequent floods during the flood season. The encroachment

on forest and river bank into an agricultural land and residential area, causing the
middle - lower Yom river basin area to flood very often, especially in the area of Muang
District, Phrae Province. There are many government agencies that come to prevent and
monitor the flood situation in the upper northern region using rainfall data and discharge data.
But sometimes the flood warning time may be too small, the people were not evacuated
Causing damage to life and property.  This study aimed to establish the relationship between
an Antecedent Precipitation Index and runoff discharge in Upper Yom River Basin in order to
forecast the maximum peak flow in the study area. The data used for analysis consists of
hourly rainfall data from 10 rain gauge stations and hourly discharge data from 6 runoff
measuring stations which collected from 2014 to 2017. The rainfall data and discharge data
of 2014 is used to find a relationship equation between API and discharge in Upper Yom River
Basin on 2015 to 2017. For the runoff measuring station Y.20 in Song District, Phrae province
is used for flood warning station before reaching Phrae city which drainage area is 5,394 km2.
From study results, the relationship between API and discharge of station Y.20 can be written
as Qt0.5=0.3191APIt + 14.545. From proposed equation, the peak discharge of station Y.20
could be predicted with 16.90% error. The computed peak flow period occurs earlier than the
measured data 14 hours. When the API at upstream station Y.20 exceed 44.16 millimeters,
flow at downstream station Y.1C Muang District, Phrae province will overbank.

Keywords : Antecedent Precipitation Index, Peak Flow, Upper Yom River Basin
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1. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
จากปญหาอทุกภยัในพืน้ทีล่มุน้ำยมตอนกลางและตอนลางทีเ่กดิขึน้เปนประจำทกุปสงผลใหเกดิการ

สญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยสนิของประชาชนในพืน้ที ่ทัง้นีใ้นอดตีทีผ่านมา หลายหนวยงานราชการไดมกีาร
เตอืนภยัน้ำทวมในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนดวยวธิใีชเกณฑเฝาระวังปรมิาณฝนทีต่กมากกวา 35 มลิลเิมตร
ตอวนั ผานเวปไซตในรปูแบบแผนทีแ่สดงขอมลูน้ำฝนรายวนัแบบ Real time และการใชความสมัพนัธ
ระหวางระดบัน้ำของสถานวีดัปรมิาณน้ำทาจำนวน 2 สถานทีีก่ำหนดใหเปนสถานเีหนอืน้ำและทายน้ำ
สำหรบัลมุน้ำยมสถานเีหนอืน้ำท่ีใชสำหรบัเฝาระวังภยัน้ำทวมคือ Y.20 อ.สอง จ.แพร อดตีทีผ่านมาจะเหน็
ไดวาระยะเวลาในการเตอืนภยัอาจจะนอยเกนิไป ซึง่ในบางครัง้ทำใหประชาชนไมสามารถอพยพหรอืยาย
สิง่ของไมทนั สงผลใหเกดิความเสยีหายตอทรัพยสนิอยู

Fedora (1987) ไดพฒันาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาอยางงายขึน้มา ซึง่ใชเพยีงขอมลูน้ำฝนกบัพืน้ที่
รบัน้ำ คอืวธิ ีAntecedent Precipitation Index (API) โดยวเิคราะหการลดลงของผลกระทบทีเ่กดิจาก
ฝนตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา ความสมัพนัธระหวางคา API กบัอตัราการไหลอยใูนรปูของสมการเชงิเสน
ความคลาดเคลือ่นในการพยากรณปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ 15.9% และรปูรางของ Storm hydrograph ตรง
กบัทีเ่ปนจรงิ ตอมา Fedora & Beschta (1989) ไดประยกุตใชวธิ ีAntecedent Precipitation Index
(API) พยากรณน้ำทาจากพายฝุนในรฐั Oregon ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยคาสมัประสทิธิ ์K จากการ
วเิคราะหสมการถดถอยของ hydrograph ในพืน้ทีศ่กึษา 5 ลมุน้ำ มคีาอยรูะหวาง 0.89 - 0.96 และเริม่
คำนวณคา API ที ่72 ชัว่โมงกอนการเกดิน้ำทา จากการศกึษาพบวาความคลาดเคลือ่นจากการพยากรณ
อตัราการไหลสงูสดุและปรมิาณน้ำทา เทยีบกบัคาทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิ มเีพยีง -1% และ 4% ตาม
ลำดบั ซึง่การใชแบบจำลอง API คอนขางมคีวามแมนยำสงู สำหรบัการศกึษาดชันนี้ำฝนในประเทศไทย
อนชุา (2559) ไดศกึษาการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุในชวงน้ำหลากโดยใชวธิดีชันนี้ำฝนในลมุน้ำเลย
โดยรวบรวมขอมลูฝนรายชัว่โมงจาก 8 สถาน ีและขอมลูน้ำทารายชัว่โมงจำนวน 4 สถาน ีชวงป พ.ศ.
2552 - 2555 มาคำนวณหาความสมัพนัธระหวางคาดัชนนี้ำฝนกบัปรมิาณน้ำทา พบวาสมการความสมัพนัธ
ทีไ่ดมคีวามแมนยำคอนขางสงู โดยมคีวามคลาดเคลือ่นประมาณ 4 - 8% และคาดชันนี้ำฝน (API) เทา
กบั 50 มลิลเิมตร สำหรบัใชเปนเกณฑเตอืนภยัน้ำหลากในลมุน้ำเลย กอนเขาสอูำเภอเมอืง จงัหวดัเลย
นอกจากนี ้สภุวฒุ ิ(2557) ทำการจำลองอตัราการไหลในชวงน้ำหลาก โดยใชวธิดีชันนี้ำฝนในลมุน้ำชตีอน
บน บรเิวณพืน้ทีอ่ำเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิ โดยรวบรวมขอมลูฝนจากสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัจิำนวน 9
สถาน ีและขอมลูอตัราการไหลจากสถานวีดัน้ำทาจำนวน 4 สถาน ี โดยเลอืกสถานเีตอืนภยัน้ำหลากใน
ลำน้ำชทีีส่ถาน ีE.23 พบวาเมือ่คาดชันนี้ำฝน (API) ประมาณ 75 มลิลเิมตร จะสงผลใหระดบัน้ำลนตลิง่
ความแมนยำในการพยากรณคาอัตราการไหลสงูสดุจากสมการความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝนกบัอตัรา
การไหลคอนขางแมนยำสงู โดยมคีวามคลาดเคลือ่นอยรูะหวาง 3-13% สามารถนำไปประยกุตใชเปน
เกณฑเตอืนภยัน้ำหลากในเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมูไิด
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2. วตัถปุระสงค
ในการศึกษานี้จะทำการพยากรณปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นไดในชวงน้ำหลากในลุมน้ำ

ยมตอนบน โดยใชสมการความสัมพันธระหวางปริมาณฝน ดัชนีน้ำฝน (Antecedent Precipitation
Index หรือ API) และอัตราการไหลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังและ
เตอืนภยัน้ำทวมแกประชาชนบรเิวณพืน้ทีเ่สีย่งภยัไดทนัทวงท ีลดความสญูเสยีตอชวีติและทรพัยสนิของ
ประชาชน

3. พืน้ทีศ่กึษา
ลมุน้ำยมตอนบนอยทูางตอนเหนอืของประเทศไทย มพีืน้ทีร่วม 5,392.3 ตารางกโิลเมตร ครอบ

คลมุพืน้ที ่ 4 จงัหวดั ไดแก พะเยา นาน ลำปาง และแพร ลมุน้ำยมตอนบนประกอบดวยลมุน้ำยอย
4 สาขา ไดแก 1) ลมุแมน้ำยมตอนบน มพีืน้ที ่2,111.04 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา
ลำปาง และแพร 2) ลมุแมน้ำควร มพีืน้ที ่870.74 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ที ่จงัหวดัพะเยา และนาน
3) ลมุแมน้ำป มพีืน้ที ่656.66 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุจงัหวดัพะเยา และนาน 4) ลมุแมน้ำงาว มพีืน้
ที ่1,753.86 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ที ่จงัหวดัลำปาง และแพร

ลกัษณะภมูปิระเทศของแมน้ำยมมตีนกำเนดิจากภเูขาทีม่คีวามลาดชนัมาก ระดับความสงูอยทูี ่180
- 360 ม.รทก. ความลาดชนัลำน้ำประมาณ 1:700  มทีีร่าบแคบ ๆ รมิแมน้ำ จากนัน้จะไหลออกสทูีร่าบ
ผนืใหญจงัหวดัแพร และไหลเขาหบุเขาทางทศิตะวนัตก แลวไหลลงทางใตเขาสทูีร่าบทีจ่งัหวดัสโุขทยั

เนือ่งจากลกัษณะภมูปิระเทศของลมุน้ำยมตอนบนเปนภเูขาทีม่คีวามลาดชนัสงู ขนาบดวยทวิเขา
ทีว่างตวัเปนแนวเหนอื-ใต ประกอบกบับางชวงมทีางน้ำแคบ จงึมกัเกดิอทุกภยัในลกัษณะน้ำปาไหลหลาก
น้ำทวมฉับพลัน บริเวณลุมน้ำยมตอนกลางหรือที่ราบในจังหวัดแพรขึ้นเปนประจำ ในชวงฤดูฝนของ
แตละป ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จะมีพายุพัดผานพื้นที่จังหวัดพะเยา ลำปางและแพร ทำให
เกดิฝนตกหนกั ปรมิาณน้ำในแมน้ำยมสงูขึน้ตัง้แตเดอืนสงิหาคมไปจนถงึเดอืนกนัยายน ประกอบกบัพืน้ที่
บรเิวณตนน้ำของลำน้ำยมไมมเีขือ่นกกัเกบ็น้ำ ปรมิาณน้ำจากลำหวยสาขาของแมน้ำยมจะไหลลงมารวม
กบัแมน้ำยมทำใหปรมิาณน้ำยมเออลนตลิง่ เปนสาเหตหุนึง่ของการเกดิอทุกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร

พืน้ทีศ่กึษาจะครอบคลมุพืน้ทีร่บัน้ำดานเหนอืน้ำทัง้หมดกอนไหลเขาสอูำเภอเมอืง จงัหวดัแพร โดย
รวบรวมขอมลูอตัราการไหลรายชัว่โมงตัง้แตวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560
ของสถานตีรวจวดัปรมิาณน้ำทาจำนวน 6 สถานไีดแก Y.36 อ.ปง จ.พะเยา, Y.31 อ.เชยีงมวน จ.พะเยา,
Y.24 อ.เชยีงมวน จ.พะเยา, Y.13A อ.งาว จ.ลำปาง, Y30 อ.งาว จ.ลำปาง และ Y.20 อ.สอง จ.แพร
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 5,400 ตารางกิโลเมตร และรวบรวมขอมูลน้ำฝนรายชั่วโมงของสถานีวัดน้ำ
ฝนอตัโนมตัใินพืน้ทีศ่กึษา จำนวน 10 สถานทีีม่อิีทธพิลตอสถานวีดัน้ำทา รายละเอยีดของสถานวีดัน้ำ
ฝนอตัโนมตัแิสดงไวในตารางที ่1 และตำแหนงทีต่ัง้ของสถานวีดัน้ำทา และสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตั ิใน
พืน้ทีศ่กึษาแสดงไวในรปูที ่ 1
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รปูท่ี 1 แสดงทีต่ัง้สถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัแิละสถานวีดัน้ำทาในพืน้ทีศ่กึษาลมุน้ำยมตอนบน

ตารางที ่ 1 สถานวีดัปรมิาณน้ำฝนอตัโนมตัขิองกรมทรพัยากรน้ำในพืน้ทีศ่กึษา
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4. วธิกีารวจิยั
วธิกีารวจิยั ทำการรวบรวมขอมลูน้ำฝนรายชัว่โมงของสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัจิำนวน 10 สถานี

แลวตรวจสอบความถกูตองของขอมลูน้ำฝนดวยวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double Mass Curve) จากนัน้สราง
รูปเหลี่ยมธีเอสเสน(Thiessen Polygon) เพื่อหาฝนเฉลี่ยในพื้นที่รับน้ำฝนของแตละสถานีวัดน้ำทา
รายละเอยีดของสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัทิีม่อีทิธพิลตอสถานวีดัน้ำทาแตละแหงแสดงไวในตารางที ่ 2

ตารางที ่2 รายละเอียดของสถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติที่ใชในการคำนวณหาปริมาณฝน
เฉลี่ยในพื้นที่รับน้ำของสถานีวัดน้ำทา

จากนัน้การวเิคราะหหาคาสมัประสทิธิส์วนลด (Recession Coefficient, K) โดยคดิอัตราการ
ไหล ณ เวลาใด ๆ เปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลกอนหนาหนึง่ชัว่โมง  อตัราการไหลกอนหนาสองชัว่โมง
และอตัราการไหลกอนหนาสามชัว่โมง ในชวงเวลาระดบัน้ำทาลดลงสภูาวะปกตหิลงัเกดิปรมิาณน้ำหลาก
สงูสดุแลว โดยไดเลอืกขอมลูชวงวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 จากนัน้นำคา
สมัประสทิธิส์วนลดดงักลาวมาวิเคราะหคาดัชนนี้ำฝนรายชัว่โมง รายสองชัว่โมง และสามชัว่โมง เพือ่มา
หาความสัมพันธระหวางรากที่สองอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน จากการศึกษาพบวาคาดัชนีน้ำฝนรา
ยสองชัว่โมงใหคาความสมัพนัธทีด่ท่ีีสดุเมือ่เทยีบกบักรณอีืน่  ดงันัน้จงึเลอืกใชคาดัชนนี้ำฝนรายสองชัว่โมง
หาความสัมพันธระหวางรากที่สองของอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน

นำสมการความสัมพันธระหวางคารากที่สองของอัตราการไหลที่ไดมาทำนายคาอัตราการไหล
สงูสดุ และกราฟน้ำหลากของเหตกุารณน้ำทวมระหวางป พ.ศ. 2558 ถงึ พ.ศ. 2560 โดยมรีายละเอยีด
การศึกษาดังตอไปนี้
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4.1 การคำนวณคาดชันนี้ำฝน (API)
ดชันคีวามช้ืนในดนิกอนฝนตก (Antecedent Precipitation Index, API) เปนคาดชันทีีใ่ชชี้

วัดความชุมชื้นในดินกอนฝนตก โดยเปนผลที่เกิดขึ้นจากการสะสมของน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำในดินที่
ระเหยกลับขึ้นไปในอากาศ และน้ำในดินที่ระบายใหเกิดน้ำทาทั้งทางผิวดินและใตผิวดิน คาดัชนีน้ำฝน
(API) ณ เวลาทีพ่จิารณาใด ๆ สามารถคำนวณไดจากสมการความสมัพนัธ (1)

(1)

เมือ่ = คาดชันนี้ำฝน ณ เวลาใด ๆ (มลิลเิมตร)
= คาดชันนี้ำฝนของเวลากอนหนา (มลิลเิมตร)
= คาปรมิาณฝน ณ เวลาใด ๆ (มลิลเิมตร)
= คาคงทีค่ณูลด ณ เวลาใด ๆ

ในการศกึษานีไ้ดเลอืกคาชวงเวลากอนหนา (   ) เทากบั 2 ชัว่โมง เนือ่งจากผลการวจิยัของ
Fedora (1987) พบวาคาสัมประสิทธิ์สวนลดที่ไดจากการคำนวณในชวงเวลาตางกัน 2 ชั่วโมง
ใหผลการทำนายอตัราการไหลสงูสดุใกลเคยีงกบัทีต่รวจวดัจรงิมากกวาทีค่าคำนวณไดในชวงเวลาตางกนั
1 หรอื 3 ชัว่โมง

4.2 การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝน (API) และอตัราการไหล
ในการวเิคราะหความสมัพนัธระหวางคาดชันนี้ำฝนกบัอตัราการไหลทีต่รวจวดัจรงิ ไดเลอืก

ใชขอมลูอตัราการไหลและคาดชันนี้ำฝนในชวงวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558
เพื่อพล็อตกราฟหาสมการความสัมพันธเชิงเสนระหวางรากที่สองของอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน
ดงัสมการที ่(2)

(2)

เมือ่ =  อตัราการไหล ณ ชัว่โมงทีพ่จิารณา (ลกูบาศกเมตรตอวนิาท)ี
=  จดุตดัของแกนY
=  ความลาดชนัของลำน้ำ
=  คาดชันนี้ำฝนของชัว่โมงทีพ่จิารณา (มลิลเิมตร)

นำสมการที่ไดไปพยากรณอัตราการไหลสูงสุดเทียบกับการตรวจวัดจริงในพื้นที่ศึกษา
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5. ผลการศกึษา
5.1 คาสมัประสทิธิส์วนลด (Recession Coefficient, K)
สมัประสทิธิส์วนลด (Recession Coefficient, K) ไดจากความลาดชนัของกราฟความสมัพนัธระหวาง

อตัราการไหลรายชัว่โมงกบัอตัราการไหลกอนหนาสองชัว่โมง โดยใชขอมลูอตัราการไหลในชวงน้ำหลากปี
พ.ศ. 2557 ของสถานวีดัน้ำทา Y.20 ผลการวเิคราะหไดคา K = 0.98 ดงัแสดงในรปูที ่2 การหาสมัประสทิธิ์
สวนลดของสถานวีดัน้ำทา Y.20 รายสองชัว่โมง

5.2 ผลการวเิคราะหความสมัพนัธระหวางรากทีส่องอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน(API)
ในการศกึษานีไ้ดคดัเลอืกเหตกุารณน้ำหลากในพืน้ทีศ่กึษาระหวางวนัที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 ของสถานตีรวจวดัปรมิาณน้ำทา Y.20 จากนัน้จงึนำคารากทีส่องของอตัราการ
ไหลทีเ่กดิขึน้จรงิกบัคาดชันนี้ำฝนมาพลอ็ตกราฟและหาสมการความสมัพนัธเชงิเสน ดงัแสดงในรปูที ่3

รปูที ่2 การหาสมัประสทิธิส์วนลดของสถานวีดัน้ำทา Y.20 รายสองชัว่โมง

รปูท่ี 3 สมการความสมัพนัธระหวางรากทีส่องอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝนของสถานวีดัน้ำทา Y.20
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จากรูปที่ 3 สามารถหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางรากที่สองอัตราการไหลและคาดัชนีน้ำฝน
ของสถานีวัดน้ำทา Y.20 ไดเปน Qt0.5 = 0.3191APIt + 14.545 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เปน 0.7849

5.3 ผลการคำนวณอตัราการไหลสงูสดุ
จากสมการความสมัพนัธระหวางรากทีส่องอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝนในป พ.ศ.2557 ของสถานี

วดัน้ำทา Y.20 ไดนำมาพยากรณอตัราการไหลสงูสดุทีเ่กดิขึน้ในชวงฤดนู้ำหลากของป พ.ศ.2558 ถงึป
พ.ศ. 2560 ผลการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุจากสมการความสมัพนัธเปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลที่
ตรวจวดัในสนามจรงิของสถานวีดัน้ำทา Y.20 แสดงในตารางที ่3 เหตกุารณน้ำหลากของสถานวีดัน้ำทา
Y.20 ชวงป พ.ศ. 2557-2560 ผลการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุแสดงในรปูที ่4

รปูที ่ 4 อตัราการไหลสงูสดุจากสมการเปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลจรงิ
ของสถานวีดัน้ำทา Y.20 ชวงป พ.ศ. 2557 - 2560
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จากรปูที ่ 4 และตารางที ่ 3 อตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการคำนวณมคีวามคลาดเคลือ่นจากที่
ตรวจวดัจรงิในสนามคอนขางมาก ซึง่ความคลาดเคลือ่นทัง้ 6 เหตกุารณ เฉลีย่อยทูี ่16.90% โดยคาอตัรา
การไหลสงูสดุทีค่ำนวณไดสวนใหญจะมคีาสงูกวาคาอัตราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัจรงิ

5.4 ผลการคำนวณกราฟน้ำหลาก
จากสมการความสมัพนัธอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝนของสถานวีดัน้ำทา Y.20 นำมาคำนวณ

หาคาอัตราการไหลในชวงฤดูน้ำหลากของป พ.ศ.2558 - 2560 เปรียบเทียบกับอัตราการไหลที่ไดจาก
การตรวจวัดในสนาม ผลการคำนวณพบวา อัตราการไหลที่ไดจากการสมการเปรียบเทียบกับอัตราการ
ไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัในสนามชวงฤดนู้ำหลากในป พ.ศ. 2558 ชวงวนัที ่13 ถงึ 17 กนัยายน พ.ศ.
2558 กราฟน้ำหลากทีไ่ดจากการคำนวณมคีาสงูกวาคาจากการตรวจวดัจรงิอยมูาก โดยชวงเวลาทีเ่กดิ
น้ำหลากสงูสดุท่ีไดจากการคำนวณเกดิขึน้กอนคาน้ำหลากสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจวดั 14 ชัว่โมง และความ
คลาดเคลือ่นของคา Peak สงูสดุเทากบั 10.80 - 29.99% แสดงในรปูที ่5

ตารางที ่3 เหตกุารณน้ำหลากของสถานวีดัน้ำทา Y.20 ชวงป พ.ศ. 2558 - 2560
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รปูที ่5 กราฟน้ำหลากระหวางวนัที ่13 ถงึ 17 กนัยายน พ.ศ. 2558 สถาน ีY.20

สำหรบัเหตกุารณน้ำหลากป พ.ศ.2559 ชวงวนัที ่14 ถงึ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2559 กราฟน้ำหลากทีไ่ด
จากการคำนวณมคีาสงูกวาคาจากการตรวจวดัจรงิ โดยชวงเวลาทีเ่กดิน้ำหลากสงูสดุทีไ่ดจากการคำนวณ
เกิดขึ้นกอนคาน้ำหลากสูงสุดที่ไดจากการตรวจวัด 21 ชั่วโมง และความคลาดเคลื่อนของคา Peak
สงูสดุเทากบั 7.52% แสดงในรปูที ่6

รปูท่ี 6 กราฟน้ำหลากระหวางวนัที ่14 ถงึ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2559 สถาน ีY.20

สำหรบัเหตกุารณน้ำหลากของสถาน ีY.20 ป พ.ศ.2560 ชวงวนัที ่14 ถงึ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กราฟน้ำหลากทีไ่ดจากการคำนวณมคีาสงูกวาคาจากการตรวจวดัจรงิ โดยชวงเวลาทีเ่กดิน้ำหลากสงูสดุ
ทีไ่ดจากการคำนวณเกดิขึน้กอนคาน้ำหลากสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจวดั 7 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่น
ของคา Peak สงูสดุ 34.64% แสดงดงัรปูที ่7
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จากรปูที ่5 ถงึ 7 อตัราการไหลทีไ่ดจากสมการพยากรณของสถานวีดัน้ำทา Y.20 เปรยีบเทยีบ
กบัอตัราการไหลจากการตรวจวดัจรงิในสนามในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ. 2558 ถงึป พ.ศ. 2560 พบวา
คาอัตราการไหลสูงสุดที่คำนวณไดจากสมการมีคอนขางมีความแมนยำในการพยากรณอัตราการไหลใน
ชวงฤดูน้ำหลาก สำหรับชวงเวลาของการเกิดน้ำหลากสูงสุดที่ไดจากการคำนวณ จะเกิดกอนน้ำหลาก
สงูสดุจากการตรวจวดัจรงิ 14 ชัว่โมง ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ 16.90%

6. สรปุผลการวจิยั
การใชคาดัชนีน้ำฝนพยากรณปริมาณน้ำหลากสูงสุดในลุมน้ำยมตอนบน เปนการนำเอาคาดัชนี

ความชืน้ทีม่อียใูนดนิอนัเนือ่งมาจากการสะสมของปรมิาณฝน มาทำการวเิคราะหเพือ่ใหไดความสมัพนัธ
ระหวางอัตราการไหลกับขอมูลฝนในแตละสถานีวัดน้ำทาที่เปนตัวแทนของลุมน้ำสาขาในลุมน้ำยม
ตอนบนจำนวน 6 สถาน ีคอื Y.36, Y.31, Y.24, Y.13A, Y.30 และ Y.20 สามารถสรปุไดดงันี้

1) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.36 เมือ่นำคาดัชนนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.0932APIt
+ 9.0936 มีคา R2 = 0.9119 และเมื่อนำสมการมาคำนวณอัตราการไหลสูงสุดในชวงฤดูน้ำหลากป
พ.ศ. 2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอัตราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจาก
การตรวจวดัจรงิอย ู3 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 6 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 13.28%

รปูที ่7 กราฟน้ำหลากระหวางวนัที ่14 ถงึ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาน ีY.20
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2) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.31 เมือ่นำคาดัชนนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.1258APIt
+ 14.827 มคีา R2 = 0.774 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วดัจรงิอย ู 12 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 5 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 17.81%

3) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.24 เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.1518APIt
+ 2.3588  มคีา R2 = 0.8668 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วัดจริงอยู 6 ชั่วโมง และความคลาดเคลื่อนจากการทำนายอัตราการไหลสูงสุดจำนวน 6 เหตุการณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 28.53%

4) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.13A เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสราง
ความสัมพันธระหวางอัตราการไหลกับคาดัชนีน้ำฝน ไดสมการความสัมพันธเชิงเสนตรงคือ Qt0.5 =
0.137APIt + 3.8174  มคีา R

2 = 0.7718 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำ
หลากป พ.ศ. 2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุที่
ไดจากการตรวจวดัจรงิอย ู 9 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน
5 เหตกุารณน้ำหลาก เฉลีย่ 106.09%

5) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.30 เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.1996 APIt
+ 2.3475 มคีา R2 = 0.9832 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วดัจรงิอย ู 13 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 5 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 93.25%

6) สำหรบัสถานวีดัน้ำทา Y.20 เมือ่นำคาดชันนี้ำฝน (API) ของป พ.ศ. 2557 มาสรางความ
สมัพนัธระหวางอตัราการไหลกบัคาดชันนี้ำฝน ไดสมการความสมัพนัธเชงิเสนตรงคอื Qt0.5 = 0.3191APIt
+ 14.545  มคีา R2 = 0.7849 และเมือ่นำสมการมาคำนวณอตัราการไหลสงูสดุในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวาชวงเวลาการเกดิอตัราการไหลสงูสดุจะเกดิกอนอตัราการไหลสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจ
วดัจรงิอย ู 14 ชัว่โมง และความคลาดเคลือ่นจากการทำนายอตัราการไหลสงูสดุจำนวน 6 เหตกุารณ
น้ำหลาก เฉลีย่ 16.90%
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7) จากการศกึษาความสมัพนัธระหวางดชันนี้ำฝนกบัอตัราการไหล และขอมลูโคงความสมัพนัธ
ของอตัราการไหลกบัระดบัน้ำ โดยกำหนดสถานวีดัปรมิาณน้ำทา Y.20 เปนสถานสีำหรบัเตอืนภยัน้ำหลาก
กอนเขาเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัแพร พบวา เมือ่ดชันนี้ำฝนเทากบั 44.16 มลิลเิมตร คาระดับน้ำทีส่ถานี
ตนน้ำ Y.20 จะมรีะดบั 8.00 เมตร หรือมปีรมิาณน้ำ 820 ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีคลืน่น้ำหลากจาก
สถาน ีY.20 จะเดนิทางไปถงึเมอืงแพรทีส่ถานทีายน้ำ Y.1C  ในอกี 24 ชัว่โมงถดัมา และเกดิภาวะน้ำ
เตม็ตลิง่ทีส่ถาน ีY.1C ทีร่ะดบั 8.05 เมตร ซึง่สมการความสมัพนัธดงักลาวสามารถนำไปประยกุตใชใน
การพยากรณอัตราการไหลสูงสุดและนำไปใชในการเตือนภัยน้ำหลากในลุมน้ำยมตอนบนได

8) วธิดีชันนี้ำฝน (API) นี ้คาความถกูตองของการพยากรณจะแปรผนัไปกบัการเปลีย่นหนวย
ของอตัราการไหล ลกัษณะทางธรณวีทิยา ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิ และตวัแปรเชงิ
พืน้ทีท่ีม่อีทิธพิลกบัความเขมฝน ความคลาดเคลือ่นสวนใหญจะเกดิกบัการพยากรณอตัราการไหลสงูสดุ
ที่มีขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากอัตราการซึมลงดิน รวมท้ังอัตราการระเหยของเหตุการณฝนขนาดเล็ก
วธิ ี API จงึใชไดดกีบัการพยากรณเหตกุารณฝนขนาดใหญมากกวา

7. ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการตดิต้ังสถานวีดัน้ำฝนอตัโนมตัเิพิม่เตมิ เนือ่งจากพืน้ทีร่บัน้ำแตละลมุน้ำสาขามขีนาด

ใหญกวา 325 ตารางกโิลเมตร บางลมุน้ำมสีถานวีดัน้ำฝนเพยีง 1 แหง ทำใหขอมลูปรมิาณฝนทีไ่ดไม
เปนตวัแทนของฝนในพืน้ทีท่ีด่นีกั บางสถานขีอมลูขาดหายไปไมตอเนือ่ง หรอืไมใกลเคยีงกบัสภาพความ
เปนจรงิ

2) เนือ่งจากมโีครงการพฒันาแหลงน้ำเกดิขึน้ในลมุน้ำยมตอนบนเปนจำนวนมาก เชนโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ และโครงการสบูน้ำดวยไฟฟา ซึง่มผีลกระทบตอการศกึษา
คาดัชนีน้ำฝนเพื่อพยากรณปริมาณน้ำหลาก เนื่องจากอิทธิพลของการบริหารจัดการนำ้และการเปลี่ยน
แปลงปริมาณการไหลของน้ำทา ดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะกับพื้นที่ลุมน้ำขนาดเล็กที่ยังไมมีแหลงกักเก็บน้ำ
ขนาดใหญเขามาเกี่ยวของ

3) สมการความสมัพนัธระหวางดชันนี้ำฝนกบัอตัราการไหลจะเปลีย่นไปตามสภาพการใชประโยชน
ที่ดิน รวมท้ังการมีโครงการพัฒนาแหลงน้ำ หากตองการนำผลการศึกษานี้ไปประยุกตใช จำเปนตองมี
การทบทวนศึกษาใหม

4) สมการความสัมพันธระหวางดัชนีน้ำฝนกับอัตราการไหลที่ศึกษาเปนสมการเชิงเสนตรง
แนวทางเลอืกอืน่ในการศกึษาเพิม่เตมิอาจเปลีย่นเปนสมการเชงิซอนหรอืเปนสมการยกกำลงัอืน่ ๆ เพือ่
ใหผลลัพธในการหาอัตราการไหลสูงสุดดีขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณน้ำชลประทานที่เหมาะสมตอการสงน้ำของคลอง

มะขามเฒา-กระเสยีว(กม.0+000 - กม.10+500) ในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ ภายใต
การเปลีย่นแปลงจำนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูสำหรบัการสงน้ำแบบรอบเวรในกรณทีีม่นี้ำตนทนุจำกดั อนัเนือ่ง
มาจากสาเหตคุวามไมเหมาะสมระหวางระดบัความสงูของพืน้ทีเ่พาะปลกูกบัระดบัน้ำในคลอง โดยดำเนนิ
การศึกษาการจัดแบงพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อใหการสงน้ำสูพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเปนไปอยางมี
ประสทิธภิาพ จากผลของการศกึษาสภาพปญหาการสงน้ำพบวา หากตองการใหคสูงน้ำในพืน้ทีก่ารศกึษา
ดงักลาวสามารถรบัน้ำไดอยางสม่ำเสมอควรมกีารสงน้ำใหแกพืน้ทีเ่พาะปลกูในปรมิาณทีม่ากกวา 10.20
ลบ.ม./วินาที หรือมากกวารอยละ 80.06 ของศักยภาพคลองสงน้ำ และเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เพาะ
ปลกูนัน้พบวาตองมกีารเพาะปลกูจำนวน 98,022 ไร ในชวงฤดแูลง การสงน้ำเขาคทูัง้หมดจงึดำเนนิการ
ไดอยางสม่ำเสมอตลอดชวงฤดเูพาะปลกู การศกึษาสภาพการปญหาการสงน้ำดงักลาวสามารถประยกุต
ใชเปนแนวทางในการบรหิารจดัการน้ำชลประทานของคลองมะขามเฒา-กระเสยีวในการแบงรอบเวรการ
สงน้ำในชวงฤดเูพาะปลกูทีม่ปีรมิาณน้ำตนทนุจำกดั

คำสำคญั : แบบจำลองชลศาสตร ความตองการน้ำ รอบเวรการสงน้ำ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
The objective of this study was to examine the water management problems in the

Makhamthao-Krasiao Canal (Km.0+000-Km.10+500) under the differences amount of irrigation
water applied to a field of the Pollathep Operation and Maintenance Project. Because of the
ineffective water management, the water does not reach to the ditches in some cultivated
areas. According to the problem, Water Surface Profile Model and Digital Elevation Model
were used to analyze the data which leads to the efficient water management. It was found
that to deliver water into the cultivated areas more than 10.20 m3/sec or more than 80.06
percentage of the irrigation canal capacity, water could efficiently convey to all of ditches. On
the other hand, comparing the quantity of water delivery to the crop water requirement found
that the agriculture areas in dry season should be 98,022 Rai, they will get the water for
agriculture effectively. Based on the findings, they could be the guidelines for the management
of irrigation water of Makhamtho-Krasiao canal in the growing season which has the limited
water budget.

Keywords: Hydraulic Model, Crop Water Requirement, Irrigation Interval



182

1. บทนำ
ระบบการจดัการน้ำชลประทานทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถวดัไดจากการจดัสงน้ำทีต่รงตามความตอง

การการใชน้ำของพชืไดอยางเหมาะสมทัง้ในเรือ่งของระยะเวลาและพืน้ทีท่ำการเพาะปลกู การชลประทาน
จงึมคีวามจำเปนอยางยิง่ตอการพฒันาประเทศและสงเสรมิผลผลติทางดานการเกษตรเนือ่งจากน้ำมคีวาม
สำคญัตอการเปนอยขูองประชาชน และการประกอบอาชพีตางๆ โดยเฉพาะอาชพีเกษตรกรรม

การบริหารจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยาถือไดวามีบทบาทสำคัญเนื่องจากแมน้ำเจาพระยาเปน
แหลงน้ำตนทนุทางธรรมชาตทิีส่ำคญัตอการทำเกษตรกรรมในพืน้ทีภ่าคกลางมาเปนเวลานาน คลองมะขาม
เฒา-กระเสยีวเปนคลองทีร่บัน้ำโดยตรงจากแมน้ำเจาพระยามาใชในการจดัสรรน้ำเพือ่การอปุโภค-บรโิภค
และการทำเกษตรกรรมในเขตพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ และพื้นที่โครงการสงน้ำ
และบำรุงรักษาทาโบสถ โดยคลองถูกดำเนินการกอสรางขึ้นขนานกับคลองมะขามเฒา-อูทองชวงแรก
เพือ่ลดปญหาการขาดแคลนน้ำในพืน้ทีเ่กษตรกรรมของคลองมะขามเฒา-อทูอง โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวง
ทายคลอง

จากการพิจารณาการจัดสรรน้ำใหแกพื้นที่ทำการเกษตรของคลองมะขามเฒา-กระเสียวพบวา
เกษตรกรไดรบัผลกระทบจากการการบรหิารจดัการน้ำในเขตพืน้ทีต่นคลองสงน้ำเนือ่งจากปรมิาณน้ำทีส่ง
นั้นมีระดับต่ำกวาทอสงน้ำเขานา สงผลใหเกษตรกรตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อทำการสูบน้ำจาก
คลองมะขามเฒา-กระเสยีวเขาคสูงน้ำ โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงเวลาทีก่ำหนดใหมกีารสงน้ำแบบรอบเวร
ในกรณีที่มีน้ำตนทุนจำกัด

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณน้ำชลประทานที่เหมาะสมตอการสงน้ำของ
คลองมะขามเฒา-กระเสยีวในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ ภายใตการเปลีย่นแปลงจำนวน
พื้นที่เพาะปลูกสำหรับการสงน้ำแบบรอบเวรในกรณีที่มีน้ำตนทุนจำกัด

2. อปุกรณและวธิกีาร
2.1 พืน้ทีศ่กึษา
คลองมะขามเฒา-กระเสยีว ตัง้อยบูรเิวณ อำเภอวดัสงิห อำเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท รบัน้ำจาก

แมน้ำมะขามเฒา เปนคลองสงน้ำทีม่คีวามยาว 47.255 กม. สงน้ำใหพืน้ทีช่ลประทานโครงการสงน้ำและ
บำรงุรกัษาพลเทพ และโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ มพีืน้ทีช่ลประทาน 98,022 ไร พืน้ทีศ่กึษา
อยใูนเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ พืน้ที ่17,000 ไร มคีวามยาวคลอง 20.950 กม. ดงัแสดง
ในภาพที ่ 1 โดยการใชประโยชนทีด่นิพืน้ทีค่ลองมะขามเฒา-กระเสยีว ในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษาพลเทพ ประกอบดวย พืน้ทีน่าขาว 16,197 ไร  พืน้ทีไ่มสวน-ไมยนืตน 277 ไร และพืน้ทีอ่ืน่ๆ
526 ไร ดงัแสดงในรปูที ่1
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รปูที ่ 1 พืน้ทีศ่กึษาและการใชประโยชนทีด่นิ
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2.2 การบรหิารจดัการน้ำ
การบรหิารจดัการน้ำระดบัโครงการของคลองมะขามเฒา-กระเสยีวประกอบดวยพืน้ทีฝ่งซายของ

โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทาโบสถบางสวน เนื่องจากการ
บรหิารจดัการน้ำขึน้อยกูบัปรมิาณลมุน้ำเจาพระยาหรอืความจใุชงานของอางเกบ็น้ำเขือ่นภมูพิลและเขือ่น
สริกิติิ ์ จงึจำเปนตองมกีารจำแนกระบบการบรหิารจดัการน้ำใหมคีวามสอดคลองกบัสภาพของน้ำตนทนุ
ในแตละปซึง่จะแบงเปนปน้ำมาก(ความจใุชการ มากกวา 12,000 ลาน ลบ.ม.) ปน้ำปานกลาง(ความจใุช
การ 6,500 - 12,000 ลาน ลบ.ม.)  และปน้ำนอย (ความจใุชการ 4,500 - 6,500 ลาน ลบ.ม.)

สำหรับปที่มีน้ำตนทุนเปนปน้ำมากและปน้ำปานกลาง การบริหารจัดการน้ำจะดำเนินการดวย
ระบบการสงน้ำแบบตลอดเวลา เนือ่งจากเปนการสงน้ำและระบายน้ำเพือ่ทีจ่ะลองรบัน้ำฝนทีจ่ะตกในฤดู
กาลปกติตอไป สำหรับในปที่มีปริมาณน้ำตนทุนนอยถึงนอยมากหรือปริมาณน้ำที่รับเขาบริเวณ ประตู
ระบายน้ำปากคลองมะขามเฒา-กระเสียว มีนอยกวา 5 ลบ.ม./วินาที ระบบการบริหารจัดการน้ำของ
คลองมะขามเฒา-กระเสยีว ระหวางโครงการฯพลเทพ และโครงการฯทาโบสถ จะมกีารปรบัเปลีย่นเปน
การสงน้ำแบบหมุนเวียนเปนรอบเวรโดยใชอาคารควบคุมบังคับน้ำกลางคลองมะขามเฒา-กระเสียว
กม.10+500 และ กม.20+950 เปนเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการรอบเวรการสงน้ำ โดยการจดัรอบเวร
การสงน้ำกจ็ะขึน้อยกูบัพืน้ทีเ่พาะปลกูของแตละโครงการ โดยจะนำรายงานการเพาะปลกูประจำสปัดาห
ของโครงการมาใชในการวเิคราะหชวงเวลาการใชน้ำ ของแตละพืน้ทีว่าจะใชน้ำในชวงไหน เปนเวลาเทา
ไหร สลบักนัไปโดยใหเกดิผลกระทบในพืน้ทีน่อยทีส่ดุ

คลองมะขามเฒา-กระเสยีวเปนคลองคอนกรตีทีม่ขีนาดใหญสงน้ำสงูสดุได 12.74 ลบ.ม./วนิาท ีกน
คลองมขีนาด 5 เมตร ระดับความสงูของน้ำในคลอง 2.75 เมตร ลาดตลิง่ดานขาง 1:1.5 ความลาดชนัของ
ทองคลอง 1:8000 เปนคลองทีก่อสรางขึน้เพือ่ลดพืน้ทีก่ารสงน้ำของคลองมะขามเฒา-อทูอง

แผนการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่สวนใหญมีอาชีพทำนา จะทำนา 2 ครั้งตอป ถาปนั้น
สถานการณน้ำอยใูนสภาวะปกต ิ (โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ, 2561)

รปูที ่ 2 แผนการเพาะปลกูพชืของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ
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2.3 การคำนวณความตองการน้ำชลประทาน
2.3.1 ความตองการการใชน้ำของพชื
พชืมคีวามตองการใชน้ำสำหรบัการเจรญิเตบิโต การคายน้ำของพชื และอืน่ๆ ปจจยัทีม่ผีลตอ

ความตองการน้ำของพชืคือชวงอายขุองพชืทีป่ลกูและสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้หรอืในรปูแบบของการ
คำนวณความตองการใชน้ำของพชื (ETc) คอืสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื (Kc) และปรมิาณการใชน้ำ
ของพชือางองิ (ETo) มคีวามสมัพนัธกนัดงัสมการ (1) และใชสมการ Penman Monteith ในการคำนวณ
ปรมิาณการใชน้ำของพชือางองิ โดยมกีารใชขอมลูสภาพภมูอิากาศดงันี ้พกิดัทางภมูศิาสตร, อณุหภมูขิอง
อากาศ, ความช้ืนสมัพทัธของอากาศ, ความเรว็ลมจากผวิดนิทีร่ะดับ 2.00 m และจำนวนชัว่โมงแสงแดด
(Allen, 1998) โดยปรมิาณความตองการน้ำของพชืแสดงดงัสมการที ่(1)

Etc = Kc x Eto (1)

ตาราง 1 คาสมัประสทิธิก์ารใชน้ำของพชื

ตาราง 2 อตัราการคายน้ำของพชือางองิ (มม./วนั)

2.3.2 ฝนใชการ
ฝนใชการ (Effective Rainfall) หมายถงึ ปรมิาณน้ำฝนทีต่กลงบนพืน้ทีเ่พาะปลกูทีเ่ปนประโยชน

ตอการปลกูพชืนัน้ ซึง่ฝนทีต่กลงมานัน้ใชวาจะเปนประโยชนตอพชืทัง้หมด เพราะวาสวนทีเ่ปนประโยชน
ทีแ่ทจรงิ คอืสวนทีซ่มึลงไปเกบ็ไวทีเ่ขตรากซึง่พชืสามารถดดูไปใชได ฝนใชการสำหรบัพชืแตละชนดินัน้
แตกตางกนั เชน กรณขีองขาวนัน้ ฝนทีจ่ะเปนประโยชนกค็อืสวนทีต่กลงมาแลวขงับนแปลงนาในระดบั
ทีไ่มเปนอนัตรายแกตนขาว และอาจจะขึน้อยกูบัองคประกอบอืน่ๆ อาทเิชน ชนดิ อาย ุคณุสมบตัขิอง
ดนิ ปรมิาณฝน ความสงูของคนันา เปนตน (คูมอืการคาํนวณฝนใชการ, 2554)
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         2.3.3 ความตองการน้ำชลประทาน
ความตองการน้ำชลประทาน คอืปรมิาณน้ำทัง้หมดทีต่องใหเพือ่ใหเพยีงพอตอความตองการ

ของพชืเพิม่เตมิจากปรมิาณฝนใชการสามารถคำนวณไดจากสมการ (2)

(2)

การคำนวณหาความตองการน้ำของพชืโดยใชโปรแกรม Reservoir Operation Study ตอง
รวบรวมขอมลูพืน้ฐาน ประกอบดวย ขอมลูรายละเอยีดโครงการ ขอมลูแผนการเพาะปลกูพชื ขอมลู Inflow
และความตองการใชน้ำภาคสวนตางๆ ขอมลูโคงความจแุละพืน้ทีผ่วิน้ำ ขอมลูอางเกบ็น้ำ(กรณมีอีางเกบ็
น้ำ) ในขั้นตอนการคำนวณ กรอกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ลงในโปรแกรมซึ่งมีวิธีการใชโปรแกรม
เพือ่คำนวณหาการใชน้ำ (ROS) ของโครงการประเภทตางๆ การคำนวณการใชน้ำจะมอีย ู2 กรณ ีคอื
กรณมีีแหลงน้ำตนทนุ(อางเกบ็น้ำ)และกรณไีมมนี้ำตนทนุ(คมูอืการวางแผนการใชน้ำจากอางเกบ็น้ำ, 2554)

2.4 การประเมนิสภาพการไหล
การประเมนิสภาพการไหลโดยใชสมการพืน้ฐาน Manning's n Equation แสดงดงัสมการที ่(3)

(3)

เมือ่  Q  คอื อตัราการไหล (ลบ.ม./วนิาท)ี  A  คอื พืน้ทีห่นาตดั (ตร.ม.)   R  คอื รศัมชีลศาสตร

=  
P
A  (ม.)  P  คอื เสนขอบเปยก (ม.)  S  คอื ความลาดชนัทองคลอง และ   คอื สมัประสทิธิค์วามขรขุระ

ของแมนนิง่

โดยการพจิารณาระดบัน้ำปกตทิีส่อดคลองกบัปรมิาณการไหลดำเนนิการโดยระเบยีบวธิขีอง
นวิตนัซึง่แสดงดงัสมการที ่(4)

(4)

โดยการประยุกตใชระเบียบวิธีการนิวตัน-ราฟสันเขียนใหอยูในรูปแบบของสมการแมนนิ่ง
แสดงดงัสมการที ่ (5) และมรีปูแบบของสมการในรปูแบบของระดบัน้ำ แสดงดงัสมการที ่ (6)

(5)

ความตองการน้ำชลประทาน = ปรมิาณน้ำทีพ่ชืตองการ+ปรมิาณน้ำทีร่ัว่ซมึ-ปรมิาณฝนใชการ
ประสทิธภิาพการชลประทาน



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

187

(6)

2.5 วธิดีำเนนิการ
วธิดีำเนนิงานวจิยัประกอบดวย (1)การรวบรวมขอมลู (2)การวเิคราะหคาระดบัน้ำในคลอง (3)

การคำนวณการใชน้ำของพชื (4)วเิคราะหคาระดับความลกึการไหล (5)เปรยีบเทยีบคาระดับการไหลกบั
ระดับคูสงน้ำในชวงการสงน้ำแตละสัปดาห

การรวบรวมขอมลูพืน้ทีช่ลประทานคลองมะขามเฒา-กระเสยีว ขนาดคลองสงน้ำ จำนวนคสูงน้ำ
คาระดับตางๆ จากแบบกอสรางคลองมะขามเฒา-กระเสยีว ขอมลูการใชประโยชนทีด่นิพรอมทัง้จำแนก
การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ศึกษา

การวิเคราะหคาระดับการไหลของน้ำในคลองตามปริมาณการสงน้ำตางๆ โดยคิดปริมาณการ
สงน้ำของคลองมะขามเฒา-กระเสยีวจากคาการสงน้ำจากนอยไปจนถงึคาระดบัการสงน้ำทีส่ามารถสงได
มากทีส่ดุ และวเิคราะหคาปรมิาณการสงน้ำทีน่อยทีส่ดุทีน่้ำจะสามารถไหลเขาคไูดสม่ำเสมอ ในชวงการ
สงน้ำ กม.0+000 จนถงึ อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.10+500

การคำนวณการใชน้ำของพืชในกรณีตางๆ โดยโปรแกรม ROS ของกรมชลประทาน(คูมือการ
วางแผนการใชน้ำจากอางเกบ็น้ำ (Reservoir Operation Study, 2554) ในพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาท โดยใช
คา  ของจงัหวดัลพบรุ ีคาปรมิาณการรัว่ซมึ เทากบั 7 มม./สปัดาห คาประสทิธภิาพโครงการ 65% ปรมิาณ
น้ำเตรยีมแปลงในฤดฝูน 200 มม./สปัดาห ปรมิาณน้ำเตรยีมแปลงในฤดแูลง 250 มม./สปัดาห

การวิเคราะหคาระดับการไหลจากปริมาณการสงน้ำใหแกพื้นที่เพาะปลูกโดยใชสมการที่ (6)
ในการวิเคราะหคาระดับน้ำปกติในคลองและเปรียบเทียบการสงน้ำในปริมาณตางๆ แตละสัปดาหโดย
แบงเปน 3 กรณศีกึษาที ่1 คดิการสงน้ำเฉพาะในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ กรณศีกึษาที ่2
คดิการใชน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพและโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ 50%
กรณีศึกษาที่ 3 คิดการใชน้ำในเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลเทพและโครงการสงน้ำและบำรุง
รกัษาทาโบสถ 100%
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รปูที ่ 3 แสดงการแบงพืน้ทีร่อบเวรการสงน้ำในแตละกรณศีกึษา

รปูที ่4 แสดงขัน้ตอนวธิกีารดำเนนิการ
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3. ผลและวจิารณ
3.1 ผลการคำนวณคาระดบัการไหลของน้ำในคลองมะขามเฒา-กระเสยีวทีป่รมิาณการไหลตางๆ
การวเิคราะหคาระดบัการไหลของน้ำในคลองโดยคดิปรมิาณการสงน้ำในปรมิาณตางๆ เพือ่หาคา

ระดบัของน้ำในคลองทีส่ามารถไหลเขาคสูงน้ำไดสม่ำเสมอ โดยหาคาระดบัของน้ำในคลองทีป่รมิาณการ
สงน้ำ 2 ลบ.ม./วนิาท ี4 ลบ.ม./วนิาท ี6 ลบ.ม./วนิาท ี10.2 ลบ.ม./วนิาท ีและ 12 ลบ.ม./วนิาท ี จากภาพ
ที ่5 จะเหน็วาปรมิาณการสงน้ำทีน่้ำจะสามารถไหลเขาคไูดสม่ำเสมอนัน้ มคีาเทากบั 10.20 ลบ.ม./วนิาที
หรอืทีป่รมิาณรอยละ 80.06 ของความจคุลองสงน้ำมะขามเฒา-กระเสยีว การวเิคราะหคาระดับการไหล
ของน้ำในคลองทีป่รมิาณตางๆ เปนแนวทางเพือ่ใชประกอบกบัคาระดบัของการสงน้ำ 3 กรณทีีจ่ะทำการ
ศึกษาตอไป

รปูที ่ 5 คาระดับการไหลของน้ำในปรมิาณตางๆ

รปูที ่6 กรณศีกึษาที ่1 พืน้ทีส่งน้ำโครงการฯพลเทพ

3.2 การคำนวณระดบัน้ำตามชวงเวลาการเพาะปลกูในกรณแีบงพืน้ทีร่อบเวร
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กรณีศึกษาที่ 1 คาระดับการสงน้ำที่คำนวณจากการใชน้ำของพืชเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการ
สงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพ พืน้ที ่16,197 ไร เปนพืน้ทีป่ลกูขาวในฤดฝูนและฤดแูลงดงัภาพที ่6 ผลทีไ่ด
จากการวิเคราะหคาระดับการไหลของน้ำในคลองพบวาระดับน้ำสูงสุดที่สงในชวงฤดูฝนมีคาอยูที่
14.380 ม.รทก. ในสปัดาหที ่  2 ของการเพาะปลกูซึง่น้ำไมสามารถไหลเขาคไูด และระดบัน้ำสงูสดุใน
ฤดแูลงมคีา 14.510 ม.รทก. ในสปัดาหที ่3 ของการเพาะปลกูน้ำไมสามารถไหลเขาคไูดจากการศกึษาใน
กรณทีี ่1 คดิการใชน้ำเฉพาะในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพนัน้ปรมิาณน้ำทีส่งตามความ
ตองการการใชน้ำของพืชระดับน้ำไมสามารถไหลเขาคูไดเลยในตลอดชวงฤดูกาลเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน
และฤดูแลง

รปูที ่7 กรณศีกึษาที ่2 พืน้ทีส่งน้ำโครงการฯพลเทพและโครงการฯ ทาโบสถ 50%

กรณศีกึษาที ่2 คาระดับการสงน้ำทีค่ำนวณการใชน้ำของพชืในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุ
รกัษาพลเทพและโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ คดิการใชน้ำจากการเพาะปลกู 50% ของพืน้ที่
จำนวน 49,000 ไร เปนการปลกูขาวในฤดฝูนและฤดแูลง(ภาพที ่ 7) ผลทีไ่ดจากการวเิคราะหคาระดับ
การไหลของน้ำในคลองพบวาระดบัน้ำสงูสดุทีส่งในชวงฤดฝูนมคีา 15.210 ม.รทก. ในสปัดาหที ่ 3 ของ
การเพาะปลกูน้ำไมสามารถไหลเขาคไูด และระดบัน้ำสงูสดุในฤดแูลงมคีา 15.540 ม.รทก. ในสปัดาหที่
3 ของการเพาะปลกูน้ำสามารถไหลเขาคไูดจากการศกึษาในกรณทีี ่ 2 นัน้ปรมิาณน้ำทีส่งตามความตอง
การการใชน้ำของพชืระดับน้ำไมสามารถไหลเขาคไูดเลยในตลอดชวงฤดฝูนและน้ำสามารถไหลเขาคไูดใน
สปัดาหที ่2 - 4 ในชวงฤดแูลง
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กรณศีกึษาที ่3 คาระดับการสงน้ำท่ีคำนวณการใชน้ำของพชืในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษา
พลเทพและโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทาโบสถ จำนวน 98,022 ไร เปนการปลกูขาวในฤดฝูนและ
ฤดแูลง(ภาพที ่ 8) ผลทีไ่ดจากการวเิคราะหคาระดับการไหลของน้ำในคลองพบวาระดับน้ำสงูสดุทีส่งใน
ฤดูฝนมีคา 15.657 ม.รทก. ในสัปดาหที่ 5 ของการเพาะปลูกน้ำสามารถไหลเขาคูไดซึ่งในฤดูฝนน้ำ
จะสามารถไหลเขาคูไดในสปัดาหเพาะปลกูที ่ 3 - 7 และระดบัน้ำสงูสดุในฤดแูลงมคีา 16.224 ม.รทก.
ในสัปดาหที่ 7 ของการเพาะปลูกน้ำสามารถไหลเขาคูไดซึ่งในฤดูแลงน้ำจะสามารถไหลเขาคูไดในชวง
สปัดาหเพาะปลกูที ่1 - 13

4. สรปุผล
การศึกษาสภาพปญหาการสงน้ำคลองมะขามเฒา-กระเสียวภายใตการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำ

ชลประทานในเขตพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลเทพเปนการศกึษาเพือ่หาสาเหตขุองปญหาการ
สงน้ำในชวงตางๆ ของการเพาะปลกูทีจ่ะใชเปนแนวทางในการสงน้ำใหไหลเขาคูไดอยางมปีระสทิธภิาพ

สำหรบัการประเมนิสภาพการไหลของน้ำในคลองโดยการเปรยีบเทยีบปรมิาณการสงน้ำตามความ
ตองการการใชน้ำของพชืนัน้น้ำจะเขาคไูดสม่ำเสมอในชวงฤดแูลงทีท่ำการเพาะปลกูเตม็พืน้ทีน่้ำจะไหลเขา
คสูงน้ำไดสม่ำเสมอตลอดฤดกูาลเพาะปลกูในชวงสปัดาหที ่1 ถงึสปัดาหที ่13 สวนในชวงฤดฝูนทีท่ำการ
เพาะปลกูเตม็พืน้ทีน่้ำจะสามารถไหลเขาคไูดในชวงสปัดาหเพาะปลกูที ่ 3 ถงึสปัดาหที ่ 7 เนือ่งจากการ
คำนวณการสงน้ำใชน้ำชวงฤดฝูนนัน้ คาของฝนใชการมคีามากมผีลทำใหปรมิาณน้ำทีต่องสงใหแกพืน้ที่
เพาะปลูกมีปริมาณนอยกวาในฤดูแลงทำใหระดับการไหลของน้ำมีคาต่ำลงดวย

ผลการศกึษาครัง้นีช้ีใ้หเหน็วาการใชน้ำของพชืในชวงแตละสปัดาหทีจ่ะมผีลตอระดับน้ำในคลอง
และจะสงผลโดยตรงตอการสงน้ำใหไหลเขาคูรวมถึงพื้นที่คูสงน้ำที่มีคาระดับคอนขางสูงจึงตองสงน้ำที่
ปรมิาณ 10.20 ลบ.ม./วนิาท ีหรอืมากกวารอยละ 80.06 ของศกัยภาพคลองสงน้ำ น้ำจงึจะไหลเขาคไูด

รปูที ่8 กรณศีกึษาที ่3 พืน้ทีส่งน้ำโครงการฯพลเทพและโครงการฯ ทาโบสถ 100%
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สม่ำเสมอซึง่ถอืวาเปนปรมิาณการสงน้ำทีค่อนขางมากและอยใูนเกณฑปทีม่นี้ำตนทนุมากแตถาในปทีม่นี้ำ
ตนทนุนอยจะตองแกปญหาดวยการจดัรอบเวรการสงน้ำโดยการวางแผนการเพาะปลกูใหสมัพนัธกนัโดย
การใหพืน้ทีป่ลายคลองเริม่ทำการเพาะปลกูกอนพืน้ทีต่นคลอง ในการจดัรอบเวรการสงน้ำนัน้จะทำการ
สงน้ำใหแกพืน้ทีเ่พาะปลกูปลายคลองกอนตามลำดบัการเริม่เพาะปลกู และเมือ่ถงึรอบเวรการใชของพืน้ที่
ตนคลองถงึแมปรมิาณการสงน้ำใหแกพชืมคีานอยกวา 10.20 ลบ.ม./วนิาท ีแตกย็งัแกปญหาไดโดยการ
ทำการทดน้ำโดยใชอาคารอดัน้ำกลางคลอง กม.10+500 และ กม.20+950 เปนตวัยกระดบัน้ำในคลอง
ใหสงูขึน้เพือ่ใหน้ำสามารถไหลเขาคสูงน้ำได

5. ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งตอไปหากมีการพิจารณาผลจากคาระดับการไหลของน้ำในคลองโดยใชแบบจำลอง

วเิคราะหสภาพการไหลของน้ำควรพจิารณาถงึปรมิาณน้ำทีไ่หลเขาคดูวยจะทำใหคาระดับการไหลของน้ำ
ในคลองมคีวามถกูตองและใกลเคยีงมากยิง่ขึน้ สวนชวงพืน้เพาะปลกูตนคลองทีม่ปีญหาการรบัน้ำเขาคนูัน้
ก็จะทำใหผลการวิเคราะหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและจะเปนแนวทางในการจัดรอบเวรหรือแบงพื้นที่
เพาะปลกูทีจ่ะนำไปสกูารลดคาใชจายการสบูน้ำ 2 ตอและชวยเหลอืเกษตรกรในการลดตนทนุการทำนา
ตอไป
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การพยากรณน้ำทวมในลุมน้ำปาสักตอนบน
โดยการประยุกตใชแบบจำลองคณิตศาสตร MIKE11-Data Assimilation

Flood Forecasting in the Upper Pasak River Basin
 by An Application of MIKE11-Data Assimilation Model
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บทคัดยอ
บทความนีน้ำเสนอการประยกุตใชแบบจำลองคณติศาสตรเพือ่การพยากรณน้ำทวมในลมุน้ำปาสกั

ตอนบนดวยชดุแบบจำลอง MIKE11-RR/HD/DA โดยแบบจำลอง MIKE11-RR/HD ถกูใชในการจำลอง
ลักษณะทางอุทกวิทยาและอุทกพลศาสตร ซึ่งไดปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจำลองโดยเลือกใช
เหตกุารณเกดิอทุกภยั 10 ปยอนหลงั ระหวางป พ.ศ. 2549 ถงึ 2558 สวนแบบจำลอง MIKE11-DA
นำมาใชในการพยากรณน้ำ ซึ่งไดทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณในเหตุการณอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้น
ในชวงเดอืนกนัยายนถงึเดอืนตลุาคม ป พ.ศ. 2559 โดยเริม่การพยากรณในวนัที ่ 12 กนัยายน 2559
ตอเนือ่งทกุ ๆ 2 วนั จนถงึวนัที ่ 20 ตลุาคม 2559 และทำการพยากรณ 3 วนัลวงหนานบัจากวนัที่
พยากรณ ผลการศกึษาพบวา แบบจำลอง MIKE11-DA ใหผลการพยากรณระดบัน้ำทีส่ถานวีดัน้ำทาใน
แมน้ำปาสกั ไดแก สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B และ สถาน ีS.42 ใกลเคยีงกบัระดบัน้ำตรวจวดัจรงิ โดยมี
คาความแมนยำในการพยากรณระดบัน้ำ 1 วนั 2 วนั และ 3 วนัลวงหนา เฉลีย่รอยละ 96.44, 94.55
และ 92.98 ตามลำดบั

คำสำคญั : แบบจำลอง MIKE11-DA, Data Assimilation, การพยากรณน้ำทวม, ลมุน้ำปาสกัตอนบน

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
This article presents an application of mathematical model for flood forecasting in

the Upper Pasak river basin by MIKE11-RR/HD/DA modelpackage. MIKE11-RR/HD model
was carried out to simulate the hydrologic and hydrodynamic conditions, which the historical
flood event from the years 2006 to 2015 were selected for the calibration and verification of
model. MIKE11-DA model was applied for flood forecasting. The flood event in September to
October 2016 was chosen to determine the flood forecasting performance of MIKE11-DA
model. The runtime of MIKE11-DA model was set up to generate every two daysand forecast
period was three days forward, the time of forecast was started from 12th September to
20th October 2016. The result found that MIKE11-DA model has shown its effectiveness in
forecasting water level hydrographs that close to the measured values at S.36, S.4B, and
S.42 gauging stations. The average accuracy of forecasting results at all gauging stations
revealed that for first day forecast, second day forecast, and third day forward forecast were
96.44%, 94.55%, and 92.98%, respectively.

Keywords : MIKE11-DA, Data Assimilation, Flood Forecasting, Upper Pasak River Basin
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1. บทนำ
สภาพการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ำปาสักตอนบน เกิดจากการที่ฝนตกหนักและน้ำปาไหลหลาก

จากตนน้ำลงมามากจนลำน้ำสายหลักไมสามารถระบายน้ำไดทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเสนทาง
คมนาคมขวางทางน้ำ และมอีาคารระบายน้ำไมเพยีงพอ พืน้ทีท่ีป่ระสบอทุกภยัเปนประจำ ไดแก อำเภอ
หลมเกา อำเภอหลมสกั และอำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ จากสภาพปญหาอุทกภยัทีเ่กดิขึน้หากมรีะบบ
การพยากรณน้ำที่มีความแมนยำสูงก็สามารถเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบและรับมือกับ
เหตกุารณอทุกภยัไดทนัทวงท ีโดยแบบจำลองพยาการณน้ำ MIKE11-Data Assimilationถอืเปนทางเลอืก
ที่ดีในการประยุกตใชเพื่อประกอบการตัดสินใจในการแจงเตือนภัย เนื่องจากมีหลักการที่นาสนใจและ
สามารถพยากรณน้ำในลำน้ำไดอยางแมนยำ

2. วตัถปุระสงค
2.1 เพือ่ศึกษาสภาพการไหลของน้ำหลากทีเ่กดิขึน้ในลมุน้ำปาสกัตอนบน
2.2 เพือ่ประยกุตใชงานแบบจำลอง MIKE11-DA ในการพยากรณน้ำทวมในลมุน้ำปาสกัตอนบน

3. พืน้ทีศ่กึษา
พืน้ทีศ่กึษาครอบคลมุพืน้ทีล่มุน้ำปาสกัตอนบนจนถงึสถานวีดัน้ำทาS.39 มพีืน้ทีร่บัน้ำ9,472 ตาราง

กโิลเมตรลกัษณะลมุน้ำวางตวัในทศิเหนอื-ใต พืน้ทีบ่รเิวณตอนบนของลมุน้ำเปนเทอืกเขาเพชรบรูณซึง่ลอม
รอบดานเหนอื ดานตะวนัออก และดานตะวนัตกของจงัหวดัเพชรบรูณ โดยมพีืน้ทีร่าบอยตูอนกลางมคีวาม
สงูจากระดบัน้ำทะเลปานกลางประมาณ 45 ถงึ 115 เมตร ครอบคลมุพืน้ทีข่องจงัหวดัเพชรบรูณ และ
บางสวนของจงัหวดัเลย ชยัภมู ิและลพบรุ ีแมน้ำปาสกัเปนแมน้ำสายหลกั มตีนกำเนดิบรเิวณเทอืกเขา
ตอนบนในเขตจงัหวดัเลย ไหลจากทศิเหนอืลงสทูศิใตผานจงัหวดัเพชรบรูณ ลพบรุ ีและไหลลงเขือ่นปา
สกัชลสทิธิด์งัแสดงของเขตพืน้ทีศ่กึษาในภาพที ่1

4. แบบจำลองทีใ่ชในการศกึษา
ในการศึกษานี้ไดใชชุดแบบจำลอง MIKE11 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบันชลศาสตรแหงประเทศ

เดนมารค (Danish Hydraulic Institute : DHI)เปนระบบทีอ่อกแบบใหสามารถทำงานบน Windows
ทีเ่ชือ่มโยงระบบภาพ (Graphical User Interface, GUI)โดยแสดงผลเปนรปูภาพและตาราง ชดุแบบ
จำลอง MIKE11 ทีน่ำมาประยกุตใชเพือ่การพยากรณน้ำทวม ประกอบดวย 3 แบบจำลองยอย คอื แบบ
จำลองน้ำฝน-น้ำทา (Rainfall-Runoff Model: MIKE11-RR)แบบจำลองสภาพการไหล (Hydrodynamic
Model : MIKE11-HD)และแบบจำลองพยากรณน้ำ (Data Assimilation Model : MIKE11-DA)
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ภาพที ่1 แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาลมุน้ำปาสกัตอนบน

4.1 แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา (Rainfall-Runoff Model: MIKE11-RR) เปนการจำลองพฤตกิรรม
ทางกายภาพของลมุน้ำ เพือ่คำนวณหาปรมิาณน้ำทาจากขอมลูปรมิาณฝนทีต่กในบรเิวณพืน้ทีล่มุน้ำ โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบจำลอง NAM ในการประยุกตเพื่อประมาณคาปริมาณการไหลเขาดานขาง
ของลุมน้ำยอย

4.2 แบบจำลองสภาพการไหล (Hydrodynamic Model : MIKE11-HD)เปนแบบจำลองทีค่ำนวณ
การเคลื่อนที่ของน้ำแบบหนึ่งมิติในแมน้ำและลำน้ำสาขาที่มีขอมูลรูปตัดขวางลำน้ำ โดยผลการคำนวณ
จะทำใหทราบคาระดับน้ำและอัตราการไหลในลำน้ำ
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4.3 แบบจำลองพยากรณน้ำ (Data Assimilation Model : MIKE11-DA)เปนแบบจำลองทีใ่ช
สำหรบัคำนวณระดบัน้ำหรือปรมิาณการไหลลวงหนาตามจดุทีส่นใจซึง่เปนทีต่ัง้ของสถานวีดัน้ำทาตามชวง
เวลาทีก่ำหนด โดยแบบจำลอง MIKE11-DA ถอืเปนการเพิม่ความสามารถพเิศษในการปรบัผลการคำนวณ
จากแบบจำลองระบบแมน้ำ (MIKE11-RR/HD) กับคาที่ตรวจวัดไดจริง ซึ่งความคาดเคลื่อนของการ
พยากรณน้ำจะเกิดจากความคาดเคลื่อนของขอมูลกอนเวลาที่จะทำการพยากรณ ความคาดเคลื่อนของ
การคำนวณในชวงเวลาทีท่ำการพยากรณ และความคาดเคลือ่นของแบบจำลอง ไดแก โครงสรางของ
แบบจำลอง และคาพารามเิตอรตาง ๆ ทีใ่ชในแบบจำลอง เปนตน สำหรบัชวงเวลาทีก่ำหนดตามหลกั
การพยากรณน้ำดวย MIKE11-DA นัน้ เพยีงกำหนดชวงเวลาในการพยากรณ (Time of Forecast: TOF)
ซึง่จะเปนตวักำหนดชวงเวลาทีจ่ะตองจดัเตรยีมขอมลูอตุ-ุอทุกวทิยาใหกบัแบบจำลองและระยะเวลาทีจ่ะทำ
การพยากรณน้ำในแตละครัง้ หรอืเรยีกวา Runtime โดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลา ซึง่ยดึเวลา TOF เปน
ตวัแบง แสดงดงัภาพที ่2 ประกอบดวย

1) Hindcast Period เปนชวงเวลาทีม่ขีอมลูตรวจวดัไวไดแลว (Measurement Data) ซึง่ถา
ขอมลูนีม้คีวามถกูตองและนาเชือ่ถอืมาก กจ็ะทำใหผลการพยากรณน้ำในชวง Forecast Period มคีวาม
ถกูตองมากตามไปดวย

2) Forecast Period เปนชวงเวลาที่แบบจำลองจะประมาณคาขอบเขต (Boundary
Estimation) ไดแก ปรมิาณน้ำฝนหรอืปรมิาณการไหลในชวงพยากรณลวงหนา ซึง่แบบจำลองจะนำไป
ใชเปนเงือ่นไขขอบเขต (Boundary Condition)

หลกัการทำงานของ Data Assimilation เปนการนำผลตางหรอืคาผดิพลาด (Error) ของคาทีต่รวจวดั
ไดจรงิ (Measurement) กบัคาทีค่ำนวณไดจากแบบจำลอง (Simulated) ในชวงยอนหลงั TOF (Hindcast
Period) มาทำการประเมนิหาคาตัวแปรของการแจกแจงคาความผดิพลาดทีเ่หมาะสม โดยอาศยัหลกัการ
คดักรองดวยวธิ ีKalman Filter จากนัน้จะนำเขาส ูError Forecast Model ซึง่ใชทฤษฎทีัง้ในแบบเชงิ
เสน (linear) และไมเปนเสนตรง (non-linear) เพือ่ใหไดตวัแปรทีเ่หมาะสมแลวทำการพยากรณนํา้ตอ
ไป (Updated) ขัน้ตอนการทำงานแสดงในภาพที ่3

5. การรวบรวมขอมลู
ขอมลูทีท่ำการรวบรวมเพือ่ใชในการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลอง สรปุไดดงันี้

- ขอมลูปรมิาณน้ำฝนรายวนั จำนวน 64 สถาน ี จากกรมอตุนุยิมวทิยาและกรมชลประทาน
ซึง่เปนสถานวีดัน้ำฝนทีผ่านการคดัเลอืกโดยวธิ ีDouble Mass Curve

- ขอมลูอตัราการระเหยจากถาดวดั จำนวน 4 สถาน ีจากสถานตีรวจวดัอากาศของ  กรมอตุนุยิม
วทิยา คอื สถาน ี48374 สถาน ี48379 สถาน ี48413 และสถาน ี48418
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- ขอมลูระดบัน้ำและปรมิาณน้ำทา จำนวน 6 สถาน ีจากกรมชลประทาน ไดแก สถาน ีS.33
สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B สถาน ีS.12 สถาน ีS.42และ สถาน ีS.39

- ขอมลูโคงความสมัพนัธระหวางระดบัน้ำกบัปรมิาณน้ำ (Rating Curves)ชวงป พ.ศ. 2549
ถงึ ป พ.ศ. 2559 ทีส่ถาน ีS.33 สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B สถาน ีS.12 สถาน ีS.42 และสถาน ีS.39

- ขอมลูรปูตดัขวางลำน้ำแมน้ำปาสกั จำนวน 70 รปูตดั ระยะทางรวม 410.215 กโิลเมตร
คลองลำกง จำนวน 3 รปูตดั ระยะทางรวม 16.74 กโิลเมตร สำรวจโดยกรมชลประทาน ชวงป พ.ศ. 2547
และ พ.ศ. 2559

ภาพที ่2 การกำหนดชวงเวลาการพยากรณ

ภาพที ่3 แสดงขัน้ตอนการทำงานของการพยากรณน้ำโดยวธิ ีData Assimilation



200

6. วธิกีารศกึษา
6.1 การจดัทำแบบจำลองระบบแมน้ำเปนขัน้ตอนแรกของการศกึษาครัง้นี ้ โดยครอบคลมุพืน้ที่

ลมุปาสกัตอนบน ตัง้แตตนน้ำแมน้ำปาสกัจนถงึสถานวีดัน้ำทา S.39 ซึง่เปนขอบเขตดานทายของแบบ
จำลอง คดิเปนพืน้ที ่9,472 ตารางกโิลเมตร ระยะทางตามแนวลำน้ำตัง้แตขอบเขตดานเหนอืน้ำลงมาถงึ
ขอบเขตดานทายน้ำรวมทัง้สิน้ 410.215 กโิลเมตร ดงัแสดงแผนผงัระบบแมน้ำปาสกัตอนบนในภาพที ่ 4
สำหรับขั้นตอนการจัดทำแบบจำลองยอยในแบบจำลองระบบแมน้ำ สรุปไดดังนี้

1) การปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา(Rainfall-Runoff Model: MIKE11-
RR) โดยใชขอมลูปรมิาณน้ำฝน ขอมลูอตัราการระเหย และปรมิาณการไหลของน้ำรายวนั เพือ่ปรบัเทยีบ
แบบจำลองในชวงป พ.ศ. 2549 ถงึ ป พ.ศ. 2553 และตรวจพสิจูนแบบจำลองในชวงป พ.ศ. 2554 ถงึ ป
พ.ศ. 2558 จำนวน 3 สถาน ีไดแก สถาน ีS.33 ซึง่ตัง้อยบูรเิวณแมน้ำปาสกัตอนบน มพีืน้ทีร่บัน้ำ 516
ตารางกโิลเมตร สถาน ีS.12 ตัง้อยใูนพืน้ทีล่มุน้ำยอยคลองลำกง มพีืน้ทีร่บัน้ำ 477 ตารางกโิลเมตร และ
สถานSี.42 ตัง้อยใูนพืน้ทีล่มุน้ำยอยแมน้ำปาสกัสวนที ่3 มพีืน้ทีร่บัน้ำ 7,794 ตารางกโิลเมตรสำหรบัการ
ประเมนิผลการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาจะใชคาดัชนทีางสถติจิำนวน 3 ตวัแปร
แสดงในสมการ (1) (2) และ (3) ดงันี้

- คาสมัประสทิธิส์หสมัพทัธ (Correlation Coefficient, r)

(1)

- คาดชันวีดัประสทิธภิาพ (Efficiency Index, EI)

(2)

- รากทีส่องของความผดิพลาดยกกำลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square Error, RMSE)

(3)

เมือ่ คอื ขอมลูทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
คอื คาเฉลีย่ของขอมลูทีไ่ดจากการตรวจวดั
คอื ขอมลูทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i
คอื คาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากแบบจำลอง
คอื จำนวนของขอมลู

โดยคา r มคีาอยรูะหวาง -1 ถงึ 1 ถา r มคีาเขาใกล 1 แสดงวาชดุขอมลูทัง้สองมคีวาม
สมัพนัธทีด่แีบบแปรผนัตรง และถา r มคีาเขาใกล -1 แสดงวาชดุขอมลูทัง้สองมคีวามสมัพนัธทีด่แีบบ
ผกผนักนั สวนคา EI ถามคีาเทากบั 100% แสดงวาชดุขอมลูทีไ่ดจากแบบจำลองมคีาเทากนักบัคาทีไ่ด
จากการตรวจวดัทกุขอมลู และคา RMSE ยิง่มคีานอยยิง่ด ีแสดงวาชดุขอมลูทีไ่ดจากแบบจำลองมคีวาม
คลาดเคลือ่นจากขอมลูตรวจวดันอย
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2) การปรับเทียบแบบจำลองสภาพการไหล(Hydrodynamic Model : MIKE11-HD) โดยใช
ขอมูลปริมาณการไหลของน้ำ ระดับน้ำ และโคงความสัมพันธระหวางระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
(Rating Curves) จำนวน 6 สถานี ไดแก สถานี S.33 สถานี S.12 สถานี S.36 สถานี S.4B
สถานี S.42และ สถานี S.39เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ำ (Manning's n)โดยการ
ทดลองแบบ Trial and Error

3) การจดัทำแบบจำลองน้ำฝน-นำ้ทา (MIKE11-RR) รวมกบั แบบจำลองสภาพการไหล(MIKE11-
HD)โดยประยกุตใชแบบจำลองยอยทัง้สองในการจำลองสภาพการเกดิอทุกภยัในชวงป พ.ศ. 2554 ถงึ ป
พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเงือ่นไขขอบเขต (Boundary Condition)ของระบบแมน้ำปาสกัตอนบน ดงันี้

- ขอบเขตดานเหนอืน้ำ (Upstream Boundary)แมน้ำปาสกั กำหนดใหใชปรมิาณการไหลของ
น้ำรายวนัทีส่ถานตีรวจวดัน้ำทา S.33 สวนคลองลำกง กำหนดใหใชปรมิาณการไหลของน้ำรายวนัทีป่ระเมนิ
ไดจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา เนือ่งจากไมมขีอมลูตรวจวดัปรมิาณการไหลของน้ำปจจบุนัทีส่ถานตีรวจ
วดัน้ำ S.12

- ขอบเขตดานทายน้ำ (Downstream Boundary)กำหนดใหใชโคงความสมัพนัธระหวางระดบั
น้ำกบัปรมิาณน้ำ (Rating Curves)ทีส่ถานตีรวจวดัน้ำทา S.39

- ปริมาณการไหลเขาดานขางของลุมน้ำ (Lateral Sideflow)กำหนดใหใชปริมาณการไหลของ
น้ำท่ีประเมินไดจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา

6.2 การจดัทำแบบจำลองพยากรณน้ำ(Data Assimilation Model : MIKE11-DA)โดยการนำแบบ
จำลองน้ำฝน-น้ำทา (MIKE11-RR) และแบบจำลองสภาพการไหล (MIKE11-HD) ทีผ่านการปรบัเทยีบ
มาประยกุตใชเพือ่การพยากรณน้ำในชวงฤดนู้ำหลากป พ.ศ. 2559 ซึง่ไดพจิารณากำหนดจดุสถานวีดัน้ำ
ทาทีจ่ะทำการพยากรณน้ำในแมน้ำปาสกั จำนวน 3 แหง และเลอืกใชขอมลูระดบัน้ำรายวนัมาทำการ
ปรบัคาความคาดเคลือ่นของผลการคำนวณดวยแบบจำลองกบัผลการตรวจวดัขอมลูใหมคีวามสอดคลอง
กนักอนการพยากรณ ไดแก สถาน ีS.36 ทีก่ม. 70+320 สถาน ีS.4B ทีก่ม. 126+450 และสถาน ีS.42 ที่
กม. 333+530 ในแมน้ำปาสกั การทดสอบการรนัแบบจำลอง MIKE11-DA ใชการตัง้คาในชวง Hindcast
Period เทากบั 3 วนัยอนหลงักอนการพยากรณ และในชวง Forecast Period เทากบั 3 วนัลวงหนานบั
จากวนัทีท่ำการพยากรณ(TOF)โดยเริม่การพยากรณในวนัที ่ 12 กนัยายน 2559 ตอเนือ่งทกุ ๆ 2 วนั
จนถงึวนัที ่20 ตลุาคม 2559และตรวจสอบความแมนยำในรปูแบบของคาความคลาดเคลือ่นระหวางคา
ระดบัน้ำท่ีตรวจวดัไดกบัคาระดบัน้ำทีค่ำนวณจากแบบจำลอง ตัง้แต 1 วนั 2 วนั และ 3 วนัลวงหนา
จากสมการ (4) ดงันี้
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ภาพที ่4 แผนผงัระบบแมน้ำปาสกัตอนบน

เมือ่ คอื คาความคลาดเคลือ่น (รอยละ)
คอื คาระดบัน้ำรายวนัทีต่รวจวดัได (เมตร)
คอื คาระดบัน้ำรายวนัทีค่ำนวณจากแบบจำลอง (เมตร)

(4)
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7. ผลการศกึษาและวจิารณ
7.1 ผลการศกึษาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา(Rainfall-Runoff Model: MIKE11-RR) พบวาคา

ดชันทีางสถติขิองปรมิาณการไหลทีค่ำนวณไดจากแบบจำลองเทยีบกบัคาทีต่รวจวดัไดของสถานวีดัน้ำทา
ทีท่ำการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนทัง้ 3 สถาน ีอยใูนเกณฑทีด่มีาก โดยสถานวีดัน้ำทา S.33 มคีา r อยู
ในชวง 0.865-0.948 สำหรบัสถานวีดัน้ำทา S.42 และ S.12 มคีา r อยใูนชวง 0.791-0.926 และ 0.877-0.897
ตามลำดับ แสดงตัวอยางผลการปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาในภาพที่ 5 และ
สรปุคาดชันทีางสถติใินตารางที ่1

ภาพที ่5 ผลการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาทีส่ถานวีดัน้ำทา S.33 และ S.42
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7.2 ผลการศกึษาแบบจำลองสภาพการไหล (Hydrodynamic Model : MIKE11-HD) พบวา
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ำ (Manning's n) ในคลองลำกง เทากับ 0.05 สวนแมน้ำปาสัก
ตอนบน อยรูะหวาง 0.045-0.14 แสดงตวัอยางผลการปรบัเทยีบแบบจำลองสภาพการไหลในภาพที ่ 6
และสรุปคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทองน้ำ (Manning's n) ที่ไดจากการปรับเทียบแบบจำลอง
ในตารางที่ 2

ตารางที ่ 1 คาดชันทีางสถติจิากผลการปรบัเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา

ภาพที ่ 6 การปรบัเทยีบแบบจำลองสภาพการไหลทีส่ถานวีดัน้ำทา S.12
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ตารางที ่2 คาสมัประสทิธิค์วามเสยีดทานทองน้ำ (Manning's n)
ที่ไดจากการปรับเทียบแบบจำลองสภาพการไหล

7.3 ผลการศกึษาแบบจำลองการพยากรณน้ำ(Data Assimilation Model : MIKE11-DA)
พบวาผลการพยากรณระดับน้ำลวงหนาโดยใชแบบจำลอง MIKE11-DA ทีส่ถานวีดัน้ำทา 3 แหง ไดแก
สถาน ีS.36 สถาน ีS.4B และสถาน ีS.42 ตัง้แตวนัที ่12 กนัยายน 2559 ตอเนือ่งทกุ ๆ 2 วนั จนถงึวนั
ที ่20 ตลุาคม 2559 จำนวน 20 ครัง้ ใหผลการพยากรณน้ำทีน่าพอใจในระดบัดมีาก โดยผลการพยากรณ
ระดับน้ำลวงหนา 1 วันของสถานีวัดน้ำทาทั้งสามแหงมีคาความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง 0.17-15.99
เฉลีย่รอยละ 3.56 หรอืคดิเปนคาความแมนยำเฉลีย่รอยละ 96.44 สวนผลการพยากรณระดบัน้ำลวงหนา
2 วันมีคาความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง 0.45-17.99 เฉลี่ยรอยละ 5.45 หรือคิดเปนคาความแมนยำ
เฉลี่ยรอยละ 94.55 และผลการพยากรณระดับน้ำลวงหนา 3 วัน มีคาความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง
0.56-25.42 เฉลีย่รอยละ 7.02 หรอืคดิเปนคาความแมนยำเฉลีย่รอยละ 92.98 ดงัแสดงคาความคลาด
เคลื่อนของผลการพยากรณระดับน้ำระหวางคาที่ตรวจวัดไดกับคาที่คำนวณไดจากแบบจำลองในชวง
วนัที ่12 กนัยายน 2559 ถงึ วนัที ่20 ตลุาคม 2559 ในตารางที ่3 และกราฟตวัอยางผลการพยากรณ
ระดบัน้ำทีส่ถานวีดัน้ำทา S.42 ในภาพที ่7

ตารางที ่ 3 รอยละความคลาดเคลือ่นจากผลการพยากรณระดบัน้ำดวยแบบจำลอง MIKE11-DA
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ภาพที ่7 ผลการพยากรณระดบัน้ำดวยแบบจำลอง MIKE11-DA ทีส่ถานวีดัน้ำทา S.42
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8. สรปุ
สภาพการไหลของน้ำหลากในลุมน้ำปาสักตอนบนมีความแตกตางกันตามสภาพพื้นที่ โดยมีคา

สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานทองน้ำ (Manning's n)ของแมน้ำปาสกัตอนบนและลำน้ำสาขา อยรูะหวาง
0.045-0.14สำหรบัแบบจำลองการพยากรณน้ำ MIKE11-DA ใหผลการพยากรณระดบัน้ำลวงหนาคอน
ขางแมนยำมากโดยมคีาความแมนยำเฉลีย่ในการพยากรณน้ำลวงหนา 1 วนั 2 วนั และ 3 วนั รอยละ
96.44 94.55 และ 92.98 ตามลำดบั แตความแมนยำดงักลาวจะลดลงเรือ่ย ๆ หากทำการพยากรณน้ำ
ลวงหนาออกไปหลายวันขึ้นในทุกสถานี เนื่องจากในการพยากรณน้ำยังขาดการพยากรณฝนลวงหนาที่
มคีวามแมนยำสงูแตอยางไรกต็ามแบบจำลองการพยากรณน้ำ MIKE11-DA ถอืวาเปนแบบจำลองทีเ่หมาะ
สมในการคาดการณแนวโนมของการเกิดอุทกภัยของลุมน้ำปาสักตอนบน และสามารถใชประกอบการ
ตดัสนิใจในการแจงเตอืนภยัใหกบัประชาชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของในพืน้ทีไ่ด เพือ่บรรเทาและลดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี นอกจากนี้ชุดแบบจำลองที่ใชในการศึกษาในครั้ง
นีน้บัวาเปนแบบจำลองระบบลมุน้ำและพยากรณน้ำทีม่กีารแสดงผลทีง่ายตอการทำความเขาใจสามารถ
นำมาประยุกตใชในการศึกษาดานอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำได
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บทคัดยอ
หวยขาวสารเปนลำน้ำสาขาของแมน้ำลำโดมใหญ ไหลบรรจบดานเหนอืน้ำหางจากเขือ่นลำโดม

ใหญ ประมาณ 17 กโิลเมตร ซึง่บรเิวณเหนอืเขือ่นประมาณ 5-10 กโิลเมตร เปนบรเิวณพืน้ทีล่มุต่ำและ
จุดไหลรวมของปริมาณน้ำ ประสบปญหาน้ำทวมซ้ำซากมาโดยตลอด หนึ่งในปจจัยที่คาดการณวาเปน
สาเหตขุองการเกดิอทุกภยัของแมน้ำลำโดมใหญคอื การไหลรวมสมทบของปรมิาณน้ำจากลำหวยขาวสาร
ดังนั้นเพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปสูแนวทางการแกไขหรือชวยบรรเทาปญหาน้ำทวม
จงึไดดำเนนิการศกึษาการเคลือ่นตวัของน้ำในฤดนู้ำหลากของลำหวยขาวสารทีไ่หลมาสมทบแมน้ำลำโดมใหญ
โดยการใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 จำลองสถานการณในปทีเ่กดิน้ำทวมประวตักิารณ พ.ศ.2556
กรณีมีและไมมีประตูระบายน้ำในลำหวยขาวสาร ผลการศึกษาพบวา ประตูระบายน้ำหวยขาวสาร
สามารถเกบ็กกัน้ำในชวงน้ำนอยไดดใีนชวงเดอืนเมษายน-เดอืนสงิหาคม แตไมสามารถชวยลดผลกระทบ
ระดับน้ำและพื้นที่น้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญได ระดับน้ำในแมน้ำลำโดมใหญจะเออลนตลิ่ง และเทอ
มาถงึลำหวยขาวสาร สงผลใหลำหวยขาวสารมรีะดบัน้ำทวมเออลนตลิง่ การระบายน้ำปกตจิะไมสามารถ
ควบคมุบานเพือ่ชวยชะลอน้ำทีไ่หลลงสแูมน้ำลำโดมใหญได จงึสรปุไดวา ลำหวยขาวสารไมมผีลตอการ
เกิดน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญ

คำสำคญั: น้ำทวม, หวยขาวสาร, แมน้ำลำโดมใหญ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ABSTRACT
HuaiKhao Sanis a tributaryof Lam Dom Yairiver. HuaiKhao San branch above Lam

Dom Yai dam have distance about 17 km. The area above Lam Dom Yai dam is about 5-10
kms. It is a lowland area and connection branch between HauiKhao San branch and Lam Dom
Yai river. This area has been flooded frequently.One of cause is discharge from HuaiKhao San
branch into Lam Dom Yai river. Therefore there is a need to clear conclusion and solution
mitigate flood. This paper presents the development of MIKE-11 model for 2013's flood
situation, case study includes HuaiKhao San control structure. The results of the
study indicated that HuaiKhao San Floodgate Able to store water in low water wellduring
April - August, but could not help reduce the impact of water levels and flooding areas in the
Lam Dom River.And poured into the Khao San Creek Resulting in the Khao San Creek
flooding level Normal drainage will not be able to control the bloom to help slow down the
water flowing into the Lam Dom River. Therefore concluded that Khao San Creek has no
effect on flooding in the Lam Dom River.

KEY WORD : Flood, HuaiKhao San, Lam Dom YaiRiver

1. บทนำ
หวยขาวสารตัง้อยใูนลมุน้ำลำโดมใหญ และเปนลำน้ำสาขาของแมน้ำลำโดมใหญ  มพีืน้ทีร่บัน้ำประมาณ

590 ตารางกโิลเมตร ในฤดนู้ำหลากมปีรมิาณน้ำทวมตลิง่และไหลบาคอนขางเรว็ลงสแูมน้ำลำโดมใหญ
ซึง่การไหลรวมของมวลน้ำจากหวยขาวสารอาจเปนสวนหนึง่ทีท่ำใหเกดิความรุนแรงของการเกดิน้ำทวม
ตามขอสนันษิฐานจากราษฎรในพืน้ที ่ซึง่ขาดความชดัเจนเนือ่งจากไมมกีารวดัอตัราการไหลของน้ำทำให
ไมสามารถวเิคราะหถงึอทิธพิลทีส่งผลกระทบไดอยางถกูตอง  อกีทัง้พืน้ทีบ่รเิวณหวยขาวสารในฤดนู้ำหลาก
ไดประสบปญหาน้ำทวมพืน้ทีเ่กษตร และปญหาขาดแคลนน้ำเพือ่การเกษตร อปุโภคบรโิภคและเลีย้งสตัว
ในชวงฤดูแลงในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำทวมในหวยขาวสารและ
แมน้ำลำโดมใหญ โดยใชแบบจำลองคณิตศาสตร MIKE11 จำลองสถานการณน้ำทวมป พ.ศ. 2556
กรณศีกึษาหากมโีครงการประตรูะบายน้ำบรเิวณปากหวยขาวสารโดยใชขอมลูการศกึษาโครงการเตรยีม
ความพรอมแบบกอสรางของกรมชลประทาน ซึ่งการจำลองนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำจาก
หวยขาวสารลงสลูำโดมใหญสงผลใหเกดิผลกระทบน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญมากนอยเพยีงใด รวมถงึ
เปนบทสรปุเพือ่ใชเปนแนวทางแกไขปญหาทัง้ภาวะน้ำทวม น้ำแลง บรเิวณพืน้ทีห่วยขาวสารดวย
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2. ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา
หวยลำโดมใหญมตีนน้ำจากบรเิวณเทอืกเขาพนมดงรกั ไหลขึน้ทศิเหนอืจากอำเภอน้ำยนืผานอำเภอ

นาจะหลวย อำเภอเดชอดุม อำเภอนาเยยีและบรรจบแมน้ำมลูทีอ่ำเภอพบิลูมงัสาหาร ซึง่ขอบเขตการ
ศึกษาครั้งนี้อยูบริเวณลุมน้ำลำโดมใหญตอนลาง ครอบคลุมจุดไหลบรรจบของลำหวยขาวสารกับแมน้ำ
ลำโดมใหญ โดยเริม่ตัง้แตฝายนาเยยีถงึจดุบรรจบกบัแมน้ำมลู ดงัภาพที ่1

ภาพที ่ 1 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาและบรเิวณพืน้ทีน่้ำทวมลมุน้ำลำโดมใหญ

3. วธิดีำเนนิการศกึษา
การวเิคราะหผลกระทบของปรมิาณน้ำจากหวยขาวสารตอแมน้ำลำโดมใหญในสถานการณน้ำทวม

มรีายละเอยีดขอมลูทีเ่กีย่วของและวธิดีำเนนิการศกึษา ดงัตอไปนี้
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3.1 สภาพพืน้ทีศ่กึษา
ในชวงเดอืนกลางเดอืนกนัยายนถงึตนเดอืนตลุาคม ป 2556 ลมุน้ำลำโดมใหญไดรบัอทิธพิลจาก

พายดุเีปรสชัน่ "Eighteen" และจากพาย ุ"หวตูิบ๊" ทำใหเกดิปรมิาณฝนตกหนกัครอบคลมุพืน้ทีล่มุน้ำโดม
ใหญเปนระยะเวลานาน สงผลทำใหเกดิน้ำทวมหลากบรเิวณแมน้ำลำโดมใหญตอนลาง ซึง่ถอืเปนปประวตัิ
การณสงูสดุทีเ่คยเกดิขึน้ทำใหพืน้ทีก่ารเกษตรและชมุชนไดรบัผลกระทบเสยีหายจากน้ำทวมจำนวนมาก
โดยเฉพาะชมุชนเหนอืเขือ่นลำโดมใหญประมาณ 5 กโิลเมตร และอยหูางจากปากหวยขาวสารประมาณ
12 กโิลเมตร ถอืเปนบรเิวณทีว่กิฤตมิากทีส่ดุ ดงัภาพที ่1และภาพที ่2

จากเหตุการณน้ำทวมป 2556 ทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
อทุกภยั ทีค่าดวาเปนสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอการเกดิน้ำทวม ซึง่มโีครงการทีไ่ดดำเนนิการศกึษาและกอสราง
แลวเสร็จในป 2559  คือโครงการกอสรางอาคารระบายน้ำฉุกเฉินบริเวณดานขางเขื่อนลำโดมใหญ
ดงัภาพที ่3

สวนอีกแนวทางที่กรมชลประทานไดดำเนินการศึกษาโครงการและออกแบบเสร็จเรียบรอย
อยรูะหวางเตรยีมของบประมาณกอสราง ไดแกโครงการกอสรางประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร บานปาขา
ตำบลบงุทะแลง อำเภอสวางวรีะวงศ จงัหวดัอุบลราชธาน ีซึง่มวีตัถปุระสงคของโครงการคอืบรรเทาปญหา
น้ำทวมและปญหาชวยเหลือการขาดแคลนน้ำจากขอมูลการเตรียมความพรอมศึกษาโครงการและออก
แบบโครงการกอสรางประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร ของกรมชลประทาน จงึนำมาวเิคราะหประเดน็กรณี
หากมีอาคารบังคับน้ำในลำหวยขาวสาร จะชวยลดปญหาน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญไดหรือไม โดย
ประยกุตใชในแบบจำลองชลศาสตร MIKE11 โดยใชรายละเอยีดของการศกึษาโครงการดงัภาพที ่ 4

ภาพที ่2 ภาพถายเหตกุารณอทุกภยัป พ.ศ. 2556
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ภาพที ่ 3 อาคารระบายน้ำฉกุเฉนิ

ภาพที ่ 4 แผนทีแ่สดงตำแหนงโครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
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3.2 วิธีดำเนินการศึกษา
ในการศึกษาสภาพการเกิดน้ำทวมลุมน้ำลำโดมใหญ โดยประยุกตใชแบบจำลองคณิตศาสตร

MIKE11 พฒันาโดย DHI ประเดนมารค ซึง่ในการศกึษาครัง้นีใ้ชแบบจำลองยอย (Module) 2 แบบ
จำลอง คอื แบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา (Rainfall - Runoff Module) และแบบจำลองสภาพการไหล
(Hydrodynamic Module) โดยแบบจำลองน้ำฝน - น้ำทาใชในการประเมนิปรมิาณน้ำทาจากปรมิาณ
ฝนตกในลมุน้ำ สวนแบบจำลองสภาพการไหลใชศึกษาการเคลือ่นตวัของน้ำในลำน้ำ

3.2.1แบบจำลองน้ำฝน- น้ำทา(Rainfall - Runoff Module)
แบบจำลองที่ใชในการคำนวณปริมาณน้ำทาจากน้ำฝน (Rainfall - Runoff model) หรือ

Nam Model โดยจะจำลองพฤตกิรรมทางกายภาพของลมุน้ำเพือ่คำนวณหาปรมิาณน้ำทาจากขอมลูปรมิาณ
น้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ลุมน้ำ ซึ่งตองมีการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด เพื่อปรับคา
พารามเิตอรตางๆ ในแบบจำลองใหเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีล่มุน้ำ โดยจะแบงพืน้ทีอ่อกเปนลมุน้ำยอยตาง ๆ
และเชื่อมตอเปนระบบลุมน้ำ ผลการคำนวณปริมาณน้ำทาจะเชื่อมโยงกับแบบจำลอง MIKE11
เพื่อใชในการคำนวณสภาพการไหลในลำน้ำตอไป

จากการพจิารณาสถานวีดัน้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำลำโดมใหญ พบวามเีพยีง 1 สถานเีทานัน้ทีม่ี
ขอมลูปรมิาณน้ำทาเพยีงพอ สำหรบัใชในการสอบเทยีบและตรวจทานแบบจำลอง ไดแก M.170 ทีม่ชีวง
สถติขิอมูลตรวจวดัปรมิาณน้ำทา ดงันัน้ จงึเลอืกสถานวีดัน้ำทานีใ้นการปรบัเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง
น้ำฝน-น้ำทา โดยแบงพืน้ทีล่มุน้ำยอยสถาน ี M.170 และเลอืกสถานวีดัปรมิาณน้ำฝนมาทำสดัสวนถวง
น้ำหนกัของแตละสถานทีีม่อีทิธพิลดวยวธิ ีThiessen Polygon ตอลมุน้ำยอย M.170 ดงัภาพที ่5

ภาพที ่5 พืน้ทีล่มุน้ำยอยของสถานวีดัน้ำทา และขอบเขตรปูเหลีย่มธเีอสเสน
ของสถานีวัดน้ำฝนในการปรับเทียบและสอบเทียบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา
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3.2.2 แบบจำลองสภาพการไหล(Hydrodynamic Module)
ในการศกึษานีใ้ชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 เปนการจำลองสภาพการไหลของน้ำใน

โครงขายลำน้ำทีซ่บัซอน การไหลของน้ำผานอาคารควบคมุตางๆ ตามขอกำหนด เชน ประตรูะบายน้ำ
ฝาย และสถานสีบูน้ำ เปนตน สามารถนำเขาน้ำทาทีเ่กดิจากฝนตกในพืน้ทีร่บัน้ำ โดยการเชือ่มเขากบั
แบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา หรอืใสขอมลูอตัราการไหลเขาไปในระบบตามทีก่ำหนด

โดยในการศกึษานีก้ำหนดขอบเขตดานเหนอืน้ำของแมน้ำลำโดมใหญและหวยขาวสาร จาก
การประยกุตใชแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา และขอบเขตดานทายน้ำใชขอมลูระดบัน้ำ TS.04 แมน้ำมลูวดั
ปากมลู ดงัภาพที ่ 6 และทำการเชือ่มตอระบบโครงขายลำน้ำกบัลมุน้ำยอยจากแบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา
(Nam Model) สำหรบัการปรบัเทยีบแบบจำลองสภาพการไหล MIKE11 เพือ่ใหไดคาสมัประสทิธิค์วาม
ขรุขระที่เหมาะสมที่สุด

3.3 การรวบรวมขอมลู
การศึกษานี้ไดทำการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพื่อทำการศึกษาสภาพการเกิดน้ำ

ทวมลมุน้ำลำโดมใหญ ดงันี้
1) ขอมลูปรมิาณฝนรายวนั ไดทำการคดัเลอืกขอมลูทีม่กีารตรวจวดัจนถงึปจจบุนั เพือ่ใชใน

การคำนวณปรมิาณน้ำทา มจีำนวน 10 สถาน ีไดแก 407001 407002 407009 407012 407013 407017
407018 407021 409002 และ 409014 ซึง่รวบรวมโดยกรมอตุนุยิมวทิยา

ภาพที ่6 โครงขายลำน้ำและเงือ่นไขขอบเขตแบบจำลอง MIKE 11 HD
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2) ขอมลูปรมิาณการระเหยรายวนั จากสถานตีรวจวดัอากาศจงัหวดัอบุลราชธาน ีตรวจวดั
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

3) ขอมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำรายวัน ไดแก สถานีวัดปริมาณน้ำ M.170 และเขื่อน
ลำโดมใหญ เพือ่ใชในการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง ตรวจวดัโดยกรมชลประทาน

4) ขอมลูโครงสรางอาคารชลศาสตร ไดแก ฝายนาเยยีและเขือ่นลำโดมใหญ รวบรวมจาก
โครงการชลประทานอุบลราชธานี

5) ขอมูลรูปตัดลำน้ำ ซึ่งไดจากผลสำรวจลำน้ำรูปตัดลำน้ำ โดยสำรวจรูปตัดขวางลำน้ำ
ทกุ 5 กโิลเมตร ระยะทางสำรวจ 63 กโิลเมตร

6) ขอมลูแบบจำลองความสงูเชงิเลข (Digital Elevation Model, DEM) บรเิวณรอบพืน้ที่
โครงการและใกลเคียง โดยสรางขึ้นมาจากจุดตำแหนงแสดงระดับความสูงของพื้นที่ที่รวบรวมไดจาก
กรมชลประทาน

7) ภาพถายดาวเทยีมแสดงพืน้ทีน่้ำทวมสงูสดุในป 2548 ถงึ 2558 รวบรวมจากสำนกังาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) หรอื GISTDA

3.4 ผลการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง
ในการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน - น้ำทา (Nam model) ไดปรบัคาพารามเิตอร

ทีม่ผีลตอปรมิาณการเกดิน้ำทาในลมุน้ำ ขนาดและรปูรางของกราฟน้ำทา ดงัแสดงผลการสอบเทยีบและ
ตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน-นำ้ทา ของสถานวีดัน้ำทาดงัตารางที ่ 1

ผลการสอบเทยีบใน ปพ.ศ. 2556 และตรวจสอบแบบจำลองในป พ.ศ. 2557 ณ สถานวีดัปรมิาณ
น้ำทา M.170 พบวามคีา r2 เทากบั 0.856 และ 0.897 ตามลำดบั คา WBL เทากบั +0.6% และ -0.6%
ตามลำดบัดงัภาพที ่7

ตารางที่ 1 คาพารามเิตอรทีไ่ดจากการปรบัเทยีบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา
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ในการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลองสภาพการไหล (HD Model) ไดปรบัคาสมัประสทิธิค์วาม
ขรขุระ (Manning's n) เพือ่จำลองสภาพการไหลไดอยางถกูตอง โดยปรบัคาสมัประสทิธิค์วามขรขุระ
(Manning's n) เทากบั 0.033 ผลการสอบเทยีบในปน้ำทวมสงูสดุประวตักิารณ พ.ศ. 2556 และตรวจสอบ
แบบจำลองในป พ.ศ.2557 ซึง่เปนปน้ำนอย ณ เขือ่นลำโดมใหญ พบวามคีา r2 เทากบั 0.997 และ 0.983
ตามลำดบั คา RMSE เทากบั 0.095 เมตร และ 0.125 เมตร ตามลำดบัดงัภาพที ่8 และภาพที ่9

ภาพที ่7 (ก) ผลการสอบเทยีบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาป พ.ศ. 2556สถาน ีM.170
(ข) ผลการตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา ป พ.ศ. 2557 สถาน ีM.170

ภาพที ่8 ผลการสอบเทยีบแบบจำลองสภาพการไหลป พ.ศ. 2556
(ก) ดานเหนอืเขือ่นลำโดมใหญ(ข) ดานทายเขือ่นลำโดมใหญ
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ลกัษณะพฤตกิรรมการไหลของน้ำจากการประยกุตใชแบบจำลองดงัภาพที ่ 8 และภาพที ่ 9
บริเวณเหนือเขื่อนและทายเขื่อน ปน้ำทวมสูงสุดประวัติการณ พ.ศ. 2556 และปที่มีปริมาณน้ำนอย
พ.ศ.2557 แบงเปน 3 ชวง ไดแก

1) ชวงเดอืนเมษายน-สงิหาคม เมือ่มกีาร operate บาน สภาพการไหลของน้ำในปน้ำทวม
และน้ำนอยมีสภาพคลายกันกลาวคือ ระดับน้ำเหนือเขื่อนและทายเขื่อนมีระดับแตกตางกัน โดยระดับ
น้ำเหนือเขื่อนสูงกวาทายเขื่อน และความแตกตางระดับน้ำเหนือ-ทาย เปนไปตามการควบคุมการ
เปด-ปดบาน โดยรักษาระดับน้ำไมเกินระดับเก็บกักไมใหเกิดผลกระทบกอนเขาสูสภาวะน้ำหลาก

2) ชวงเดอืนกนัยายน- ตลุาคม เมือ่เปดทกุบานรอยเปอรเซน็ตชวงฤดนู้ำหลากในปน้ำทวมมี
ปรมิาณน้ำไหลลนตลิง่ประมาณ 3 เมตร (ระดบัตลิง่ +112.00 ม.รทก.) หรอืทวมในลกัษณะน้ำลนตลิง่แผ
เตม็พืน้ที ่(Flood plain) ระดบัน้ำเหนอืเขือ่นและทายเขือ่นมรีะดบัเทากนั สภาพการไหลในชวงนีจ้ะตาง
กับปน้ำนอยที่มีระดับน้ำต่ำกวาตลิ่ง

3) ชวงปลายเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เมือ่ปดบานรอยเปอรเซน็ต เปนชวงฤดเูกบ็กกัน้ำ สภาพ
การไหลของน้ำในปน้ำทวมและน้ำนอยมจีะกลบัมามสีภาพคลายกนัอกีครัง้ ระดบัน้ำเหนอืเขือ่นและทาย
เขือ่นมรีะดบัแตกตางกนั โดยระดบัน้ำเหนอืเขือ่นสงูกวาทายเขือ่นประมาณ 3.00-4.00 เมตร ซึง่เปนการ
ใชประโยชนจากเขือ่นในการเกบ็กกัน้ำตามศกัยภาพของลำหวยเพือ่ใชสนบัสนนุกจิกรรมตาง ๆ  ในฤดแูลง
โดยในชวงนี้จะมีการบริหารจัดการเขื่อนตามสภาพน้ำแตละป

ภาพที ่9 ผลการตรวจสอบแบบจำลองสภาพการไหลป พ.ศ. 2557
(ก) ดานเหนอืเขือ่นลำโดมใหญ (ข) ดานทายเขือ่นลำโดมใหญ
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3.5 การจำลองสถานการณน้ำป พ.ศ.2556 กรณศีกึษามโีครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
สภาพลำหวยขาวสาร บรเิวณหวังาน มคีวามกวางประมาณ 30.00-35.00 เมตร ความลกึจาก

ตลิง่ถงึทองลำน้ำประมาณ 5.00-6.00 เมตร โครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสารเกดิขึน้จากราษฎรใน
พื้นที่ประสบปญหาน้ำทวมพื้นที่การเกษตร และปญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค
และเลีย้งสตัว ในชวงฤดแูลง ราษฎรจงึมคีวามตองการใหดำเนนิการกอสรางประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
ขึน้เพือ่บรรเทาปญหาจากปญหาน้ำทวมพืน้ทีก่ารเกษตร และเพือ่เกบ็กกัน้ำไวใชสำหรบัการเกษตร อปุโภค
บรโิภค และเปนแหลงน้ำประจำหมบูาน

เพื่อพิจารณาผลกระทบของการมีโครงการประตูระบายน้ำหวยขาวสารการศึกษานี้ไดทำ
การประยกุตใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 โดยใชเหตกุารณ ป พ.ศ. 2556 ซึง่เปนปทีเ่กดิน้ำทวมสงู
สำหรับศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ำหลากและระดับน้ำทวมกรณีศึกษามีโครงการประตูระบายน้ำหวย
ขาวสาร

3.5.1 การบรหิารจดัการน้ำ โครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
จากรายงานการศกึษาเบือ้งตนโครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร กรมชลประทาน (2559)

มเีกณฑบรหิารน้ำ โดยมรีะดับน้ำเกบ็กกัอยทูี ่+115.50 ม.รทก. จงึนำเกณฑการบรหิารน้ำมาทำการจำลอง
สถานการณน้ำป พ.ศ. 2556 ในแบบจำลองชลศาสตร (MIKE11) ดงัตอไปนี้

" ระดบัน้ำหนาปตร. นอยกวาหรอืเทากบั +115.50 จะทำการลดบานประตรูะบายน้ำเพือ่
รักษาระดับน้ำเก็บกัก

" ระดบัน้ำหนาปตร. มากกวา +115.50 จะทำการเพิม่เปดบานประตรูะบายน้ำ เพือ่ระบาย
น้ำและรักษาระดับน้ำอยูที่ระดับเก็บกัก

ตวัอยางการจำลองประตรูะบายน้ำหวยขาวสารในแบบจำลอง MIKE11 ดงัภาพที ่ 10

ภาพที ่10 ปตร.หวยขาวสารในแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11
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3.5.2 ผลการจำลองผลของประตรูะบายน้ำหวยขาวสารตอสถานการณน้ำป พ.ศ. 2556
การศกึษานีไ้ดทำการประยกุตใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11 โดยใชเหตกุารณ ป พ.ศ.

2556 ซึง่เปนปน้ำทวมสงูสดุประวตักิารณ สำหรบัศกึษาการเคลือ่นตวัของน้ำหลากและระดบัน้ำทวมกรณี
ศกึษามโีครงการประตรูะบายน้ำหวยขาวสาร เพือ่พจิารณาผลกระทบของการมโีครงการประตรูะบายน้ำ
หวยขาวสาร

ผลการจำลองระดับน้ำดังภาพที่ 11 พบวาโครงการประตูระบายน้ำหวยขาวสาร สามารถ
เกบ็กกัน้ำในชวงน้ำนอยในหวยขาวสารไดเพยีงชวงสัน้ ๆ เมือ่พจิารณาจากลกัษณะพฤตกิรรมการไหลของ
น้ำจากการประยุกตใชแบบจำลอง ในชวงที่ 1) ชวงเดือนเมษายน-สิงหาคม เมื่อมีการ operate
บาน ระดับน้ำเหนอืเขือ่นและทายเขือ่นมรีะดับแตกตางกนั โดยระดบัน้ำเหนอืเขือ่นสงูกวาทายเขือ่น และ
ความแตกตางระดบัน้ำเหนอื-ทาย เปนไปตามการควบคมุการเปด-ปดบาน โดยรกัษาระดบัน้ำไมเกนิระดบั
เกบ็กกัไมใหเกดิผลกระทบกอนเขาสสูภาวะน้ำหลากแตในชวงที ่3) ชวงปลายเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม
เมือ่ปดบานรอยเปอรเซน็ต เปนชวงฤดเูกบ็กกัน้ำ ระดบัน้ำในกรณมีแีละไมมปีระตรูะบายน้ำหวยขาวสาร
ไมแตกตางกนั ดวยอทิธพิลของน้ำเทอจากเขือ่นลำโดมใหญทีส่งผลกระทบมาถงึและในชวงที ่2) ชวงเดอืน
กันยายน- ตุลาคม เมื่อเปดทุกบานรอยเปอรเซ็นต ชวงฤดูน้ำหลาก โครงการประตูระบายน้ำหวยขาว
สาร ไมสามารถชวยบรรเทาน้ำทวมเนือ่งจากน้ำเออลนตลิง่สวนมากมาจากแมน้ำสายหลกั ปรมิาณน้ำใน
ลำน้ำลำโดมใหญสงูถงึ 1,227 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีในขณะทีป่รมิาณน้ำในหวยขาวสารมอีตัราการไหล
เทากบั 100.00 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีดงัผลการจำลองสถานการณน้ำป พ.ศ. 2556 กรณมีปีระตรูะบาย
น้ำหวยขาวสาร ระดบัน้ำสงูสดุเหนอืเขือ่นลำโดมใหญอยทูี ่+115.50 ม.รทก. มากกวาระดับน้ำสงูสดุกรณี
สภาพปจจุบันไมมีประตูระบายน้ำหวยขาวสารอยู0.30 เมตรพิจารณาที่จุด A ชวงกลางเดือนสิงหาคม
ในชวงทีย่งัคงมปีรมิาณน้ำทานอย และจดุ B ชวงตนเดอืนตลุาคม ในชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทามาก เมือ่จำลอง
สภาพการไหลเปนชวงลำน้ำบริเวณเหนือและทายประตูระบายน้ำหวยขาวสารจะแสดงผลออกมา
ดงัภาพที ่12

ภาพที่ 11 ผลการจำลองระดบัน้ำหนาเขือ่นลำโดมใหญกรณมีแีละไมมปีระตรูะบายน้ำหวยเขาสาร
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ในภาพที ่12(ก) แสดงใหเหน็วา เมือ่มปีระตรูะบายน้ำหวยขาวสาร ในชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทา
นอย ประตูระบายน้ำสามารถทำหนาที่ควบคุมปริมาณน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระดับเก็บกักอยู
ที ่+115.50 ม.รทก. สวนภาพที1่2(ข) ณ ชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทามาก ประตรูะบายน้ำหวยขาวสารไมสามารถ
ชวยบรรเทาน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญได เพราะอทิธผิลน้ำเทอจากเขือ่นลำโดมใหญทีส่งผลกระทบถงึ
ระดบัน้ำ ณ จดุหวังานประตรูะบายน้ำหวยขาวสารจะสงูประมาณ +116.50 ม.รทก.โดยสงูกวาระดบัตลิง่
(+116.00 ม.รทก.) ประมาณ 0.50 เมตร

4. สรปุผลการศกึษาและขอเสนอแนะ
การใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE11เพือ่จำลองสถานการณน้ำในแมน้ำลำโดมใหญและลำหวย

ขาวสารเพื่อศึกษาวาการไหลของน้ำจากหวยขาวสารลงสูลำโดมใหญสงผลใหเกิดผลกระทบน้ำทวมใน
แมน้ำลำโดมใหญมากนอยเพยีงใดโดยการประยกุตใชแบบจำลองกรณมีโีครงการประตรูะบายน้ำบรเิวณ

ภาพที ่ 12 ผลการจำลองสภาพการไหลตามรปูตดัตามยาวแมน้ำลำโดมใหญและหวยขาวสาร
กรณีที่มีประตูระบายน้ำหวยขาวสาร

(ก) ชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทานอย(ข) ชวงทีม่ปีรมิาณน้ำทามาก
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ปากลำหวยขาวสารผลแสดงใหเห็นวาโครงการประตูระบายน้ำหวยขาวสารสามารถเก็บกักน้ำในชวงน้ำ
นอยไดดใีนชวงเดอืนเมษายน-เดอืนสงิหาคมในขณะทีช่วงฤดเูกบ็กกัน้ำเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม ระดบั
น้ำในลำหวยขาวสารไดรบัอทิธพิลของน้ำเทอจากเขือ่นลำโดมใหญเทากบัระดบัเกบ็กกัของเขือ่นลำโดมใหญ
อยทูีร่ะดับ +111.00 ม.รทก. โดยประมาณ สวนสำหรบักรณเีหตกุารณอทุกภยั ป พ.ศ.2556 โครงการ
ประตูระบายน้ำหวยขาวสารไมสามารถชวยลดผลกระทบระดับน้ำทวมและพื้นที่น้ำทวมในแมน้ำลำโดม
ใหญได เนือ่งจากปรมิาณน้ำในหวยขาวสารมอีตัราการไหลเทากบั 25.00 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีในขณะที่
ปรมิาณน้ำสวนใหญมาจากแมนำ้ลำโดมใหญซึง่เปนแมน้ำสายหลกั โดยมอีตัราการไหล1,227 ลกูบาศก
เมตร/วนิาท ี ระดบัน้ำในแมน้ำลำโดมใหญจะเออลนตลิง่ และเทอมาถงึลำหวยขาวสาร สงผลใหลำหวย
ขาวสารมีระดับน้ำทวมเออลนตลิ่ง การระบายน้ำปกติจะไมสามารถควบคุมบานเพื่อชวยชะลอน้ำที่ไหล
ลงสแูมนำ้ลำโดมใหญได จงึสรปุไดวา ลำหวยขาวสารไมมผีลตอการเกดิน้ำทวมในแมน้ำลำโดมใหญ

ดงันัน้กรณหีากจะมกีารกอสรางโครงการประตรูะบายน้ำในลำหวยขาวสาร ควรเลือ่นทีต่ัง้ใหหาง
จากจดุบรรจบทัง้สองลำน้ำ เพือ่หลกีเลีย่งอทิธพิลการเกบ็กกัน้ำของเขือ่นลำโดมใหญ ทัง้นีเ้นือ่งจากการ
ศกึษานีม้ขีอจำกดัทางดานขอมลู ไดทำการจำลองลำหวยขาวสารเพยีงแคระยะทาง 10 กโิลเมตรเทานัน้
จงึควรมกีารสำรวจขอมลูรปูตดัลำน้ำหวยขาวสารเพิม่เตมิ และตดิตัง้สถานวีดัปรมิาณน้ำทีห่วยขาวสารเพือ่
ใหการจำลองสถานการณแบบจำลองชลศาสตรมคีวามสมบรูณมากขึน้ รวมถงึทบทวนวตัถปุระสงคของ
โครงการใหสอดคลองกบัสภาพจรงิ ใหสามารถใชเปนขอมลูในการบรหิารจดัการน้ำทัง้น้ำทวมและน้ำแลง
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุ กรมอตุนุยิมวทิยา  กรมชลประทาน  สำนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศภมูสิารสนเทศ

(องคการมหาชน) ทีอ่นเุคราะหขอมลูปรมิาณน้ำฝน ปรมิาณน้ำทา ระดบัน้ำ อตัราการระบายน้ำ รปูตดั
ลำน้ำในแมน้ำลำหวยขาวสาร
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บทคัดยอ
การเลือ่นตวัลาดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงขวาโครงการเขือ่นแควนอยบำรงุแดน ทำใหเกดิความ

เสียหายปรากฏบนลาดไหลเขา และมีความจำเปนตองทำการออกแบบปองการการเลื่อนตัวบริเวณลาด
ไหลเขา เพื่อเปนขอมูลประกอบการออกแบบปรับปรุงลาดไหลเขา จึงไดมีการสำรวจขอบเขตความเสีย
หายทีเ่กดิขึน้ การสำรวจธรณวีทิยาและธรณเีทคนคิ โดยการศกึษาลำดบัชัน้หนิธรณโีครงสราง แทงหิน
ตัวอยางจากหลุมเจาะ 11 หลุม และการวิเคราะหการเลื่อนตัวและเสถียรภาพลาดไหลเขาโดยวิธีการ
Kinematic, RMR และ SMR ผลการสำรวจบรเิวณลาดไหลเขามคีวามเสยีหายทีเ่กดิจากการเลือ่นตวัมี
พื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร การเลื่อนตัวยังทำให Shotcrete และทอระบายน้ำที่ปองกันลาด
ไหลเขาเกดิการปรแิตกและหลดุออกมา พบน้ำซมึออกมาตามรอยปรแิตกและเกดิ Traverse crack บรเิวณ
บนหนาลาดไหลเขาทีเ่ปนหนาดินทีไ่มถกูปองกนัลาดไหลเขา ชัน้ดนิเลือ่นเหลือ่มออกจากกนัประมาณ 1 เมตร
รางระบายน้ำคอนกรีตที่อยูระหวางฐานยันฝงขวาและตัวเขื่อนตีบเขาหากัน ลักษณะธรณีวิทยา หินใน
พืน้ทีโ่ครงการเปนหนิตะกอนอาย ุJurassic ชดุหนิเสาขวั กลมุหนิโคราช ประกอบดวยหนิทรายสลบักบั
หินทรายแปง หินทรายแปงแสดงการแตกแบบ Slaking และแสดงลักษณะชั้นหินคดโคง ระนาบการ
วางตวัมมีมุเอยีงเทต่ำ แทงหนิตวัอยางจากหลมุเจาะบนหนาลาดไหลเขาพบชัน้ดนิแทรกระหวางหนาหนิ
ในภาพตดั 2 มติ ิและ 3 มติ ิพบวามคีวามตอเนือ่ง มวลหนิทีเ่ลือ่นตวัมมีมุเอยีงเทนอยเขาหาสนัเขือ่น ชัน้
ดนิทีแ่ทรกระหวางหนาหนินีท้ำใหคามมุเสยีดทานระหวางหนาหนิลดลงมศีกัยภาพการเลือ่นตวั เมือ่เทยีบ
กบัคาความตานทานไฟฟาพบวา บรเิวณทีม่ศีกัยภาพการเลือ่นตวัทีพ่บในหลมุมคีา Low ถงึ Very low
resistivity ซึง่เปนบรเิวณทีม่คีวามชืน้สงูหรอืเปนระดบัน้ำทีไ่หลผานชัน้หนิ ซึง่สอดคลองกบัผลการสำรวจ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ความเสียหายที่มีน้ำปรากฏตามรอยแตกของ Shotcrete แบบจำลอง 3 มิติ และผลการวิเคราะห
Kinematic แสดงการวบิตัแิบบ Plane failure ผลการวเิคราะห RMR เปน IV - Poor rock และ SMR
เปน Class Va ลกัษณะลาดไหลเขาไมเสถยีร ควรพจิารณาขดุเปดใหม ตดิต้ังและทำระบบระบายน้ำ
ใหม ตดิต้ังเครือ่งมอืวัดการเคลือ่นตวับรเิวณลาดไหลเขา และอปุกรณปองกนัลาดไหลเขาอาท ิshotcrete,
dental concrete, ribs and/or beam toe wall ตามความเหมาะสม

คำสำคญั: Plane failure, Rock slaking, Kinematic analysis, Rock mass rating (RMR),
   Slope mass rating (SMR)

Abstract
Slope failure appeared at the right abutment slope of Kwai Noi Bamrung Dan dam.

The slope damaged have to repair and reconstruction. Geological and geotechnical data are
essential to slope protection and repair procedure. Therefore, investigations are composed of
study regional rock stratigraphy, rock structure, study core samples from drill 11 holes and
slope stability analysis include Kinematic, RMR and SMR methods. Thus, preliminary investi-
gations have found slope failure occurred between rock strata which illustrated slope dis-
placement. Slope face appears extensive damage area approximately 28,000 square meters.
Moreover, slip depleted mass caused to shotcrete rupture. Partial slope, drain pipes and rock
bolts separated from slope face. Horizontal drain holes break down. Underground water has
been leaked from shotcrete rapture. Traverse crack appeared on partially top soil adjacent to
highest parts of main scarp which have overlap spacing approximately 1 meter. Lined slope
surface drain to collect run-off between slope face and dam crest was constricted from
depleted mass. Furthermore, rocks in study area is Jurassic sedimentary rocks of the Sao
Khua formation which is member of the Khorat group. Consequently, this formation is
composed of sandstone interbedded with siltstone which shows the slaking phenomenon.
Also, rock structure reveal folding and bedding present low dipping angles. In addition, core
samples unveil clay material between rock strata which can be correlated in each other drill
holes on slope face in 2D geological profiles and 3D modeling. These result presents
continuum of clay material layers. Therefore, these evidences are estimated cause to loss
friction angle between rock strata which has potential of slip planes. Depleted mass exhibit
low tilt angle incline to dam. Besides, resistivity profiles illustrate low to very low resistivity
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under slip planes that indicates moisture or ground water level. Kinematic analysis result
demonstrates daylight envelop plane failure. Not only RMR result is categorized into class
IV - poor rock but also SMR result is classified into Class Va. These results are indicated that
slope unstable of plane failure. Consequently, recommendation concerning the reconstruction
slope, installing drain system, movement monitoring tools, and consider protection
instruments such as shotcrete, dental concrete, ribs and/or beam toe wall.

Key words: Plane failure, Rock slaking, Kinematic analysis, Rock mass rating (RMR), Slope
mass rating (SMR)

1. บทนำ
ปญหาการเลือ่นตวัลาดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงขวาเขือ่นแควนอยบำรงุแดน จงัหวดัพษิณโุลก ทำให

โครงสรางเพือ่ปองกนัการพงัทะลายลาดไหลเขาเกดิความเสยีหายขึน้ เพือ่หาวธิแีกไขปญหาการเลือ่นตวั
และการออกแบบปรบัปรงุลาดไหลเขาจงึตองทราบถงึลกัษณะการเลือ่นตวัของชัน้หนิทีร่องรบัลาดไหลเขา
สาเหตทุีท่ำใหคามมุเสยีดทานระหวางชัน้หนิลดลง ลกัษณะและทศิทางการวางตวัของมวลหนิทีเ่กดิการ
เลือ่นตวั ในการศกึษาครัง้นีจ้งึไดกำหนดวธิกีารศกึษาแบงออกเปน ศกึษาสำรวจความเสยีหายทีเ่กดิการ
เลือ่นตวั ศกึษาธรณวีทิยาและธรณเีทคนคิเพือ่ศกึษาลำดบัชัน้หนิ ลกัษณะธรณวีทิยาโครงสราง ศกึษา
แทงหนิตวัอยางทีไ่ดจากการเจาะสำรวจ 11 หลมุ ครอบคลมุบรเิวณลาดหนาลาดไหลเขา และการศกึษา
วเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาโดยวธิ ี Kinematic (Markland, 1972) บรเิวณหนาลาดไหลเขาทีเ่กดิ
การเลือ่นตวัเพือ่หาลกัษณะและทศิทางการเลือ่นตวั การวเิคราะห Rock Mass Rating; RMR (Bieniawski,
1976, 1989) และ Slope Mass Rating; SMR (M. Romana, 1985; M. Romana, Ser  n, & Montalar,
2003; Manuel Romana, Tom  s, & Ser  n, 2015) เพือ่จดัสภาพหนิหนาลาดไหลเขา ลกัษณะการเกดิ
การวิบัติ เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการออกแบบปรับปรุงลาดไหลเขา

2. วตัถปุระสงคการศกึษาการวบิตัลิาดไหลเขา
1. ศกึษาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณลาดไหลเขาจากการเลือ่นตวัของระนาบหนิ
2. ศกึษาลกัษณะธรณวีทิยาของหนิบรเิวณพืน้
3. ศกึษาสาเหตกุารเกดิการเลือ่นตวัในชัน้หนิ
4. ศึกษาวิเคราะหลักษณะการเลื่อนตัวและเสถียรภาพของลาดไหลเขาโดยใชวิธี Kinematic,

RMR และ SMR เบือ้งตนเพือ่เปนขอเสนอแนะในการออกแบบปรบัปรงุลาดไหลเขา
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3. วธิกีารศกึษา
1. การใชภาพถายทางอากาศและการเดนิสำรวจความเสยีหายนำมาประเมนิความเสยีหายทีป่รากฏ
2. สำรวจหนิโผลและเจาะสำรวจหนาลาดไหลเขา
3. ศกึษาแทงหนิตวัอยางเพือ่หาช้ันวสัดทุีเ่ปนสาเหตกุารเกดิการเลือ่นตวัและการเชือ่มโยงในเชงิ

ของระนาบพืน้ที ่ ความตอเนือ่งในระนาบหนาหนิทีเ่กดิการเลือ่นตวั และลกัษณะการเลือ่นตวั
4. ศึกษาวิเคราะหลักษณะการเลื่อนตัวและเสถียรภาพของลาดไหลเขาโดยใชวิธี Kinematic

(ลกัษณะและทศิทางการเลือ่นตวั) RMR และ SMR (ลกัษณะหนิหนาลาดไหลเขาและขอเสนอแนะการ
ออกแบบปองกัน)

4. การสำรวจความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณลาดไหลเขา
กระบวนการสำรวจความเสียหายบริเวณลาดไหลเขามีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อนำมาประกอบ
การประเมนิการปรบัปรงุ โดยการสำรวจความเสยีหายโดยรวมจากภาพถายทางอากาศ และการ

เดนิสำรวจความเสยีหาย เพือ่นำผลทีไ่ดมาสรปุความเสยีหายทีป่รากฏบนหนาลาดไหลเขาขอบเขตความ
เสยีหาย มกีารทำแผนทีภ่าพถายทางอากาศโดย สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ (2561) นำผลทีไ่ดมา
คำนวณพืน้ทีค่วามเสยีหาย แสดงความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการบนิสำรวจ (รปูที ่1ก) ความเสยีหายจาก
การเลือ่นตวักนิพืน้ที ่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร (พืน้ทีส่แีดงในรปูที ่1ข) และไดทำการจำลองหนา
ลาดไหลเขาเพือ่ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ (Wyllie & Mah, 2004) โดยรวมตามแนวตดัขวาง T-B (รปู
ที ่1ข และรปูที ่1ค) ลาดไหลเขาปรากฏถนนทัง้หมด 3 เสนตดัผานเรยีงลำดบัจากลางขึน้บน ประกอบ
ดวยถนนเสนลางลาดไหลเขาเปนโครงสราง Toe of slope และม ี Bench 1-3 ระดบัจนถงึถนนสวน
กลางลาดไหลเขาเปน Ramp ถดัมาเปน Bench 4-7 และถนนดนิดานบนลาดไหลเขาเปน Crest of
slope บรเิวณทีป่รากฏปญหาจากการเลือ่นตวัของฐานยนัฝงขวาอยรูะหวาง Toe of slope ถงึ Bench
6 และบรเิวณชัน้ดนิดานบนลาดไหลเขาทีไ่มถกูออกแบบปองกนั โดยมมุชนัในแตละ Bench แตกตาง
กนัออกไปอยใูนชวง rise: run คดิมมุเฉลีย่รวม (Overall slope angle) ลาดไหลเขาประมาณ 22.9  ํคดิ
เปน rise: run ประมาณ 1: 2.36
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การใชอากาศยานไรคนขบับนิถายภาพความเสยีหายบนลาดไหลเขา พบวาบรเิวณพืน้ทีด่าน
เหนอืของลาดไหลเขา (รปูที ่2ก) เกดิ Transverse cracks  และบรเิวณ Bench 4 - Bench 6 เกดิรอย
แตกเฉยีงตดั Shotcrete บรเิวณหนาลาดไหลเขา (รปูที ่ 2ข) บรเิวณรางระบายน้ำทีอ่ยรูะหวางฐานยนั
ฝงขวาและสนัเขือ่นเกดิการตบีเขาหากนัจากการเกดิการเลือ่นตวั (รปูที ่2ค) เมือ่บนิสำรวจจากดานทาย
น้ำเขาหาเขือ่นพบรอยแตกบน Shotcrete บรเิวณ Bench 2 - Ramp มนี้ำซมึออกมาตามรอยแตก และ
บริเวณ Bench 1 - Bench 3 (รูปที่ 2จ) มีน้ำไหลออกจากรอยแตกและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณ
รอยแตก

รปูท่ี 1 ภาพถายการเลือ่นตวัของฐานยนัฝงขวา ก) ภาพถายทางอากาศ
(สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา กรมชลประทาน, 2561)

ข) ภาพถายความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บนลาดไหลเขา แสดงพืน้ทีเ่กดิการเลือ่นตวั
(พืน้ทีภ่ายในเสนประสแีดงประมาณ 28,000 ตารางเมตร)

(คดัลอกและดดัแปลงจาก ณฐัพงษ วจันะภมู,ิ 2561)
ค) รปูตดัลาดไหลเขาฐานยนัฝงขวาทีเ่กดิการเลือ่นตวัแบงออกเปน 3 ชวง ถนนลางลาดไหลเขา

(Toe of slope) คัน่ระหวางถนนกลางลาดไหลเขา (Ramp)
จนถงึถนนบนลาดไหลเขา (Crest of slope)
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การเดนิสำรวจความเสยีหายบรเิวณชัน้ดนิทีไ่มมกีารออกแบบปองกนัลาดไหลเขาเกดิ Transverse
crack แยกออกจากกนัวดัได ประมาณ 0.3 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร (รปูที ่3ก) และพบชัน้ดนิทรดุ
ลงจากชัน้ดนิเดมิประมาณ 1 เมตร เปนแนวยาวตอเนือ่งบนหนาลาดไหลเขาทีเ่ปนชัน้ดนิ (รปูที ่3ข และ
รปูที ่ 3ค) บรเิวณใกลกบัลาดไหลเขาทีถ่กูออกแบบปองกนั เกดิ Traverse crack กวางประมาณ 0.3
เมตร (รปูที ่3ง) เมือ่ทำการเดนิสำรวจถนนกลางลาดไหลเขาในสวนโครงสราง Ramp เกดิการทรดุตวัลง
หางกนัประมาณ 1 เมตร ยาวตอเนือ่งจากขอบลาดไหลเขาลงไปยงัลางลาดไหลเขา (รปูที ่3จ) และเกดิ
รอยแยกบรเิวณ Bench 5 ฉกี Shotcrete ออกจากกนัประมาณ 1 เมตร (รปูที ่3ฉ) บรเิวณถนนลางลาด
ไหลเขาระหวางสวน Toe of slope และ Bench 1 (รปูที ่3ช) เกดิการแตกออกมนี้ำซมึออกมาและมี
วชัพชืปกคลมุตามรอยแตก และมคีราบสนมิเหลก็ซมึออกมา มปีรมิาณการไหลทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เขาใกลแนว
สันเขื่อน น้ำไหลออกมาจากทอระบายน้ำ

 รปูที ่  2 รายละเอยีดการบนิสำรวจรอยแตกบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงขวา
ก) การเกดิ Traverse crack บรเิวณชัน้ดนิ ข) รอยแตกเฉยีงบน Shotcrete

บรเิวณ Bench 4 - Bench 6  ค) รางระบายน้ำทีอ่ยรูะหวางฐานยนัฝงขวาและสนัเขือ่นเกดิการตบี
เขาหากนั รปู ง Shotcrete บรเิวณ Bench 2 - Ramp มนี้ำซมึออกมาตามรอยแตก จ) น้ำไหลออก

จากรอยแตกและมวีชัพชืขึน้ปกคลมุบรเิวณรอยแตกบรเิวณ Bench 1 - Bench 3
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5. การสำรวจทางธรณวีทิยา
การสำรวจธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษามีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อทราบลักษณะชุดหินในพื้นที่โครงการที่

เกดิการเลือ่นตวั ลกัษณะโครงสรางของชดุหนิ ตลอดจนการจะศกึษาแทงหนิตวัอยางเพือ่หาชัน้ทีเ่ปนสาเหตุ
ทำใหเกดิการเลือ่นตวั โดยการสำรวจธรณวีทิยาในพืน้ทีศ่กึษาไดแบงออกเปน 2 ประเภท คอืการสำรวจ
ธรณวีทิยาพืน้ผวิ และการสำรวจธรณวีทิยาโดยการเจาะสำรวจเพือ่ศกึษาแทงหนิตวัอยาง

5.1 การสำรวจธรณวีทิยาพืน้ผวิ
การศกึษาลกัษณะธรณวีทิยาทีป่รากฏในพืน้ทีโ่ครงการทีม่ผีลตอการเลือ่นตวั เพือ่หาชดุหนิทีท่ำให

เกดิการเลือ่นตวั โครงสรางการวางตวัในพืน้ที ่โดยเมือ่ศกึษาจากแผนทีธ่รณวีทิยา (Department of mineral
resources, 1974) ในพืน้ทีศ่กึษา (รปูที ่4) บรเิวณทีเ่กดิปญหาการเลือ่นตวัตัง้อยบูนหมวดหนิเสาขวั (Sao
Khua) จดัอยใูน กลมุหนิโคราช (Khorat group)

รปูที ่3 ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บรเิวณทีป่องกนัลาดไหลเขา ก) เกดิ Transverse cracks ประมาณ
0.3 เมตร ข) รอยเหลือ่มของผวิลาดไหลเขาประมาณ 1 เมตร ค) รอยเหลือ่มกนัระหวางหนาลาดไหล
เขาประมาณ 1 เมตร ง) เกดิ Transverse cracks ประมาณ 0.3 เมตร จ) ผวิถนนกลางลาดไหลเขา

เหลือ่มออกจากกนัประมาณ 1 เมตร  ฉ) การเหลือ่มกนัหนา Shotcrete บรเิวณ Bench 5
ประมาณ 1 เมตร ช) น้ำใตดนิไหลออกจากหนา shotcrete ทีแ่ตกระหวาง Bench 1 และถนนเสน

ลางลาดไหลเขา (แผนทีอ่างองิจดัทำโดย สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ
สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา กรมชลประทาน, 2561)
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รปูที ่4 แผนทีธ่รณวีทิยาในพืน้ทีโ่ครงการ
(คดัลอกและดดัแปลงจาก Department of mineral resources, 1974)



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

231

5.1.1 หมวดหนิเสาขวั
หมวดหินเสาขวั (Ward & Bunnag, 1964) เปนหมวดหนิทีจ่ดัอยใูนกลมุหนิโคราช ประกอบ

ดวยหนิทรายแปงประมาณรอยละ 60 - 70 มสีนี้ำตาลแกมแดง และปนสเีทา ทีเ่หลอืประมาณ รอยละ
30 - 40 เปนหนิทราย สแีดงออน เมด็ขนาดเลก็ถงึละเอยีดมากมชีัน้กรวดปน และหนิชนดิอืน่ทีพ่บใน
หมวดหินเสาขวัคือ หนิโคลน หนิกรวดมนกระเปาะปนู สนี้ำตาลแกมแดง สเีทาแกมเขยีว หมวดหินเสา
ขวัแบงออกเปน 3 หนวย ดงันี ้หนวย A อยบูนสดุประกอบดวย หนิดนิดานกบัหนิทรายแปงสแีดงถงึสี
มวง และหนิทรายสมีวงแกมเทา เนือ้เมด็ขนาดละเอยีดถงึปานกลาง หนวยหนิ B ประกอบดวย หนิทราย
เปนสวนใหญมหีนิกรวดมนกบัหนิดนิดานบางเลก็นอย หนิทรายมเีนือ้เมด็ขนาดละเอยีดถงึปานกลาง สี
เทาแกมขาว สเีทา พบเศษซากตนไม แรทองแดง และยเูรเนยีม หนวยหนิ C ประกอบดวย หนิดนิดาน
และหนิทรายแปง สแีดงถงึมวง สลบักบัหนิทราย สแีดงมวง ชมพ ูและสแีดงแกมเทา (Hahn, 1982) ชัน้
หนิสลบักนัแบบ cycles มคีวามหนาอยรูะหวาง 200 - 760 เมตร (กรมทรพัยากรธรณ,ี 2550)

5.1.2 ธรณวีทิยาโครงสรางในพืน้ทีโ่ครงการ
การสำรวจหนิโผลทีพ่บในพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 10 จดุสำรวจ (10 Station) แสดงในรปูที ่5 หมวด

หนิเสาขวัในพืน้ทีโ่ครงการปรากฏเปนหนิทรายสเีทา เนือ้เมด็ขนาดละเอยีดถงึปานกลาง และพบหนิทราย
แปงสนี้ำตาลแดง แสดงชัน้หนิคดโคงแบบ Open folds มแีกนการวางตวัแนวเหนอื - ใต และทศิทาง
การวางตวัของแกนชัน้หนิคดโคงบดิออกไปทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอืเลก็นอย มรีปูแบบแนวแตก 4 แบบ
แนวแตกทีม่รีะนาบเอยีงเทไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทศิตะวนัออกเฉยีงใต
และทศิตะวนัตกเฉยีงใตพบ Overturn folds แสดงการ Thrust จะดานตะวนัตกไปยงัดานตะวนัออก และ
ชัน้หนิคดโคงแบบ Chevron folds มแีกนวางตวัตามแนวตะวนัตกเฉยีงเหนอืตะวนัออกเฉยีงใตปรากฏ
การวางตวัระนาบหนิในพืน้ทีว่างตวัตามแนวตะวนัตกเฉยีงเหนอื - ตะวนัออกเฉยีงใต เอยีงเทไปทางทศิ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืทำมมุ 5  ํ- 12  ํพบการแตกแบบ Slaking ของหนิทรายแปงสนี้ำตาลแดง

รปูที ่5 จดุสำรวจหนิโผลในบรเิวณโครงการ 10 จดุสำรวจ Station 1 - Station 10
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5.2 ผลการสำรวจธรณวีทิยาและการสำรวจความตานทานไฟฟา
การเจาะสำรวจทางธรณวีทิยา (กองวทิยาการธรณ,ี 2558) เปนการสำรวจใตผวิดนิโดยใชเครือ่งเจาะ

(Rotary drilling machine) เจาะเกบ็ตวัอยางแทงหนิ และสำหรบัการสำรวจและเกบ็ตวัอยางในชัน้ดนิ (ASTM
D1586, 2011) รวมท้ังการทดสอบการรัว่ซมึของน้ำในชัน้หนิ (Houlsby, 1992; Lugeon, 1933; U.S. Bureau
of Reclamation, 1960) โดยไดกำหนดตำแหนงหลมุเจาะไวทัง้หมด 11 หลมุ (DH.01 - DH.11) เพือ่ศกึษา
ตวัอยางแทงหนิ (Association of Professional Geological Scientists, 1977) ทีป่รากฏชัน้วสัดทุีเ่ปนสาเหตุ
ทำใหเกดิการเลือ่นตวับรเิวณลาดไหลเขา ในการเจาะสำรวจไดวางหลมุเจาะไวทัง้หมด 11 หลมุ (รปูที ่6) มี
ความลกึหลมุละ 20 เมตร ทำการศกึษาแทงหนิตวัอยางทีเ่จาะเกบ็ไดในแตละหลมุเพือ่นำมาทำรปูตดัขวาง
ธรณวีทิยาฐานราก 2 มติิ

แทงหนิตวัอยางทีเ่จาะเกบ็ไดทัง้หมด 11 หลมุ (รปูที ่7) ยกเวนหลมุเจาะสำรวจ DH. - 03 และ หลมุ
เจาะ DH. - 06 ทกุหลมุปรากฏชัน้ดนิ (Clay material) แทรกอยรูะหวางชัน้หนิ ชัน้ดนิทีพ่บในแทงหนิตวัอยาง
ที่เจาะไดแทรกอยูระหวางหนาหินและสงผลโดยตรงตอคามุมเสียดทานระหวางหนาหินทำใหเกิด
การเลื่อนตัวบนหนาลาดไหลเขา เพื่อการศึกษาลักษณะการเลื่อนตัวจึงทำการทำรูปตัดธรณีวิทยา
2 มติ ิตามแนวหลมุเจาะทัง้หมด 7 แนว (รปูที ่8) ประกอบดวยแนว A - A/ (รปูที ่8ก), B - B/ (รปูที ่8ข),
C - C/ (รปูที ่8ค), D - D/ (รปูที ่8ง), E - E/ (รปูที ่8จ), F - F/ (รปูที ่8ฉ) และแนว G - G? (รปูที ่8ช)

รปูท่ี 6 แผนทีแ่สดงตำแหนงหลมุเจาะสำรวจธรณวีทิยาจำนวน 11 หลมุ (DH. - 01 ถงึ DH. - 11)
และรปูตดัธรณวีทิยาลาดไหลเขาแนว A - A/, B - B/, C - C/, D - D/, E - E/, F - F/ และแนว G - G/

(แผนทีภ่าพถายทางอากาศคดัลอกและดดัแปลงจาก สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ, 2561)
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  รปูที ่ 7 รปูแทงหนิตวัอยางทีเ่จาะไดจากหลมุเจาะสำรวจธรณวีทิยาทัง้ 11 หลมุ
และความลกึทีพ่บชัน้ Clay material ในแตละหลมุ
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รปูท่ี  8 รปูตดัธรณวีทิยาจากผลการเจาะสำรวจแสดงเสนพืน้ผวิ (Surface เสนประสนี้ำเงนิ)
แสดงเสนหนาหนิ (เสนประสเีขยีว) และเสนทีเ่กดิการเลือ่นตวั (เสนประสแีดง) ก) รปูตดัธรณวีทิยา
แนว A - A/ ข) รปูตดัแนว B - B/ ค) รปูตดัแนว C - C/ ง) รปูตดัแนว D - D/ จ) รปูตดัแนว E - E/

ฉ) รปูตดัแนว F - F/ ช) รปูตดัแนว G - G/ (ถริวฒุ ิ ณ ลำปาง, 2561)
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ผลทีไ่ดจากรปูตดัธรณวีทิยา 2 มติสิามารถนำมาหาความตอเนือ่งของชัน้ Clay material ในรปู
แบบ 3 มติไิด โดยการนำแนวทัง้หมดในรปูที ่6 มาจดัวางในรปูแบบระนาบ 3 มติ ิ(รปูที ่9) โดยสามารถ
แบงชัน้ออกเปน 3 ชัน้ โดยชัน้แรกเปนชัน้หนาลาดไหลเขาทีป่รากฏ (รปูที ่ 9ก) ชัน้ทีส่องเปนความตอ
เนือ่งชัน้หนาหนิทีไ่ดจากหลมุเจาะสำรวจ (รปูที ่ 9ข) และชัน้ทีส่ามเปนชัน้ Clay material ทีล่กึทีส่ดุท่ี
พบในแทงหนิตวัอยาง ทำใหเกดิระนาบเลือ่น (Slip plane) พบวามความตอเนือ่งกนั (รปูที ่9ค) แสดงได
ในรปูแบบ 3 มติ ิของการเอยีงเทของระนาบทีเ่กดิการเลือ่นตวั (รปูที ่ 9ง) และเมือ่นำมาเทยีบเคยีงกบั
ภาพถายลาดไหลเขาพบวาหนาที่ปรากฏการเลื่อนตัวมีความสอดคลองกับระนาบชั้น Clay material ที่
ลกึทีส่ดุในแตละหลมุมทีศิทางการเลือ่นตวัเลือ่นเอยีงเขาไปทางสนัเขือ่นเลก็นอย (รปูที ่9จ) มรีปูรางแบบ
ระนาบของมวลหนิทีเ่กดิการเลือ่นตวั (รปูที ่ 9ฉ)

รปูที ่9 รปูตดั 3 มติจิากการใชรปูตดั 2 มติมิาตดักนัตามแนวในรปูที ่6 ก) รปูตดั 3 มติลิาดไหลเขา
ข) รปูตดั 3 มติชิัน้ดนิ ค) รปูตดั 3 มติชิัน้ Clay material ง) ลกัษณะการเลือ่นตวัในรปูแบบ 3 มติ ิจ)
ทศิทางการเลือ่นตวัเอยีงเขาหาสนัเขือ่น ฉ) ชัน้หนิดานบน Clay material ทีเ่กดิการเลือ่นตวัแบบ

ระนาบ และ fence diagram แสดงมวลหนิทีเ่กดิการเคลือ่นตวั (ถริวฒุ ิ ณ ลำปาง, 2561)

สภาพธรณวีทิยาฐานรากและผลสำรวจความตานทานไฟฟาในบรเิวณรปูตดัธรณวีทิยาแนว A - A'
วางตวัแนวเดยีวกบัแนวสำรวจความตานทานไฟฟา แนว A - A' (รปูที ่10) และบรเิวณรปูตดัธรณวีทิยา
แนว C - C' วางตวัแนวเดยีวกบัแนวสำรวจความตานทานไฟฟาแนว C - C' (รปูที ่11) ทำการสำรวจ
โดยฝายธรณฟีสกิส สวนธรณวีทิยา สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา การศกึษาความตานทาน
ไฟฟา (Milsom, 2003) รปูตดัแนว A - A' พบวาแนวเสนประสฟีาเปนชัน้หนาหนิ (Top of rock)
ในรปูตดัธรณวีทิยา มคีาความตานทานไฟฟาอยใูนชวง Medium ถงึ Very high และบรเิวณเสนประสสีม
เปนบรเิวณทีพ่บชัน้ดนิ (Clay material layer) ทีล่กึทีส่ดุแทรกอยแูละแปลความหมายวาเปน Assumed
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of slip plane บรเิวณทีอ่ยใูตเสน Assumed of slip plane มคีาความตานทานไฟฟาอยใูนชวง Medium
ถงึ Very low แปลความหมายวาทีใ่ตเสน Assumed of slip plane มคีาความตานทานไฟฟาทีป่านกลาง
ถงึต่ำ ความชืน้หรอืน้ำในบรเิวณทีใ่ต Assumed of slip plane

แนว C - C' (รปูที ่11) พบวาบรเิวณเสนประสฟีา เปนชัน้หนาหนิในสวนทีเ่หนอืขึน้ไปจนถงึพืน้
ผวิเปนชัน้ดนิ มคีาความตานทานไฟฟาอยใูนชวง Very low อยใูนระดบัตืน้ในชวงใกลกบัสนัทำนบถงึ Very
high อยใูนระดบัลกึลงในบรเิวณทีห่างจากสนัทำนบ แสดงถงึการลดลงของระดบัความชืน้หรอืระดบัน้ำ
ใตดนิเมือ่หางออกไปจากสนัเขือ่น

รปูที ่10 รปูตดัการเทยีบระหวางรปูตดัธรณวีทิยาแนว  A - A' และผลการสำรวจความตานทาน
ไฟฟาแนว A - A' (คดัลอกและดดัแปลงจากฝายธรณฟีสกิส, 2561)

รปูท่ี 11 รปูตดัการเทยีบระหวางรปูตดัธรณวีทิยาแนว  C - C' และผลการสำรวจความตานทาน
ไฟฟาแนว C - C' (คดัลอกและดดัแปลงจากฝายธรณฟีสกิส, 2561)
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ผลการเทยีบเคยีงรปูตดัธรณวีทิยาทีไ่ดจากหลมุเจาะแนว A - A' และแนว C - C' พบวาบรเิวณชัน้
Clay material (ชัน้ Assumed of slip plane) เปนบรเิวณทีม่คีาความตานทานต่ำ (ความชืน้สงู) ซึง่แปล
ความหมายวาเปนชัน้ทีล่กึทีส่ดุท่ีเกดิการเลือ่นตวัโดยสาเหตนุาจะมาจากความชืน้หรอืระดบัน้ำใตดนิทีแ่ทรก
อยรูะหวางชัน้หนิและในชัน้ Clay material สงผลใหชัน้ Clay material เปลีย่นคณุสมบตัแิละเกดิการ
เลือ่นตวับรเิวณหนาลาดไหลเขา ดงันัน้ระดบัน้ำใตดนิมผีลตอการเลือ่นตวัของฐานยนัฝงขวา

6. การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขา
การเกดิการวบิตับินหนาลาดไหลเขาสามารถเกดิไดในธรรมชาตแิละเกดิจากการกระทำของมนษุย

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพของหินประกอบดวยอาทิ ความแข็ง ความแกรง แรประกอบหิน ทิศ
ทางการวางตวัและความถีข่อง รอยแตก แนวแตก รอยเลือ่น สภาพแวดลอมอาท ิสภาพอากาศ ปรมิาณ
น้ำใตดนิ แผนดนิไหว การออกแบบทศิทางการตดัลาดไหลเขาและความลาดชนัทีต่ดัหนาลาดไหลเขา ทำให
เกิดรูปแบบการวิบัติแบบตาง (Raghuvanshi, 2019) รูปแบบการวิบัติสามารถแบงยอยออกไดเปน
4 รปูแบบ (Markland, 1972; Wyllie & Mah, 2004) ประกอบดวย การวบิตัแิบบระนาบ (Plane failure)
การวบิตัแิบบรปูลิม่ (Wedge failure) การวบิตัแิบบลมคว่ำ (Toppling failure)  การวบิตัริปูโคง (Circular
failure) โดยการเกดิการวบิตัแิบบระนาบเกดิขึน้จากการวางตวัโครงสรางไมตอเนือ่งระหวางชัน้ หนิเชน
ระนาบการวางตัวของชั้นหิน ระนาบรอยเลื่อน ชุดรูปแบบรอยแยกและแนวแตก โดยลักษณะการวาง
ตวัของระนาบมทีศิทางเอยีงเทออกจากลาดไหลเขา และขนาดมมุเอยีงเทของระนาบหนินอยกวามมุเอยีง
เทลาดไหลเขาทำใหเกดิ "Daylight" (Markland, 1972; Rowland, Duebendorfer, & Schiefelbein,
2007; Wyllie & Mah, 2004)

6.2 วธิกีารวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขา
การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาเพือ่ประเมนิสภาพความมัน่คงลาดไหลเขา โครงการนีใ้ชวธิี

การ Conventional approach (Raghuvanshi, 2019) ในเบือ้งตนจะใช 3 วธิกีาร ประกอบดวย วธิกีาร
Kinematic method (Goodman, 1989; Hocking, 1976; Hoek & Bray, 1981; Karaman, Ercikdi, &
Kesimal, 2013; Markland, 1972; Wyllie & Mah, 2004)  วธิกีาร Rock Mass Rating; RMR (Bieniawski,
1976, 1989) วธิกีาร Slope Mass Rating; SMR (M. Romana, 1985; M. Romana et al., 2003;
Manuel Romana et al., 2015)

6.2.1 วธิกีาร Kinematic method
กระบวนวเิคราะหการเลือ่นตวัใช Stereonet projection เพือ่ศกึษาทศิทางการวางตวัของ

ระนาบโครงสรางหิน ทิศทางและมุมการวางตัวของหนาลาดไหลเขา โดยจะพลอตบน Great circle
ขอมลูทีพ่ลอตประกอบดวย คาการวางตวัและมมุเอยีงเทของระนาบหนิ คาการวางตวั คามมุเอยีงเทของ
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หนาลาดไหลเขา และคามมุเสยีดทาน (Friction angle) ขอมลูการศกึษาหนิโผลบรเิวณจดุสำรวจ (รปูที ่12ก)
ปรากฏแนวแตก 3 รปูแบบแบงเปน แนวแตกทีม่มีมุเอยีงเทไปทางทศิตะวันตกเฉยีงใต (เสนโคงสสีมใน
รปูที ่ 11ข) แนวแตกทีม่กีารเอยีวเทเอยีงเทไปทางทศิเหนอื (เสนโคงสแีดงรปูที ่ 12ข) และแนวแตกที่
เอยีงเทไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต (เสนโคงสเีหลอืงในรปูที ่ 12ข)  และการเอยีงเทของหนาลาดไหล
เขา (เสนประโคงสดีำในรปูที ่12ข)  วดัคาการวางตวัของลาดไหลเขา ไดดงันี ้คา Dip direction of joint
ประมาณ 242 ํ คา Dip direction of slope ประมาณ 245? คา Dip of joint ประมาณ 55 ํ คา Dip of
slope ประมาณ 55 ํ คามมุเสยีดทานประมาณ 28.2? (RocLab, 2002) แสดงในรปูที ่12ข จากการเดนิ
สำรวจลกัษณะการเลือ่นตวัพบวา Daylight envelope ตามหนาลาดไหลเขา เมือ่ไดขอมลูการวางตวัของ
โครงสรางชัน้หนิทีป่รากฏบรเิวณหนิโผลและนำมาวเิคราะหแบบ Kinematic method พบวาเมือ่พจิารณา
การวางตวัลาดไหลเขา (เสนประสดีำในรปูที ่12ข) มกีารวางตวัตามแนวแตกทีม่กีารเอยีงเทระนาบเอยีง
เทไปทางตะวนัตกเฉยีงใต (เสนโคงสสีมในรปูที ่12ข) เมือ่พลอต Slope face (วงรเีสนทบึในรปูที ่12ข)
ขัว้ของระนาบทีเ่อยีงเทไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต (กลมุจดุสสีมในรปูที ่ 12ข) ตกในพืน้ที ่ Slope face
ทำใหเกดิ Daylight envelope และทำใหหนาลาดไหลเขาเลือ่นตวัและมกีารวบิตัแิบบระนาบในทศิตะวัน
ตกเฉยีงใต (244?) ตามรปูแบบการวเิคราะห Kinematic Analysis ในรปูที ่12ข

รปูที ่12 การวเิคราะห Kinematic ก) แนวแตกหนิโผลหนาลาดไหลเขา
ข. ผลการวเิคราะห Kinematic แบบ Plane failure

6.2.2 วธิกีาร Rock Mass Rating (RMR)
วธิกีาร RMR (Bieniawski, 1989) เปนวธิกีารวเิคราะหและจดักลมุหนิจากการพจิารณา 6

ปจจยัประกอบดวย 1. Uniaxial compressive strength of rock material 2. Rock Quality Designation
(RQD) 3. Spacing of discontinuities 4. Condition of discontinuities 5. Groundwater conditions
6. Orientation of discontinuities (ตารางที ่1)
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ผลการวเิคราะห RMR (ตารางที ่1)
A.1 Intack uniaxial compressive strength 175 Mpa = 12
A.2 RQD (%) เฉลีย่ คอื 36.25 = 8
A.3 Spacing of discontinuities ประมาณ ตัง้แต 1 เซนตเิมตร ถงึ 2 เมตร = 5
A.4 Condition of discontinuities นอยกวา 1 มลิลเิมตร ถงึ 5 มลิลเิมตร ผวิผุ = 20
A.5 Groundwater conditions บางพืน้ทีม่กีารไหลซมึออกมา = 4
B. Orientation of discontinuities ประมาณ Fair ใน slope = -25

ผลรวม RMR = 24

ตารางที ่1 Rock Mass Rating System (After Bieniawski 1989).
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ผลการวเิคราะห RMR ไดผลรวม 24 จดัอยใูน Class IV - Poor rock มกีารแนะนำออกแบบ
การปองกันการพังทลายของหิน (Bieniawski, 1989) โดยพิจารณาจากลักษณะหนางานเปนกรณีไป
ดงันี ้ทำ Rock bolt ทำเปนระบบ โดย ใช Bolts ยาว 4-5 เมตร ระยะหาง 1.0 - 1.5 เมตร คลมุดวย Wire
mesh ทำ Shotcrete หนาประมาณ 100 - 150 มลิลเิมตร

6.2.3 วธิกีาร Slope Mass Rating (SMR)
วธิกีารวเิคราะหลาดไหลเขาโดย SMR (M. Romana, 1985; M. Romana, Ser  n, & Montalar,

2003; Manuel Romana, Tomó s, & Ser n, 2015) พฒันาจากวธิกีาร RMR (Bieniawski, 1976) ไดมี
ผนูำไปใชงานอยางแพรหลายในงานอโุมงคและงานแบงจำแนกมวลหนิ (M. Romana et al., 2003) และ
นำมาใชกบังานลาดไหลเขาได แตยงัมปีญหาขอจำกดัดานขอจำกดัของมมุและทศิทางการวางตวัของแนว
แตกทีป่รากฏบนหนาลาดไหลเขา M. Romana (1985) ไดเพิม่เตมิปจจยัการวางตวัและมมุเอยีงเทของ
แนวแตกบรเิวณหนาลาดไหลเขา การวางตวัและมมุเอยีงเทของลาดไหลเขาในวธิกีาร RMR ทีใ่ชสำหรบั
การวเิคราะหลาดไหลเขา โดยเรยีกวธิกีารนีว้า "Slope Mass Rating" (SMR) เปนการเพิม่วธิกีารปรบั
แกคาการวางตวัของแนวแตกและหนาลาดไหลเขา (ตารางที ่ 2 และตารางที ่ 3) มสีมาการดงันี้

SMR = RMRB + (F1 x F2 x F3) + F4

โดย  RMRB = คำนวณโดยใชปจจยั 5 ปจจยัตาม Bieniawski (1976) ประกอบดวย
1) strength of intact rock; 2) RQD; 3) spacing of discontinuities;
4) condition of discontinuities; and 5) water inflow through
discontinuities and/or pore pressure ratio

F1 = คาความสมัพนัธการขนานของแนวการวางตวั (Strike) ระหวางแนวแตก
(Joint) และหนาลาด ไหลเขา (Slope) มคีาอยรูะหวาง 1.00 - 0.15
คานีห้าไดจากความสมัพนัธ F1 = (1 - sin A)2 โดย A = คามมุหระหวาง
แนวการวางตัวและแนวแตก

F2 = คามมุเอยีงเทของแนวแตก มคีาอยรูะหวาง 1.00 - 0.15 ในการวบิตัแิบบระนาบ
หาความสมัพนัธไดจากตารางที ่3 ในกรณกีารวบิตัแิบบลมคว่ำ F2 มคีา 1.00
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F3 = คาความสัมพันธระหวางมุมเอียงเทของแนวแตก และมุมเอียงเทของ
ลาดไหลเขาหาความสมัพนัธไดจากตารางที ่ 3

F4 = คาคะแนนการขดุเปดหาความสมัพนัธไดจากตารางที ่ 3
โดยคา F1, F2 และ F3 ไดจากการวดัคาการวางตวัของหนิโผลบนหนาลาดไหลเขาในสนาม นำคา

ทีไ่ดมาเทยีบในตารางเพือ่หาคาทีใ่ชในการคำนวณ สวนคา F4 เกดิจากสภาพการขดุเปดและวธิกีารทีใ่ช
ของหินโผลบนหนาลาดไหลเขา

RMRb หาไดจาก (ตารางที ่2)
A.1 Intack uniaxial compressive strength 175 Mpa = 12
A.2 RQD (%) เฉลีย่ คอื 36.25 = 8
A.3 Spacing of discontinuities ประมาณ ตัง้แต 1 เซนตเิมตร ถงึ 2 เมตร = 5
A.4 Condition of discontinuities นอยกวา 1 มลิลเิมตร ถงึ 5 มลิลเิมตร ผวิผุ = 20
A.5 Groundwater conditions บางพืน้ทีม่กีารไหลซมึออกมา = 4

RMRb = 49

ตารางที ่2 การคำนวณคา RMRB  (Bieniawski, 1979)

SMR หาไดจาก (ตารางที ่3)
คาทีว่ดัจากหนิโผลจดุสำรวจที ่9 คา dip direction of joint (    j) ประมาณ 230 ํ คา dip direction

of slope (   s) ประมาณ 244  ํคา dip of joint (   j) ประมาณ 45 ํ คา dip of slope (  s) ประมาณ 55 ํ
จากผลการวดัคาการวางตวัของหนิโผลเมือ่นำไปแทนคาในตารางที ่3 พบวา F1 = 0.7 (มมุตางกนั

14 ํ), F2 = 0.85 (มมุเอยีงเท 45 ํ), F3 = -50 (ผลตางมมุเอยีงเท = -5) และ F4 = 0 (ควรทำการขดุเปด
เนือ่งจากอยใูกลสนัเขือ่น) เมือ่นำมาแทนคาตามสมการได

SMR = 19.25
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ตารางที ่3 การคำนวณคา SMR (Bieniawski, 1976; M. Romana, 1985)

เมือ่นำคา SMR = 19.25 ทีไ่ดไปเทยีบกบั Description of SMR class เปน Class Va ในตาราง
ที ่3 พบวาลกัษณะลาดไหลเขามลีกัษณะแยมาก หนาลาดไหลเขาไมเสถยีร ลกัษณะการเลือ่นตวัเปนแบบ
ระนาบทีใ่หญมาก การออกแบบปองกนัลาดไหลเขา (ตารางที ่ 4) ควรพจิารณาทำการขดุเปดหนาออก
ใหม ทำระบบระบายน้ำบรเิวณหนาลาดไหลเขาและลกึเขาไปในลาดไหลเขา และพจิารณาทำ Shotcrete,
Dental Concrete, Ribs และ/หรอื Beam toe wall เพิม่เตมิ (ตารางที ่5)

ตารางที ่4 การจดัจำแนก SMR Classes (Manuel Romana et al., 2015)

ตารางที ่5 ตารางแสดงลกัษณะการวบิตัติามคา SMR และขอเสนอแนะวธิกีารปองกนั
ลาดไหลเขา (Manuel Romana et al., 2015)
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7. อภปิรายและสรปุผลการศกึษา
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บลาดไหลเขา พบน้ำไหลซมึออกมา Shotcrete ทีฉ่กีออกจากกนั ทอทีร่ะบาย

น้ำออกจากหนาลาดไหลเขาไมพบการไหลของน้ำ แตไหลออกมาทาง Shotcrete อาจเกดิการอดุตันทำให
น้ำไหลลงไปสะสมระหวางชัน้หนิ หนิทีพ่บในชัน้หนิตวัอยางทีม่ลีกัษณะเปน Clay material สวนประกอบ
เปนหินโคลน หิน และหินโคลปนทราย ซึ่งในตัวอยางที่ไดหินโคลน และหินโคลนปนทรายมีน้ำและ
ความชืน้สงูสอดคลองกบัผลการศกึษาความตานทานไฟฟาบรเิวณใตชัน้ Clay material ทีท่ำใหเกดิ Slip plane
มคีาความตานทานไฟฟาทีต่่ำถงึต่ำมากซึง่แสดงถงึบรเิวณทีม่คีวามชืน้สงู โคลนทีแ่ทรกระหวางชัน้หนิทราย
ทำใหมุมเสียดทานลดลง เนื่องจากน้ำท่ีไหลภายในลาดไหลเขาไมสามารถไหลออกไดในระบบทอระบาย
ที่ติดตั้งในลาดไหลเขา น้ำและความชื้นในลาดไหลเขาเปนปจจัยที่สงผลตอเสถียรภาพของลาดไหลเขา
(Wyllie & Mah, 2004) นอกจากนี้ผลการศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางในบริเวณพื้นโครงการเพื่อศึกษา
ลักษณะการวางตัวของชั้นหินโดยรวมในบริเวณโครงการพบวาในพื้นที่โครงการหินแสดงลักษณะชั้นหิน
คดโคง แกนชัน้หนิวางตวัประมาณแนวเหนอื - ใต มมุเอยีงเทชัน้หนิอยรูะหวาง 13 ํ - 20 ํ  สอดคลองกบั
รปูถายบรเิวณฐานยนัฝงขวาในชวงระหวางการกอสรางโครงการ (รปูที ่13) โครงสรางชัน้หนิคดโคงทำให
เกดิ Complex rupture surface with multiple steps (รปูที ่14)

  รปูที ่13 รปูถายบรเิวณฐานยนัฝงขวาในชวงระหวางการกอสรางโครงการแสดงการเกดิชัน้หนิ
คดโคงและรอยเลือ่นยอนมมุต่ำ (คดัลอกและดดัแปลงจาก ธวชัชยั บรรเทา,2548)
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ผลการวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาโดยวธิ ี Kinematic หนิบรเิวณลาดไหลเขาเปนบรเิวณที่
มศีกัยภาพการเกดิ Daylight envelope for plane failure zone เลือ่นลงไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต
ทศิทางสอดคลองกบัแบบจำลอง 3 มติ ิจากรปูตดัธรณวีทิยา ผลการวเิคราะห RMR จดัอยใูน IV - Poor
rock และผลการวเิคราะห SMR อยใูน Class Va พบวาลกัษณะลาดไหลเขามลีกัษณะแยมาก หนาลาด
ไหลเขาไมเสถยีร ลกัษณะการเลือ่นตวัเปนแบบระนาบทีใ่หญมาก การวเิคราะห RMR และ SMR เปน
ไปในทศิทางเดยีวกนั ผลการวเิคราะห RMR บงชีค้ณุภาพของหนิและผลการวเิคราะห SMR มกีารประเมนิ
ทศิทางการวางตวัของหนาลาดไหลเขา มมุเอยีงเทเทยีบกบัทศิทางและมมุเอยีงเทของแนวแยกประกอบ
ซึง่ไดพฒันามาจากวธิกีาร RMR เนือ่งจาก RMR ถกูออกแบบมาใชในงานอโุมงค (Romana et al., 2015)
ผลแบบจลอง 3 มติ ิผลการวเิคราะห Kinematic และ ผลการวเิคราะห SMR บงชีว้าเกดิการเลือ่นแบบ
ระนาบบริเวณฐานยันฝงขวาทิศทางไหลลงมายังทิศตะวันตกเฉียงใตตามหนาลาดไหลเขา สรุปผลการ
ศึกษาไดดังนี้

1) ความเสยีหายจากการเลือ่นตวัทำใหดนิเดมิเกดิการเลือ่นลงเหลือ่มกนัประมาณ 1 เมตร shotcrete
เกิดการฉีกขาดออกจากกัน และมีน้ำไหลออกมาจากรอยฉีก พื้นที่ที่เกิดการเลื่อนตัวประมาณ 28,000
ตารางเมตร

2) หนิบรเิวณฐานยนัฝงขวาเปนหมวดหนิเสาขวั อยใูนกลมุหนิโคราช ประกอบดวยหนิตะกอน
พวกหนิทรายแปง สนี้ำตาลแกมแดง และปนสเีทา หนิทราย สแีดงออน เมด็ขนาดเลก็ถงึละเอยีดมากมี
ชัน้กรวดปน หนิโคลน หนิดนิดาน และหนิทรายแปง สแีดงถงึมวง สลบักบัหนิทราย สแีดงมวง ชมพู
และสแีดงแกมเทา โดยหมวดหนิเสาขวั มลีกัษณะทางกายภาพของหนิ ประกอบดวยชัน้หนิสลบักนัแบบ
cycles มคีวามหนาอยรูะหวาง 200 - 760 เมตรในพืน้ทีโ่ครงการ ชัน้หนิในพืน้ทีโ่ครงการแสดงลกัษณะ
ชัน้หนิคดโคง

รปูที ่14 รปูตดัโครงสรางการวางตวัชัน้หนิคดโคงบรเิวณลาดไหลเขา
(คดัลอกและดดัแปลงจาก Wyllie and Mah, 2004)
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3) การเลือ่นตวับรเิวณลาดไหลเขาเกดิจากชัน้ Clay material มคีวามตอเนือ่งในแตละหลมุเจาะ
บนหนาลาดไหลเขา ชัน้ Clay material มคีวามชืน้หรอืน้ำสงูทำใหคามมุเสยีดทานระหวางหนาหนิลดลง

4) รปูแบบจำลอง 3 มติ ิและการวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาแสดงใหเหน็วา เกดิการวบิตัิ
ลาดไหลเขาแบบระนาบบริเวณฐานยันฝงขวา มีทิศทางเลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

5) ผลการวเิคราะห RMR จดัอยใูน IV - Poor rock และผลการวเิคราะห SMR อยใูน Class Va
ลักษณะลาดไหลเขามีลักษณะแยมาก หนาลาดไหลเขาไมเสถียร ลักษณะการเลื่อนตัวเปนแบบระนาบ
ที่ใหญมาก

6) ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการปรบัปรงุลาดไหลเขา วธิกีาร RMR มกีารแนะนำออกแบบการปองกนั
การพงัทลายของหนิ (Bieniawski, 1989) (พจิารณาจากลกัษณะหนางานเปนกรณไีป) ดงันี ้ทำ Rock
bolt ทำเปนระบบ โดย ใช bolts wire mesh, Shotcrete เพือ่ปองกนัลาดไหลเขา ในขณะทีว่ธิกีาร SMR
ใหการขดุเปดหนาออกใหม ทำระบบระบายน้ำบรเิวณหนาลาดไหลเขา ตดิตัง้เครือ่งมอืวดัการเคลือ่นตวั
บรเิวณลาดไหลเขา เนือ่งจากคา SMR ทีไ่ดอยรูะหวาง Class Va และ IVb พจิารณาทำ Shotcrete,
Dental Concrete, Ribs และ/หรอื Beam toe wall เพิม่เตมิตามลกัษณะหนางาน

8. กติกิรรมประกาศ
การศกึษาปญหาการเลือ่นตวัฐานยนัฝงขวาเขือ่นแควนอยบำรงุแดนประสบผลสำเรจ็ไดดวยความ

รวมมอืจากคณะและบคุคลทีม่สีวนเกีย่วของดงันี ้คณุนพิงษ วจันะภมู ิหวัหนาฝายธรณทีี ่1 ทีใ่หโอกาสผู
ศกึษาไดสำรวจจดัทำรายงาน คณุธวชัชยั บรรเทา ใหขอมลูรปูภาพในชวงระหวางการกอสรางเขือ่นเพือ่
เปนขอมูลประกอบการแปลความหมาย ทมีเจาะสำรวจธรณวีทิยา สวนสำรวจทำแผนทีภ่าคพืน้ดนิ ฝาย
ธรณฟีสกิส ทีไ่ดเอือ้เฟอขอมลูผลการสำรวจ และผทูีม่สีวนเกีย่วของในโครงการนี้
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การปรับปรุงสภาพธรณีวิทยาฐานรากที่มีความยุงยาก
กรณศีกึษา โครงการอางเกบ็น้ำคลองขลงุ อำเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี

วชัรพล นติสงูเนนิ1, สทุธาสนิ ีอนสุรหริญัการ2, สเุมธ อนิทรไชย3,
กมัปนาท ขวญัศริกิลุ4, รจุรนิทร ธรุารัตน5 และธวชัชยั บรรเทา6

สวนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
Email: wn.tao33@gmail.com1, spidy_phy@hotmail.com2, sumetoa@gmail.com3,

kwansirikul@gmail.com4, rujjarin@gmail.com5, tiatorteam@gmail.com6

บทคัดยอ
โครงการอางเกบ็น้ำคลองขลงุ อำเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ีมชีัน้หนิฐานราก (Bed Rock) เปนหนิ

แกรนติ (Granite) และถกูปดทบัดวยชัน้ดนิฐานราก (Overburden) ทีม่คีวามหนาคอนขางมาก มคีวาม
แนนสงู เปนดนิทีเ่กดิจากการผพุงัอยกูบัที ่ (Residual Soil) และพบกอนหนิมนใหญ (Boulder) ปะปน
อย ูมรีะดับน้ำใตดนิคอนขางตืน้ คาความรัว่ซมึของน้ำผานชัน้ดนิอยใูนเกณฑรัว่ซมึสงูถงึสงูมาก จากสภาพ
ธรณวีทิยาฐานรากดงักลาว สงผลใหไมสามารถขดุเปดรองแกนไปถงึชัน้หนิแขง็หรอืทำการปรบัปรงุฐาน
รากดวยวธิอีืน่ๆ เชน การปรบัพืน้ทีเ่พือ่ป ูUpstream Impervious Blanket การทำ Slurry Trench หรอื
การทำ Soil Cement Columns ได รวมถงึไมสามารถใชซเีมนต ในการอดัฉดีผานชัน้ดนิได เนือ่งจากอนภุาค
ของซีเมนตที่มีอนุภาคขนาดใหญไมสามารถเดินทางผานชองวางของเม็ดดินไดดีพอ มีความจำเปนตอง
ทำการปรบัปรงุชัน้ดนิฐานราก โดยวธิกีารอดัฉดีสารเคม ี (Chemical Grouting) ทีม่อีนภุาค ขนาดเลก็
และมคีาความหนดื (Viscosity) ต่ำใกลเคยีงกบัน้ำ สวนวศิวกรรมธรณ ีสำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและ
ธรณวีทิยาไดเขาดำเนนิการปรบัปรงุสภาพชัน้ดนิฐานรากโดยวธิกีารอดัฉดีสารเคมดีวยโซเดยีมซลิเิกตผสม
กบั  โซเดยีมไบคารบอเนตและน้ำ (Silicate - Based Grout) ซึง่เหมาะสมตอการอดัฉดีเขาไปในชอง
วางระหวางเมด็ดนิของ ชัน้ดนิฐานรากทีม่ชีองวางขนาดเลก็มาก เมือ่ทาํการอดัฉดีสารเคมผีานเขาไปใน
ชัน้ดนิฐานรากแลว สารเคมดีงักลาว จะเปลีย่นสถานะจากของเหลวเปน Soft Gel ทำใหชัน้ดนิฐานราก
มคีวามแนนทบึ จากการศกึษาและทดลองในพืน้ทีบ่รเิวณ กม.0+453 ถงึ กม.0+485 ซึง่ประกอบดวย
หลมุเจาะ-อดัฉดี จำนวน 5 แถว พบปรมิาณสารเคมทีีใ่ชในการอดัฉดี มแีนวโนมลดลงจากหลมุเจาะ-อดัฉดี
ลาํดับทีห่นึง่ไปหาหลมุเจาะ-อดัฉดีลาํดบัทีส่อง และมแีนวโนมลดลงจากหลมุเจาะ-อดัฉดีในแถวทีท่าํการ
ปฏบิตังิานในลาํดับแรก ไปหาหลมุเจาะ-อดัฉดีในแถวทีท่าํการปฏบิตังิานในลาํดบัสดุทาย การปฏบิตังิาน
เจาะ-อัดฉีดสารเคมี สามารถประเมินผลไดจากการเปรียบเทียบคาปริมาณสารเคมีที่ใชในการอัดฉีดกับ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Effective Radius และความลกึของหลมุเจาะ-อดัฉดี โดยกำหนดระยะ Effective Radius ไมนอยกวา
1.00 เมตร และมีความลึกของกำแพงทึบน้ำจากระดับรองแกนอยูในชวง 12.00 ถึง 21.00 เมตร
ตามแบบ ทัง้นีก้ารตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน จะใชวธิกีารเจาะหลมุตรวจสอบแลวทำการทดสอบความ
รัว่ซมึของน้ำในชัน้ดนิดวยวธิ ีOpen-end Test โดยภายหลงัเสรจ็สิน้การปรบัปรงุ ช้ันดนิฐานรากจะตอง
มคีาความรัว่ซมึของน้ำนอยกวา 5.00 x 10-5  เซนตเิมตร/วนิาที

คำสำคญั: ดนิทีเ่กดิจากการผพุงัอยกูบัที ่ (Residual Soil), กอนหนิมนใหญ (Boulder), การอดัฉดีสาร
เคม ี(Chemical Grouting)

1. บทนำ
โครงการอางเกบ็น้ำคลองขลงุ ตัง้อยทูี ่หมทูี ่9 บานคลอง ตำบลเกวยีนหกั อำเภอขลงุ จงัหวดั

จันทบุรี ในเขื่อนดินประเภท Zone Type มีความยาวสันเขื่อน 565 เมตร ความสูง 24.80 เมตร
ความจอุางฯทีร่ะดบักกัเกบ็ 4.24 ลานลกูบาศกเมตร พืน้ทีร่บัประโยชน 2,500 ไร เดมิในป พ.ศ. 2539
แผนงานกอสรางเปนโครงการขนาดเลก็ แตไมสามารถดำเนนิการไดเนือ่งจากราษฎรไมยอมอุทศิทีด่นิให
แตหากจะดำเนินการโดยมีการจายคาที่ดินหรือคาทดแทน จะตองจัดเขาแผนงานกอสรางขนาดกลาง
โดยขยายขอบเขตการออกแบบใหม เพื่อใหมีพื้นที่รับประโยชนเพิ่มมากขึ้น จึงไดดำเนินการศึกษาและ
พิจารณาวางโครงการอางเก็บน้ำคลองขลุงและจัดทำรายงานแลวเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545
จนกระทั่งมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ใหมีการปรับโครงสราง
การผลติพชืสวนและผลไมภาคตะวนัออก ตลอดจนการบรหิารจดัการน้ำและแกไขวกิฤตนิ้ำภาคตะวนัออก
จึงมีมติใหโครงการอางเก็บน้ำคลองขลุงเปนโครงการเรงดวน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ำ
โดยมขีอสรปุขอคดิเหน็จากทางสำนกังานกอสรางชลประทานขนาดกลางที ่ 9 วาควรมกีารปรบัปรงุฐาน
รากเขือ่นใหมทัง้หมดโดยใชรายงานปรบัปรงุฐานรากทีอ่อกแบบไว พ.ศ. 2548

รูปแบบปญหาที่พบ เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาฐานรากของโครงการอางเก็บน้ำคลองขลุง
จังหวัดจันทบุร ีประกอบดวย ชัน้ดนิ (Overburden) ทีม่คีวามหนาตัง้แต 17.00 เมตร ถงึมากกวา 28.00
เมตร ปรากฏระดบัน้ำใตดนิคอนขางตืน้ (รปูที ่1ก) สภาพของชัน้ดนิดงักลาว สวนใหญพบเปนดนิทราย
ปนทรายแปง (Silty Sand, SM) ซึง่เปนดนิทีเ่กดิจากการผพุงัอยกูบัที ่(Residual Soil) ของหนิแกรนติ
โดยพบลกัษณะโครงสรางของเนือ้หนิแกรนติทีย่งัคงสภาพอย ู และพบกอนหนิมนใหญ (Boulder) ของ
หนิแกรนติปะปนอย ูซึง่ลกัษณะของสภาพธรณวีทิยาในชัน้ดนิทีป่รากฏนัน้เปนผลมาจากน้ำทีผ่านรอยแตก
รอยแยกของหนิแกรนติ สงผลใหหนิแกรนติเกดิการผพุงัสลายตวัไปเปนดนิ คาอัตราการรัว่ซมึของน้ำผาน
ชัน้ดนิอยใูนเกณฑรัว่ซมึสงูถงึสงูมาก (รปูที ่1ข) สวนชัน้หนิฐานรากเปน ชัน้หนิแกรนติ (Granite) สเีทา
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มีผลึกขนาดปานกลางถึงหยาบ มีเนื้อดอก อัตราการผุพังอยูในขั้นเล็กนอยถึงปานกลาง (Slightly to
Moderately Weathered) มคีวามแขง็อยใูนเกณฑแขง็ คาอัตราการรัว่ซมึของน้ำผานชัน้หนิฐานรากจดัอยู
ในเกณฑรัว่ซมึเลก็นอยถงึรัว่ซมึสงู ซึง่ชัน้หนิแกรนติอยใูนระดบัลกึมากไมสามารถขดุเปดรองแกนไปถงึได

จากสภาพธรณวีทิยาฐานรากทีพ่บวาชัน้ดนิมคีวามหนามาก และปะปนไปดวยกอนหนิมนใหญที่
กระจายตวัอยใูนบรเิวณพืน้ทีร่องแกน รวมทัง้พบน้ำใตดนิในปรมิาณมากและมรีะดบัตืน้ ทำใหไมสามารถ
ทำการปรบัปรงุฐานรากดวยวธิกีารใชซเีมนตในการอดัฉดีผานชัน้ดนิได เนือ่งจากอนภุาคของซเีมนตทีม่ี
อนภุาคขนาดใหญไมสามารถเคลือ่นทีผ่านชองวางของเมด็ดนิไดดพีอ อกีทัง้ชัน้ดนิอิม่ตวัดวยน้ำ สงผลให
ผนงัหลมุเจาะเกดิการพงัทลาย ไมสามารถคงสภาพเปนผนงัหลมุสำหรบัการจบั Packer เพือ่การอดัฉดี
สารผสมได เมือ่ทำการประเมนิและพจิารณาขอด-ีขอเสยี รวมทัง้เทคนคิในการดำเนนิการปรบัปรงุฐานราก
พบวา การปรบัปรงุฐานรากโดยวธิกีารอดัฉดีสารเคมเีปนวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการดำเนนิงานครัง้นี้

2. วธิกีารปรบัปรงุฐานรากโดยการอดัฉดีสารเคมแีละผลการปฏบิตังิาน
การปฏบิตังิานปรบัปรงุฐานรากมขีัน้ตอนและหลกัเกณฑในการปฏบิตังิาน (กรมชลประทาน, 2557)

ดงันี้
2.1 การเจาะหลมุเพือ่การอดัฉดี

2.1.1 การเจาะเพือ่การอดัฉดี (รปูที ่2ก) ชัน้ดนิฐานรากซึง่ไมสามารถคงสภาพหลมุ เมือ่ดำเนนิ
การเจาะจะตดิตัง้ทอกรเุพือ่รักษาสภาพหลมุเจาะเพือ่ตดิตัง้ Sleeve Grout Pipe (รปูที ่2ข) และทำการ
รื้อถอนออกทันทีที่เสร็จงานอัดฉีดน้ำปูนหุมทอ (Cement Sheet) ทอกรุเปนเหล็กปลายทอดานลางอยู
เทากับความลึกของหลุม

รปูที ่1 (ก) รปูตดัธรณวีทิยาฐานรากตามแนวศนูยกลางเขือ่นบรเิวณ กม. 0+450 ถงึ 0+500
(ข) ลกัษณะชัน้ดนิทีถ่กูเปดตามแนวศนูยกลางเขือ่นโครงการอางเกบ็น้ำคลองขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี
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2.1.2 รปูแบบของหลมุอดัฉดี (Pattern of Grout Hole) ประกอบดวย หลมุเจาะ-อดัฉดี
จำนวน 3 - 5 แถว ระยะหางระหวางแถว 1.0 ถงึ 2.0 เมตร ตำแหนงหลมุเจาะ-อดัฉดีในแตละแถว ประกอบ
ดวยหลมุเจาะ-อดัฉดีลำดบัทีห่นึง่ ระยะหางกนั 4.0 เมตร และหลมุเจาะ-อดัฉดีลำดบัทีส่อง ซึง่อยรูะหวาง
หลมุเจาะ-อดัฉดีลำดบัทีห่นึง่ ระยะหางกนั 2.0 เมตร รายละเอยีดแสดงไวในแบบงานปรบัปรงุฐานราก
หมายเลข สชป. 9 - กธว. - ฐ - 002 (กรมชลประทาน, 2549)

2.1.3 การแบงชวงความลกึ (Stage) ของการอดัฉดี แบงออกเปนชวงความลกึ ตามตำแหนง
ของ Rubber Sleeve (ทอยาง) โดยแตละ Rubber Sleeve มรีะยะหางกนั 0.5 เมตร

2.2 การทดสอบการรัว่ซมึของน้ำในชัน้ดนิ
ดาํเนนิทดสอบแบบ Open-End Test ตามแบบ Designation E-18 ตาม "EARTH MANUAL"

ของ USBR (1963) ซึง่สตูรทีใ่ช (1) คอื
K = (1)

โดยที่ K =    Permeability coefficient (cm/sec)
Q =    Constant rate of flow into hole (cc/sec)
r =    Internal radius of casing (Nw size = 3.81 cm)
H =    Differential head of water (cm)

2.3 งานตดิต้ัง Sleeve Grout Pipe และงานอดัฉดีน้ำปูนหุมทอ
Sleeve Grout Pipe ประกอบดวยทอ PVC ขนาดเสนผาศนูยกลางภายใน 1.5 นิว้ โดยความยาว

ขึน้อยูกบัชวงความลกึหรอืความหนาของชัน้ดนิฐานราก ซึง่ปลายทอดานลางตองปดไว โดยทาํการเจาะ
รขูนาด 6 มลิลเิมตร บรเิวณขางทอจาํนวน 4 ร ูทกุระยะ 0.50 เมตร แลวจงึทาํการตดิตัง้ Rubber

 รปูที ่2 (ก) แสดงลกัษณะการเจาะหลมุสรางหลมุเพือ่การอดัฉดีสารเคมี
(ข) แสดงลกัษณะของ Sleeve Grout Pipe
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Sleeve โดยครอบใหตรงกบัตาํแหนงทีท่าํการเจาะร ูแลวจงึใชวงแหวน PVC วางรองไวทัง้สองดานของ
Rubber Sleeve

งานอัดฉีดน้ำปูนหุมทอ จะเริ่มหลังจากทําการเจาะหลุมอัดฉีดแลวเสร็จ โดยจะดําเนินการเจาะหลุม
อดัฉดีใหแลวเสรจ็ทัง้หมดตามแบบ จงึเริม่ทาํการอดัฉดีน้ำปนูหุมทอ โดยดาํเนนิการอดัฉดีน้ำปนูผสมกบั
น้ำโคลน Bentonite (อตัราสวนผสม น้ำ : ปนู = 5 : 1 โดยปรมิาตร + น้ำโคลน 10% โดยน้ำหนกัของ
ปนูซเีมนต และน้ำโคลนทีใ่ชผสมตองผานการบม อยางนอย 24 ชัว่โมง) ระหวางทอ Casing และ Sleeve
Grout Pipe พรอมกนักบัการถอนทอ Casing ขึน้ จากนัน้จะตองทิง้ไวอยางนอย 4 วนั แลวจงึดาํเนนิ
การอดัฉดีสารเคมเีพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพชัน้ดนิฐานรากผาน Sleeve Grout Pipe

2.4 การอดัฉดีสารเคมี
การอดัฉดีสารเคมขีองโครงการอางเกบ็น้ำคลองขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ี(รปูที ่3) คอื การอดัฉดีโซเดยีม

ซลิเิกตผสมกบัโซเดยีมไบคารบอเนตและน้ำ (Silicate - Based Grout) ทีอ่ยูในสถานะของเหลวในชวงแรก
ลงไปในชั้นดินฐานรากที่มีคาการรั่วซึมสูงแตไมสามารถอัดฉีดน้ำปูนเขาไปได เนื่องจากขอจํากัดของ
ชองวางระหวางเมด็ดนิ จงึตองทาํการอดัฉดีดวยสารเคม ี เมือ่ทาํการอดัฉดีผานเขาไปในชัน้ดนิฐานราก
แลว สารเคมจีะเปลีย่นสถานะจากของเหลวเปน Soft Gel เมือ่คาความหนดื (Viscosity) เพิม่ขึน้

รปูที ่3 แสดงลกัษณะการดำเนนิการอดัฉดีสารเคมี

2.4.1 วสัดแุละอตัราสวนสารเคมทีีใ่ชในการอดัฉดี
วัสดุที่ใชในการปรับปรุงชั้นดินฐานราก ประกอบดวย
โซเดยีมซลิเิกต (Sodium Silicate) เปนสารละลายประเภท Alkaline Colloidal ชนดิ

Silicium มสีตูรคือ nSiO2, Na2O คณุลกัษณะของโซเดยีมซลิเิกต ประกอบดวย Ponderal Ratro Rp =
SiO2, Na2O และสามารถวดัคาความหนาแนนในหนวยของ Degree Baume/ (oBe/) หรอื Degree
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Twaddle (OTW ) ซึง่โดยทัว่ไปโซเดยีมซลิเิกตจะมคีา Ponderal Ratio (Rp) อยใูนชวง 3-4 และมคีา
ความหนาแนนจำเพาะอยใูนชวง 30O ถงึ 42O Be (52O - 82OTw) โดยคณุสมบตัขิองโซเดยีมซลิเิกต
ทีใ่ช คอื

รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของสารเคมโีซเดยีมซลิเิกต
อตัราสวนระหวาง SiO2 : Na2O = 3.2 - 3.4
ความถวงจำเพาะที ่20O c = 1.32 - 1.35
ความหนาแนนที ่20O c = 35 - 37 Be/

สวนผสมของน้ำ = 63 - 67 %
สวนผสมของ Na2O = 7.5 - 8.5 %
สวนผสมของ SiO2 = 25.6 - 26.6 %
ความหนดืของสารเคมทีี ่20O c = 60 - 90 CP
ความเปนกรดดางของสารเคมี = 10.5 - 11.5

โซเดยีมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate, NaHCO3) มคีณุสมบตัเิปนกรดเมือ่ผสม
กบัโซเดยีมซลิเิกตซึง่มคีณุสมบตัเิปนดางจะทำใหไดโซเดยีมคารบอเนตและ Silica Gel ดงัสมการนี้

nSiO2Na2O + 2Na2HCO3             2Na2CO3 + nSiO2 + H2O

เมื่อความเปนกรดออนๆ ของไบคารบอเนต ทำการละลายอยางเหมาะสม จะทำให
Setting Time สอดคลองกบัสภาวะการแทรกซมึ กลาวคือ Soft Gel ทีไ่ดจะมคีวามหนดืมคีาต่ำใกลเคยีง
กบัน้ำ ซึง่เหมาะสมตอการอดัฉดีเขาไปในชองวางระหวางเมด็ดนิของชัน้ดนิฐานรากทีม่ชีองวางขนาดเลก็
มากทำใหมคีวามแนนทบึ (Water Tightening Effect)  ซึง่มคีวามตานทานแรงกดไดนอย และยงัสามารถ
ใชในชัน้หนิทีม่กีารผพุงัสงู โดยแทรกซมึเขาไปตามแนวรอยแตกรอยแยกเลก็ๆ ไดด ีซึง่ปรมิาณทีใ่ชอยาง
เหมาะสม คอื

- โซเดยีมซลิเิกต (Rp : 3.3d = 30O ถงึ 37O Be/) : 100 - 200 ลติร/ลกูบาศกเมตร
- โซเดยีมไบคารบอเนต : 15 - 30 กโิลกรมั/ลกูบาศกเมตร
- น้ำ ใชในการผสมสารเคม ีน้ำกรอยหรอืน้ำทะเลไมสามารถนำมาใชเปนสวนผสมของ

Silicate-Based Grout ได
2.4.2 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานอดัฉดีสารเคมี
การอดัฉดีจะทำแบบ Pressure Grouting โดยวธิ ีUpstage Grouting Method ซึง่มขีัน้ตอน ดงันี้

2.4.2.1. การอัดฉีดจะทำงานแบบ Split Spacing Method ซึ่งเริ่มดำเนินการใน
หลมุเจาะลำดบัทีห่นึง่ (Primary Grout Holes, P) กอน โดยการทำการอดัฉดีตามชวงระดบัความลกึที่
ไดตดิต้ัง Rubber Sleeve (ชวงละ 0.5 เมตร) เสรจ็แลวจงึ เริม่ดำเนนิการอดัฉดีในหลมุเจาะลำดบัทีส่อง
(Secondary Grout Holes, S) เปนลำดบัตอไป
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2.4.2.2. ทำการดนั Rubber Sleeve ทีต่ดิตัง้ไวดวยความดนั 2 - 7 กโิลกรมั/ตาราง
เซนตเิมตร ซึง่ทำใหเกดิภาวะของ Hydraulic Fracturing

2.4.2.3. จากนัน้ทำการอดัฉดีสารเคมผีานรอยแตกของน้ำปนูดวยความดนัทีก่ำหนดไว
หมายเหตุ
- การใชแรงดนัคำนวณจาก 0.23 - 0.46 กโิลกรมั/ตารางเซนตเิมตร คณูความลกึทีท่ำการอดัฉดี
- ความลกึของชวงอืน่ๆ ใหใชหลกัการนีแ้ลวปรบัตามความเหมาะสม

1) การอดัฉดีจะหยดุชัว่คราวแลวทำการอดัฉดีในชวงระดบัความลกึถดัไปเมือ่พบวา ชวงความ
ลกึนัน้ๆ มคีา Grout Take มากกวา 400 ลติร ตอ ชวงระดบัความลกึนัน้ๆ หรอืพบวา มกีารรัว่ซมึขึน้
บนพืน้ผวิของการทำงานของสารเคมี

2) ในระหวางทำการอดัฉดีสารเคม ีถาพบวา สารเคมใีนสภาวะทีเ่ปนของเหลวมคีวามหนดื
สงูหรอืเริม่เขาสสูภาวะ Start to Thicken ใหหยดุการอดัฉดี ทำการผสมสารเคมใีหมแลวจงึทำการอดั
ฉดีตอไป

3) เมือ่ทำการอดัฉดีในหลมุเจาะลำดบัทีห่นึง่และหลมุเจาะลำดบัทีส่องเสรจ็แลว จงึมาพจิารณา
การอดัฉดีซ้ำ (Regrouting) จากหลกัเกณฑทีว่า หากมกีารรัว่ซมึขึน้บนพืน้ผวิของการทำงานของสารเคมี
และหลักเกณฑตอไปนี้

การอดัฉดีสารเคม ีคร้ังที ่1 : หากชวงการทำงานระดบัใดมคีา Grout Take มากกวา
400 ลติร/ชวงการอดัฉดี ใหหยดุการอดัฉดีชัว่คราว

การอดัฉดีสารเคม ีคร้ังที ่2 : หากชวงการทำงานระดบัใดมคีา Grout Take มากกวา
200 ลติร/ชวงการอดัฉดี ใหหยดุการอดัฉดีชัว่คราว

การอดัฉดีสารเคม ีคร้ังที ่3 : หากชวงการทำงานระดบัใดมคีา Grout Take มากกวา
200 ลติร/ชวงการอดัฉดี ใหถอืวาเสรจ็สิน้การอดัฉดีในชวงการทำงานนัน้ๆ

- การทำงานของชวงการทำงานใดๆ จะเสรจ็สิน้กต็อเมือ่มคีา Grout Take รวมมากกวา 800
ลติร/ชวงการอดัฉดี หรือไมมคีา Grout Take เมือ่ทำการอดัฉดีดวยแรงดนัทีก่ำหนดแลว

2.4.2.4. การอดัฉดีสารเคมใีนหลมุเจาะลำดบัทีส่าม (Tertiary Grout Holes, T) และ
หลมุเจาะลำดบัทีส่ี ่(Quaternary, Q) จะกระทำกต็อเมือ่ชวงความลกึใดๆ ในหลมุเจาะลำดบัทีห่นึง่ และ
หลมุเจาะลำดบัทีส่องมคีา Grout Take มากกวา 800 ลติร/ชวงการอดัฉดี

2.4.2.5. ขณะทำการอดัฉดี ถาพบวาสารเคมรีัว่ขึน้ผวิบนไดใหปฏบิตั ิดงันี้
- อดุรอยรัว่ดวยลิม่ หรอืจกุไม เหลก็ ถงุปนู
- เมือ่ไมสามารถหยดุการรัว่ของสารเคมดีวยการอดุไดใหทำการลดความดนัของการอดัฉดี

ลง 1 กโิลกรมั/ตารางเซนตเิมตร หรอืนอยกวา และลดอตัราเรว็ในการอดัฉดีใหเหลอืนอยกวา 10 ลติร/นาที
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- เมือ่พบวาการรัว่เกดิขึน้นาน โดยไมมลีกัษณะทีแ่สดงใหเหน็วาอัตราการรัว่จะลดลง
แมจะไดใชวธิกีารดงักลาวแลว กใ็หหยดุการอดัฉดีในชวงนัน้

2.4.2.6. เมื่อดำเนินการอัดฉีดสารเคมีตลอดความลึกหลุมเสร็จเรียบรอยแลว จะตอง
ดำเนนิการอดุหลมุใหเตม็ (Grout Plug) ดวยน้ำปนูเขมขน (อตัราสวน น้ำ : ปนู = 2 : 1 โดยปรมิาตร
+ น้ำโคลน 10% โดยน้ำหนกัของปนูซเีมนต โดยน้ำโคลนทีใ่ชผสมตองผานการบมอยางนอย 24 ชัว่โมง)

2.5 การเจาะหลมุตรวจสอบ (Check Holes, CH)
การเจาะหลมุตรวจสอบ เปนการปฏบิตังิานขัน้ตอนสดุทายของงานปรบัปรงุดนิฐานราก หลงัจาก

ทาํการอดัฉดีแบบตางๆ จนเสรจ็สิน้หมดแลว จงึเริม่ทาํการเจาะหลมุตรวจสอบพรอมทัง้ทดสอบความรัว่
ซมึของน้ำในชัน้ดนิแบบ Open-end Test สาํหรับวตัถปุระสงคของการเจาะของหลมุตรวจสอบ เพือ่ตรวจ
สอบวาผลการอดัฉดีสารเคมไีดผลและมปีระสทิธภิาพตามเปาหมายทีต่ัง้ไวหรอืไม หลมุตรวจสอบจะวาง
ในตาํแหนงทีค่รอบคลมุขอบเขตการอดัฉีดทัง้หมด ซึง่อดัฉดีสารเคมเีสรจ็เรยีบรอยแลว โดยเจาะผานบรเิวณ
ที่มีการรั่วซึมสูงๆ และปริมาณสารเคมีที่อัดฉีดลงไปมีปริมาณมาก เพื่อตรวจผลการอัดฉีดในบริเวณ
ดงักลาว ถาผลจากหลมุตรวจสอบยงัมบีรเิวณทีย่งัไมไดผลตามเปาหมายกจ็ะมกีารพจิารณาวางแผนและ
ดาํเนนิการอดัฉดีสารเคมเีพิม่เตมิ เพือ่ใหงานบรรลตุามเปาหมาย ระยะหางระหวางหลมุตรวจสอบสาํหรับ
การปฏิบัติงานในสนามนั้นยังไมไดมีการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากผลการรั่วซึมและการอัดฉีดสารเคมี
ในสนามเปนสาํคญั

2.6 เปาหมายและเกณฑกำหนดสำหรบังานปรบัปรงุดนิฐานราก (Target of Improvement)
ภายหลงัทำการปรบัปรงุดนิฐานรากเสรจ็สิน้แลว จะพจิารณาผลการปฏบิตังิานวาอยใูนเกณฑใช

ไดหรอืไม โดยพจิารณาจากเกณฑคาตางๆ ดงัตอไปนี้
- คาอัตราการรั่วซึมของน้ำในชั้นดินของหลุมเจาะหลุมตรวจสอบ มีคานอยกวา 5.0 x 10-5

เซนตเิมตร/วนิาท ีหรอืมจีำนวนชวงทีม่คีาอตัราการรัว่ซมึของน้ำในชัน้ดนิของหลมุเจาะหลมุตรวจสอบมี
คามากกวา 5.0 x 10-5 เซนตเิมตร/วนิาท ีรวมกนัแลวตองมคีานอยกวา 15 เปอรเซน็ต

2.7 หลกัเกณฑการพจิารณาเพิม่หลมุเจาะอดัฉดีสารเคมี
ตามรายละเอยีดทีก่ำหนดไวในแบบงานปรบัปรงุฐานรากหมายเลข สชป.9-กธว.-ฐ-002 การปฏบิตัิ

งานอดัฉดีสารเคมกีำหนดเพยีงหลมุอดัฉดีลำดบัทีห่นึง่และหลมุอดัฉดีลำดบัทีส่องเทานัน้ เมือ่ทำการอดัฉดี
จนกระทัง่ถงึหลมุอดัฉดีลำดบัทีส่องเสรจ็เรยีบรอยแลว จะพจิารณาผลการอดัฉดีทัง้หลมุอดัฉดีลำดบัทีห่นึง่
และหลมุอดัฉดีลำดบัทีส่อง เมือ่ผลทีไ่ดยงัมากกวาเกณฑทีก่ำหนด กจ็ะพจิารณาเพิม่หลมุอัดฉดีลำดบัทีส่าม
แทรกระหวางหลมุอดัฉดีลำดบัทีห่นึง่และหลมุอัดฉดีลำดบัทีส่อง  หรือหลมุลำดบัตอๆ ไปตามลำดบั
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ผลการทดสอบการรัว่ซมึของน้ำในชัน้ดนิแบบ Open-end Test ในหลมุตรวจสอบ ซึง่กระทำภาย
หลังการอัดฉีดสารเคมีในบริเวณตางๆ เสร็จเรียบรอยแลวนั้น จะนำผลมาพิจารณากับเปาหมายและ
กฎเกณฑทีก่ำหนดไวดงักลาวมาขางตน ถาหากไมบรรลตุามวัตถปุระสงค กท็ำการพจิารณาวางแผนและ
กำหนดวธิกีารในการเพิม่งานอดัฉดีสารเคม ีเพือ่ใหงานบรรลตุามเปาหมายทีว่างไว เชน เพิม่หลมุหรอืเพิม่
แถวในการอัดฉีดลงไปอีก

2.8 ผลการปฏบิตังิานเจาะ-อดัฉดีสารเคมี
จากการศกึษาและทดลอง ในพืน้ทีบ่รเิวณ กม.0+453 ถงึ กม.0+485 ซึง่ประกอบดวย หลมุเจาะ-อดัฉดี

จำนวน 5 แถว คือหลุม Consolidation และ Blanket บริเวณเหนือน้ำและทายน้ำ อยางละ
1 แถว และหลมุ Curtain 1 แถว (รปูที ่4) พบวา อตัราสวนทีเ่หมาะสม สำหรบันำไปใชในการอดัฉดี
สารเคม ีคอื

Water        :   Sodium Silicate    :  Sodium Bicarbonate
     180 ลติร  :       25 ลติร          :      4 กโิลกรมั

โดยปรมิาณสารเคมทีีใ่ชในการอดัฉดี มแีนวโนมลดลงจากหลมุเจาะ-อดัฉดีลาํดบัทีห่นึง่ ไปหาหลมุ
เจาะ-อดัฉดีลาํดบัสอง และมแีนวโนมลดลงจากหลมุเจาะ-อดัฉดีในแถวทีท่าํการปฏบิตังิานในลาํดบัแรก
ไปหาหลุมเจาะ-อัดฉีดในแถวที่ทําการปฏิบัติงานในลําดับสุดทาย

รปูที ่4 พืน้ทีศ่กึษาและทดลอง บรเิวณ กม.0+453 ถงึ กม.0+485
ประกอบดวยหลมุเจาะ-อดัฉดี จำนวน 5 แถว
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3. สรปุผล
การปฏบิตังิานเจาะ-อดัฉดีสารเคม ี สามารถประเมนิผลไดจากการเปรยีบเทยีบคา ปรมิาณสารเคมทีี่

ใชในการอดัฉดีกบั Effective Radius และความลกึของหลมุเจาะอดัฉดี โดยกำหนดระยะ Effective Radius
ไมนอยกวา 1 เมตร และมคีวามลกึของกำแพงทบึน้ำอยใูนชวง 12 ถงึ 21 เมตร ตามแบบ ทัง้นีก้ารตรวจ
สอบผลการปฏบิตังิานจะใชวธิกีารเจาะหลมุตรวจสอบ แลวทำการทดสอบความรัว่ซมึของน้ำในชัน้ดนิ โดย
วธิ ีOpen-end Test ตามมาตรฐานของ Designation E-18 ตาม "EARTH MANUAL" ของ USBR ภาย
หลงัการปรบัปรงุชัน้ดนิจะตองมคีาความร่ัวซมึของน้ำนอยกวา 5.0 x 10-5 เซนตเิมตร/วนิาที
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บทคัดยอ
โครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั เปนการดำเนนิการภายใตแนวคดิการทำงานรวมกนัระหวาง

หนวยงานภาครัฐกับประชาชน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดเรียนรูถึงสภาพปญหาและสาเหตุเรื่องน้ำ
ตลอดจนคนหาวิธีการและเปาหมายเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ตนเองสำหรับในพื้นที่ลุมน้ำยอยคลองกัด
ตะนาวใหญตอนลาง ครอบคลมุพืน้ที ่5 หมบูานในตำบลทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว
ไดดำเนินโครงการโดยมีเจาหนาท่ีจากกรมชลประทานทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงและรวมจัดทำแผนพัฒนา
ลมุน้ำผานกจิกรรมการมสีวนรวมอยางตอเนือ่ง

งานวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพโดยรวบรวมขอมลูจากเอกสาร การสงัเกตและการสมัภาษณกลมุ
จากนั้นไดประยุกตเทคนิคการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในโครงการโดยการจัดหมวดหมูและตำแหนงของ
ผมูสีวนไดเสยีดวยเมตรกิซอำนาจ-ความสนใจ โดยเปรยีบเทยีบระหวางชวงเวลากอนและหลงัมโีครงการ
พัฒนาลุมน้ำแบบประชารัฐและถอดบทเรียนปจจัยแหงความสำเร็จที่มีสวนสงเสริมในการขับเคลื่อน
โครงการตลอดจนไดแผนการแกไขปญหาเรื่องน้ำในพื้นที่

การจดัหมวดหมขูองผมูสีวนไดเสยีแบงออกไดเปน 4 กลมุ โดยแตละกลมุเกดิการเปลีย่นแปลง
ตำแหนงของผมูสีวนไดเสยีทีแ่ตกตางกนัตามชวงเวลา ผลจากการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีสามารถเสนอ
กลยทุธในการกำหนดบทบาทและหนาทีข่องผมูสีวนไดสวนเสยีในแตละกลมุในโครงการได จากการถอด
บทเรียนพบวากลุมบุคคลที่มีอิทธิพลและใหความสนใจมารวมดำเนินการเปนปจจัยหลักที่ทำใหโครงการ
ประสบความสำเรจ็เนือ่งจากการเปนทีย่อมรบัของประชาชนในพืน้ที ่นอกจากนี ้กระบวนการพฒันาแบบ
มีสวนรวมมีบทบาทในการเสริมสรางความตระหนักรูแกชุมชนเรื่องปญหาดานน้ำในพื้นที่ซึ่งจะทำให
การวางแผนการแกไขปญหาเรื่องน้ำเกิดความยั่งยืน

คำสำคญั: โครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั,การวเิคราะหผมูสีวนไดเสยี, กระบวนการมสีวนรวม

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
Public-private watershed development project is operate under the concept of

collaboration between government agencies and the public.Objective of the project is to urge
people to learn about situation and causes of water crisis, and to search for targets and
solutions for solving problems in their own areas. Our study site is at Lower Khlong
KattanaoYaiSub-Watershed, which covers five villages in ThungMaha Charoen Sub-District,
Wang Nam Yen District, Sakaeo Province. The public-private watershed development project
has been operating with an assistance of Royal Irrigation Department officers as
mentors.Watershed Development Plan has been produced through continuous collaborative
activities between officers and people in the area.

This study is a qualitative research. Data and information used in the study was
gathered from documents, observation, and group interviews. Stakeholder Analysis was
applied to identify a list of people and organizations that are affected by the project.Then, the
stakeholders were classified and allocated according to their power over the project and their
interest in it, on a Power/Interest Matrix.The Matrix was used to compare between the
situation 'before' and 'after' having the public-private watershed development project.After
that, lesson learned for the key success factor, which has contributed to the project as well
as the water management solution, could then be identified.

Stakeholder are categorized into four groups.Members of each group may differ
depending of the timing. Stakeholder Analysis can be used to advise the development of
strategies for determining of roles and duties of stakeholders.Study results indicate that the
key success factor of the project is the 'Key Players' group: the influential people who are
interested to join the project.The lesson learned found that this group of stakeholder is usually
well-acceptedamong people in the area. In addition, public-private participatory development
process plays an important role in enhancing community awareness on water crisis of the
area, which would lead to the sustainable of water planning andmanagement.

Keywords: Public-Private Watershed Development Project, Stakeholder Analysis,
Participatory Process
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 1.ความสำคญัและทีม่าของปญหา
การดำเนนิโครงการเพือ่แกไขปญหาเรือ่งน้ำในอดตีทีผ่านมาสวนใหญจะเปนการดำเนนิการและ

ตดัสนิใจโดยหนวยงานภาครฐัเพยีงสวนเดยีว ซึง่การทีภ่าคประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมในการดำเนนิ
การจงึทำใหประชาชนขาดการรสูกึถงึความเปนเจาของ ขาดความรเูรือ่งการใชน้ำใหเหมาะสมกบัปรมิาณ
นำ้ทีม่อีย ูขาดจติสำนกึในการรวมกนัดแูลรกัษาระบบชลประทาน รวมท้ังมองวาหนวยงานภาครฐัควรเปน
ผูทำหนาที่ทั้งกอสรางระบบชลประทาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตลอดจนบำรุงรักษาระบบ
โดยประชาชนไมไดมองวาเปนภาระหนาทีข่องตนเองในการรบัผดิชอบสงผลใหระบบชลประทานทีก่อสราง
ไปแลวมักประสบปญหาขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและมีน้ำไมเพียงพอตอความตองการในขณะที่
การแกไขปญหาของหนวยงานภาครฐัไมทนัตอเหตกุารณ มขีอจำกดัดานงบประมาณ ขาดแคลนบคุลากร
อกีทัง้อาจไมไดรบัความรวมมือจากประชาชนในพืน้ที่

ดวยเหตุนี้ กรมชลประทานจึงไดกำหนดประเด็นการมีสวนรวมของทุกภาคสวนบรรจุอยูใน
ยทุธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) (กรมชลประทาน, 2560) โดยเฉพาะในประเดน็ที่
4 คอื การสรางเครอืขายและการมสีวนรวม (Networking and Participation) ของทกุภาคสวนในการ
บรหิารจดัการน้ำชลประทานในระดบัพืน้ที ่ (Networking Collaboration Participation) ไดนำมาสกูาร
จดัต้ังโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั โดยเนนใหทัง้ภาครฐัและภาคประชาชนในแตละลมุน้ำไดมสีวน
รวมในกระบวนการวางแผนพัฒนาลุมน้ำในทุกขั้นตอนตั้งแตการเขามารับรูโครงการ การเรียนรูผาน
ประสบการณทีผ่านมาในอดตี การสำรวจแหลงน้ำตนทนุเดมิทีม่อีย ู การตระหนกัรถูงึความเปนเจาของ
ระบบชลประทานในพืน้ที ่ การแกไขปญหาเรือ่งน้ำในพืน้ที ่ ตลอดจนวางแผนหาแหลงน้ำเพิม่เตมิเพือ่ให
เพยีงพอตอความตองการในพืน้ทีด่วยตนเอง โดยมเีจาหนาทีจ่ากกรมชลประทานคอยเปนพีเ่ลีย้งในการให
ความรเูรือ่งน้ำ

อยางไรกต็าม ในการดำเนนิโครงการใหเกดิความสำเรจ็ตามเปาประสงค มปีจจยัหลายประการ
ทีเ่กีย่วของ โดยหนึง่ในปจจยัหลกัคอื ผมูสีวนไดเสยี (Stakeholder) ซึง่หมายรวมถงึบคุคลหรอืกลมุคนผู
ทีไ่ดรบัผลกระทบทัง้ดานบวกและดานลบจากการดำเนนิโครงการ (Rustinsyahand Prasetyo, 2019)
ทัง้นีใ้นกลมุของผมูสีวนไดเสยีจะมอีทิธพิลและความสำคญัตอโครงการทีแ่ตกตางกนัออกไป ซึง่หากมกีาร
กำหนดแนวทางยทุธศาสตรใหสอดรบักบับทบาทหนาทีข่องผมูสีวนไดเสยีในแตละกลมุไดอยางเหมาะสม
จะทำใหกระบวนการขบัเคลือ่นโครงการเพือ่แกไขปญหาเรือ่งน้ำเปนไปดวยความยัง่ยนืและเปนทีย่อมรบั
ของประชาชนในพื้นที่ได

2.วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดเสียในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุมน้ำแบบประชารัฐและเสนอแนะ

การกำหนดกลยุทธในการจัดการผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม
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3. พืน้ทีศ่กึษา
โครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลาง (รปูที ่1) ตัง้อยทูีต่ำบล

ทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว ประกอบไปดวย 4 หมบูาน คอื หมทูี ่5 หมทูี ่12 หมทูี ่13
และหมทูี ่ 17 ครอบคลมุพืน้ที ่ 25.77 ตารางกโิลเมตรจำนวน 491 ครวัเรอืน สภาพพืน้ทีส่วนใหญเปน
พืน้ทีเ่กษตรนอกเขตชลประทานบรเิวณตอนบนของพืน้ทีต่ดิกบัเขตรกัษาพนัธสุตัวปาเขาอางฤๅไน มอีาง
เกบ็น้ำเขาตะกรบุความจ ุ660,000 ลกูบาศกเมตรตัง้อยบูรเิวณตอนบนของพืน้ที ่พืน้ทีร่บัน้ำของอางเกบ็
น้ำประมาณ 1.85 ตารางกโิลเมตรสามารถสงน้ำใหกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมไดประมาณ 500 ไร และเปน
แหลงน้ำเพือ่การอปุโภค-บรโิภคจำนวน 481 ครวัเรอืน

รปูที ่ 1 ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลาง

4.วิธีการศึกษา
งานวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยรวบรวมขอมลูหรอืขอคนพบจากเอกสารและรายงานผลการ

ศกึษาตาง ๆ รวมทัง้ใชวธิกีารสงัเกตการณ การสมัภาษณกลมุ และการสมัภาษณเชงิลกึผมูสีวนไดเสยีที่
เกีย่วของทกุภาคสวนในโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลางจาก
นัน้จงึแสดงภาพพฒันาการของพืน้ทีโ่ดยใชเสนลำดบัเวลา (timeline) เพือ่ฉายภาพเหตปุจจยัทีท่ำใหเกดิ
ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ และทำการจัดกลุมผูมีสวนไดเสียในโครงการใชเทคนิคการวิเคราะหผูมีสวน
ไดเสยี (Stakeholder Analysis) ซึง่เปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการจดักลมุผมูสีวนไดเสยีในโครงการ ทำใหทราบ
วามใีครบางทีม่สีวนเกีย่วของในโครงการทีไ่ดรบัผลกระทบจากการดำเนนิโครงการทัง้ทางบวกหรอืทางลบ
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(สำนกัสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน, 2552)เพือ่ประเมนิบทบาทและระดบัความสำคญัและนำไป
สกูารวางกลยทุธทีเ่หมาะสมในการจดัการกบัผสูสีวนไดเสยีในแตละกลมุตลอดจนนำไปสกูารวางแผนการ
ดำเนนิตลอดจนการตดิตามผลการดำเนนิงานตอไป (ชญัญรชัต และคณะ, 2560)

เทคนคิการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยี จะพจิารณาจากบทบาทอำนาจ(power) กบัระดบัความสนใจ
(interest) ของผูมีสวนไดเสียตอโครงการ โดยจัดแบงกลุมผูมีสวนไดเสียลงในแผนผังเมตริกซบทบาท
อำนาจ-ความสนใจ (Power/Interest Matrix)ดงัแสดงในรปูที ่2 โดยบทบาทอำนาจในทีน่ี ้หมายถงึ ระดบั
ของอำนาจทีม่ผีลตอการตดัสนิใจหรอืแรงจงูใจในการดำเนนิโครงการ สวนระดบัความสนใจ หมายถงึ ระดบั
ความรวมมือหรือเขามามีสวนรวมท่ีมผีลตอการดำเนนิโครงการซึง่อาจขึน้อยกูบัปจจยัตาง ๆ ทัง้ทางการ
เมอืง เศรษฐกจิ สงัคม รวมท้ังสะทอนถงึกระบวนการการมสีวนรวมในโครงการ (Hertzoget al, 2017)
ซึง่เมือ่กำหนดบทบาทอำนาจ-ความสนใจของผมูสีวนไดเสยี สามารถแบงกลมุผมูสีวนไดเสยีออกไดเปน
4 กลมุ ดังตอไปนี้

1. กลมุ Players คอื ผมูสีวนไดเสยีทีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการสงูรวมทัง้มคีวาม
สนใจหรือเขามาเปนผูนำหลักในการผลักดันใหโครงการประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว

2. กลมุ Context Setters คอื ผมูสีวนไดเสยีทีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการสงู แต
อาจจะมีความสนใจต่ำหรือไมไดสนใจในการดำเนินการโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะเปนผูที่ไมไดรับ
ผลประโยชนโดยตรงจากการดำเนินโครงการหรือโครงการอาจจะทำใหสูญเสียผลประโยชน

3. กลมุ Subjects คอื ผมูสีวนไดเสยีทีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการต่ำ แตมคีวาม
สนใจสงูหรอืตองการเขารวมสนบัสนนุใหโครงการประสบความสำเรจ็ เนือ่งจากโครงการอาจสงผลดหีรอื
ไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการทั้งตอตนเองและสวนรวม

4. กลมุ Crowd คอื ผทูีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการต่ำและมคีวามสนใจต่ำหรอืไม
ไดสนใจในการดำเนนิโครงการ เนือ่งจากไมไดรบัผลประโยชนจากโครงการโดยตรง หรอือาจไมไดอยใูน
พื้นที่ที่ไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ

รปูที ่2 แผนผงัเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจ
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ในงานวจิยันีจ้ะวเิคราะหการจดักลมุของผมูสีวนไดเสยีตามแผนผงัเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความ
สนใจ โดยเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของกลุมผูมีสวนไดเสียของชวงเวลากอนและหลังมีโครงการ
พฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัจากนัน้จงึเสนอแนวทางการกำหนดกลยทุธในการจดัการเพือ่ใหผมูสีวนไดเสยี
เขามามีสวนรวมในโครงการ โดยเมือ่พจิารณาจากเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจของกลมุผมูสีวนไดเสยี
จะสามารถกำหนดกลยทุธไดดงัแสดงในรปูที ่3 โดยมรีายละเอยีดดงัตอไปนี ้(Olander and Landin, 2005)

1. กลยทุธ Key Players สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจสงูและมคีวามสนใจสงูควรใชแนวทางการ
เปดแนวรกุเขาไปสรางปฏสิมัพนัธ สานสมัพนัธเชือ่มโยงอยางตอเนือ่ง ใชเครือ่งมอืสือ่สารขอความเหน็เกีย่ว
กบัแผนงาน ชกัชวนใหเขามาเปนทีป่รกึษาแผนงานโครงการตัง้แตเริม่ตนเขามารวมพจิารณาเปาประสงค
เปาหมายปจจยัหลกัแหงความสำเรจ็หรอืชวยปรบัปรงุวธิกีาร ตลอดจนรวมตรวจสอบผลการดำเนนิงาน
หรือขอใหสนับสนุนเพื่อการเดินหนาขับเคลื่อนโครงการ

2. กลยทุธ Keep Satisfied สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจสงูแตสนใจเกีย่วกบัโครงการไมมาก
นักควรที่จะแจงขาวสารและชี้แจงผลการดำเนินโครงการในอดีตและปจจุบันหรือเลาความคาดหวังของ
โครงการในอนาคตใหรับทราบอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดความพอใจหรือใหมีบทบาทความสำคัญใน
โครงการในโอกาสทีเ่หมาะสม เชน เชญิใหเขามาแนะนำในจดุออน-จดุแขง็ของโครงการ

3. กลยทุธ Keep Informed สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจต่ำแตมคีวามสนใจหรอืตองการมสีวนรวม
ตอโครงการสงูควรทีจ่ะพยายามใหเขามามีสวนรวมในกจิกรรมของโครงการอยางสม่ำเสมอ หรอืมกีารขอความ
คดิเหน็ ขอขอมลู แลกเปลีย่นความคดิรเิริม่และขอความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดของโครงการเมือ่
ไดมกีารดำเนนิการไประยะหนึง่และใหชวยขบัเคลือ่นรวมทัง้ตดิตามการดำเนนิงานของโครงการ

4. กลยทุธ Minimal Effort สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจต่ำและมคีวามสนใจโครงการต่ำควรที่
จะใหขอมลูขาวสารโครงการเปนครัง้คราวและขอขอคดิเหน็ในระหวางทีด่ำเนนิการเพือ่ทีจ่ะทำใหกลมุนี้
ตองเฝาติดตาม เพื่อรับทราบขอเสนอแนะเพิ่มเติมและปองกันไมใหกลุมนี้กลับกลายเปนผูขัดขวางการ
ดำเนินโครงการหรือมีการสื่อสารขอมูลที่ลำเอียงไมตรงตามเปาหมาย

รปูที ่3 แผนผงัการกำหนดกลยทุธในการจดัการกลมุผมูสีวนไดเสยี
ดดัแปลงจาก Olander and Landin (2005)
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5. ผลการวจิยัและการอภปิรายผล
5.1 ลำดบัเหตกุารณ (timeline) ของพืน้ทีล่มุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลาง
จากการรวบรวมขอมูลในพื้นที่สามารถระบุลำดับเหตุการณที่ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญ

ในการพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยมีจุดเริ่มตนสำคัญจากการโครงการอางเก็บน้ำ
เขาตะกรบุซึง่กอสรางโครงการพรอมระบบสงน้ำแลวเสรจ็เมือ่ป พ.ศ.2534 หลงัจากนัน้กรมชลประทาน
ไดเขามาจดัตัง้กลมุผใูชน้ำเพือ่บรหิารจดัการการใชน้ำในอางเกบ็น้ำ โดยมสีมาชกิทัง้หมด 15 คน ประกอบ
ดวยประธานกลมุผใูชน้ำ 1 คน คอืผใูหญบาน และกรรมการบรหิารกลมุผใูชน้ำ 14 คน คือ คณะกรรมการ
หมูบานเปนผูดูแลและควบคุมการใชน้ำจากอางเก็บน้ำ

ในชวงป พ.ศ. 2540 เปนตนมา มกีารทำเกษตรกรรมเพิม่ขึน้ ทำใหความตองการการใชน้ำเพิม่
ขึน้ดวย ชาวบานจงึเริม่พากนัเจาะทอสงน้ำเพือ่นำน้ำเขาพืน้ทีเ่กษตรกรรมของตนเองโดยไมไดผานความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการกลมุผใูชน้ำและไมไดมกีารลงโทษกบัผทูีข่โมยเจาะทอสงน้ำ ตอมาในป พ.ศ.
2545 พื้นที่เกษตรถูกเปลี่ยนเปนสวนลำไยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีราคาดีและเปนที่ตองการของตลาด
จึงทำใหเกษตรกรพยายามขยายพื้นที่การเกษตรของตนเองดวยการไถกลบพื้นที่รุกล้ำทางน้ำธรรมชาติ
ทำใหทางน้ำแคบลงและตืน้เขนิ ในขณะทีส่ถานการณขาดแคลนน้ำเริม่วกิฤตเินือ่งจากระบบทอสงน้ำเสยี
หายจากการขโมยเจาะทอและการทำลายวาลวเปด-ปดน้ำ จนกระทัง่ในป พ.ศ.2550 จงึไดรบังบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตำบลเพื่อมาซอมแซมระบบสงน้ำไดบางสวน แตเมื่อใชงานไดระยะหนึ่ง
ระบบสงน้ำกไ็มสามารถใชงานไดอกีในสวนของน้ำอปุโภค-บรโิภคกไ็ดมกีารกอสรางประปาหมบูานโดยใช
น้ำจากอางเก็บน้ำแตก็ประสบปญหาเรื่องคาใชจายในการสูบน้ำ สวนเกษตรกรที่ตองการใชน้ำไดนำ
รถสวนตัวเขาไปสูบน้ำและบรรทุกน้ำจากอางเก็บน้ำเอง

รปูที ่ 4 ลำดบัเหตกุารณของโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
ลุมน้ำยอยคลองกัดตะนาวใหญตอนลาง
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ในป พ.ศ. 2560 กรมชลประทานไดดำเนินโครงการโครงการพัฒนาลุมน้ำแบบประชารัฐ โดย
พืน้ทีล่มุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลางเปนสวนหนึง่ของพืน้ทีโ่ครงการนำรองการขบัเคลือ่นโครงการ
ไดใชแนวคดิของกระบวนการการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในรปูแบบประชารฐั (ธนัภทัร, 2560) มาเปน
ปจจัยหลักในดำเนินงาน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแตการใหประชาชนในพื้นที่เขามารับทราบแนวทางในการ
ดำเนินโครงการ จากนั้นไดทำการคัดเลือกตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ใหเขามาเปนคณะทำงานใน
โครงการเพือ่รวมกนัขบัเคลือ่นโครงการตัง้แตเริม่ตน ทัง้นี ้ผอูำนวยการโครงการชลประทานสระแกวและ
เจาหนาท่ีโครงการชลประทานสระแกวไดเขามาทำหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งในโครงการและเขารวมกจิกรรมการ
มสีวนรวมกบัภาคประชาชนในพืน้ทีอ่ยางตอเนือ่งตามขัน้ตอนตาง ๆ ในแผนพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
อาทิ กิจกรรมการทำประวัติศาสตรชุมชนและแผนที่ทำมือเพื่อจัดทำบริบทของพื้นที่และคนหาสาเหตุ
ปญหาเรือ่งน้ำ กจิกรรมการลงพืน้ทีส่ำรวจศกัยภาพของแหลงน้ำและโครงสรางพืน้ฐานเดมิทีม่อียใูนพืน้ที่
กจิกรรมสำรวจความตองการใชน้ำและจดัทำแผนพฒันาลมุน้ำ ดงัแสดงตวัอยางในรปูที ่ 5 จากนัน้เมือ่
แผนพฒันาแหลงน้ำในพืน้ทีไ่ดรบัการนำเสนอ ตรวจสอบขอมลูและไดรบัการยอมรบัจากประชาชนในพืน้ที่
แลว จงึไดเสนอแผนฯ ผานองคการบรหิารสวนตำบลทงุมหาเจรญิ ไปยงัโครงการชลประทานสระแกว
แลวเสนอของบประมาณตอผูวาราชการจังหวัดสระแกว จนไดรับงบประมาณในการซอมแซมและปรับ
ปรงุแหลงน้ำในป 2562

รปูที ่5 ตวัอยางกจิกรรมการสรางการสวนรวม (a) การคดัเลอืกตวัแทน
(b) การทำขอมลูประวตัศิาสตรชมุชน (c) การวางแผนกอนการลงพืน้ทีแ่ละ (d) การลงพืน้ทีส่ำรวจแหลงน้ำ
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5.2 การวเิคราะหผมูสีวนไดเสยี (stakeholder analysis)
จากการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาแหลงน้ำโดยเปรยีบเทยีบบทบาทอำนาจและ

ความสนใจของผมูสีวนไดเสยีแบงเปนสองชวงเวลา ไดแก ชวงกอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ใน
ป พ.ศ.2535-2559 และชวงทีไ่ดมกีารดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในป พ.ศ.2560-2562
ดงัแสดงในตารางที ่1 และตารางที ่2 ตามลำดบั พบวา ชวงกอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
การดำเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ำมีเพียงเจาหนาที่โครงการชลประทานที่เขามามีบทบาทในการจัดตั้ง
กลมุผใูชน้ำซึง่เปนบทบาทตามภารกจิหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย โดยมอบหมายใหผใูหญบานและกรรมการ
หมูบานเปนคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ำ มีอำนาจในการควบคุมและดูแลการสงน้ำชลประทาน
ตามรอบเวรการสงน้ำใหแกกลุมผูใชน้ำ (เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน) ในขณะที่เกษตรกรนอกพื้นที่
รบัประโยชนจากอางเกบ็น้ำและประชาชนนอกภาคเกษตรไมมบีทบาทหรอืมสีวนรวมในโครงการมากนกั
เมือ่ทำการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีดวยเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจ (รปูที ่6a) พบวา ผใูหญบาน
และกรรมการหมูบานเปนกลุมท่ีมีบทบาทอำนาจสูงแตมีความสนใจในโครงการต่ำ (Context Setters)
ในขณะทีก่ลมุผใูชน้ำเปนกลมุทีม่บีทบาทอำนาจต่ำแตมคีวามสนใจในโครงการสงู (Subjects) จงึทำใหการ
กำกบัดแูลควบคมุการใชน้ำใหเปนไปตามกตกิาไมประสบความสำเรจ็และขาดการบำรงุรกัษาระบบสงน้ำ
เนือ่งจากกลมุผใูชน้ำไมมอีำนาจในการตดัสนิใจตอโครงการสวนผทูีไ่ดรบัมอบหมายมอีำนาจในการจดัการ
แตไมใหความสำคญัตอโครงการ

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหบทบาทอำนาจและความสนใจของผูมีสวนไดเสีย
กอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ.2535-2559
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ตอมาเมือ่มีการดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั การวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีพบวาบางกลมุ
ไดเปลีย่นตำแหนงในเมตรกิซ ดงัแสดงในรปูที ่ 6b ไดแก ผใูหญบานและกรรมการหมบูานซึง่เดมิอยใูน
กลมุ Context Setters ไดเปลีย่นมาอยใูนตำแหนง Players (ปจจบุนัตำแหนงกรรมการหมบูานเปลีย่น
เปนตำแหนงผชูวยผใูหญบาน) โดยมบีทบาทคอืเปนสวนหนึง่ของคณะทำงานในโครงการและมคีวามสนใจ
ในโครงการเพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้ผใูหญบานมแีรงจงูใจสำคญัคอืเรือ่งความนยิมจากประชาชนในพืน้ที ่ประกอบ
กบัการเขารวมกจิกรรมการมสีวนรวมอยางตอเนือ่งทำใหผใูหญบานและผชูวยผใูหญบานสามารถจงูใจให
ลูกบานเขามารวมทำกิจกรรมดวย รวมทั้งสามารถสรางความตระหนักรูและความเปนเจาของโครงการ
ในฐานะหุนสวนของการพัฒนา

นอกจากนี ้เกษตรกรนอกพืน้ทีร่บัผลประโยชนจากอางเกบ็น้ำจากเดมิซึง่อยใูนกลมุ Crowd ซึง่ไมมคีวาม
สนใจตอโครงการเนือ่งจากไมไดรบัน้ำจากอางเกบ็น้ำจงึมองวาไมไดรบัผลประโยชนแตอยางใด อยางไร
ก็ตาม เมื่อมีการชักชวนกลุมเกษตรกรนอกพื้นที่รับผลประโยชนใหเขามารวมกิจกรรมการมีสวนรวมใน
โครงการ พบวา สามารถเปลีย่นระดบัความสนใจมาอยใูนกลมุ Subjects เนือ่งจากไดรบัทราบขอมลูวา
ขอบเขตการพฒันาของโครงการจะครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ลมุน้ำโดยจะมกีจิกรรมการพฒันาแหลงน้ำทัง้ในสวน
ของพืน้ทีร่บัน้ำจากอางโดยตรงและนอกพืน้ทีส่งน้ำดวย รวมถงึเกษตรกรนอกพืน้ทีร่บัผลประโยชนบางสวน
ทีม่อีาชีพรบัจางเปนอาชพีเสรมิ มโีอกาสจะไดรบัประโยชนเพิม่เตมิจากรายไดทางออมทีเ่กดิขึน้ในชวงที่
มโีครงการพฒันาแหลงน้ำในพืน้ที่

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหบทบาทอำนาจและความสนใจของผูมีสวนไดเสีย
หลงัมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ. 2560-2562
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สำหรบัผมูสีวนไดเสยีทีเ่ขามามสีวนเกีย่วของในโครงการเพิม่เตมิภายหลงัจากมโีครงการพฒันาลมุ
น้ำแบบประชารฐั ไดแก ผอูำนวยการโครงการชลประทาน องคการบรหิารสวนตำบล และเจาอาวาส
ซึง่จากการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีสามารถจดักลมุในเมตรกิซไดดงัแสดงในรปูที ่6b โดยมกีลยทุธในการ
จดัการผมูสีวนไดเสยีดงัตอไปนี้

1. ผอูำนวยการโครงการชลประทาน ใชกลยทุธ Key Players เนือ่งจากเปนผทูีม่คีวามรคูวาม
เชี่ยวชาญในงานชลประทานและงานพัฒนาแหลงน้ำอีกทั้งยังมีอำนาจสั่งการใหเจาหนาที่โครงการ
ชลประทานมารวมดำเนนิกจิกรรมของโครงการตามภารกจิและมอีำนาจในการเซน็อนมุตัแิผนงานพฒันา
แหลงน้ำของโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนตอไปจึงใหเขามามีบทบาทสำคัญในการดำเนิน
โครงการตั้งแตแรกโดยใหเปนผูนำในกิจกรรมการสรางการมีสวนรวม

2. องคการบรหิารสวนตำบล ใชกลยทุธ Keep Satisfied เนือ่งจากเปนองคกรหลกัทีม่หีนาทีด่แูล
พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบทัง้ในและนอกเขตชลประทาน มอีำนาจในการเซน็อนมุตัแิผนงานโครงการ เสนอของบ
ประมาณในการปรบัปรงุหรอืพฒันาแหลงน้ำรวมทัง้จะตองดแูลบำรงุรกัษาอาคารชลประทานและระบบ
สงน้ำในอนาคต จงึมกีารชีแ้จงขาวสารและผลการดำเนนิโครงการใหรบัทราบอยางสม่ำเสมอ

3. เจาอาวาส ใชกลยทุธ Keep Informed เนือ่งจากเปนบคุคลสำคญัทีค่นในชมุชนใหความเคารพ
นับถือ โดยเจาอาวาสมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา รวมทั้งสามารถโนมนาวให
ชาวบานเขามามกีารมสีวนรวมในโครงการได จงึไดนมินตเจาอาวาสใหเขามามสีวนรวมในกจิกรรมของ
โครงการอยางสม่ำเสมอ

รปูที ่6 แผนผงัเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจในการจดักลมุผมูสีวนไดเสยี
(a) กอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ.2535-2559 และ

(b) หลงัมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ.2560-2562
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5.3 การถอดบทเรยีน (lesson learned) การดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
ปจจยัแหงความสำเรจ็ในการดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัคอืการสรางการมสีวนรวม

ของประชาชนใหเกดิความตระหนกัรใูนปญหาดานน้ำในพืน้ทีด่วยตนเองไปจนถงึเกดิความเปนเจาของใน
การพฒันาโครงการ ทัง้นี ้ผทูีจ่ะเขามามีบทบาทในขัน้ตอนการสรางการมสีวนรวมของประชาชนจะตอง
มทีศันะคตแิละบคุลกิแบบวทิยากรกระบวนการ (facilitator) สามารถทำใหผเูขารวมเกดิการแลกเปลีย่น
ประสบการณ หรือปญหารวมทัง้แนวทางแกไข กระตนุใหผเูขารวมรบัฟงซึง่กนัและกนั ตัง้ประเดน็ใหผู
เขารวมสามารถคดิเปนระบบ แลกเปลีย่นประสบการณจนเขาใจปญหาอยางแทจรงิ รวมกนัวางแผน และ
ดำเนนิงานตามแผนบนพืน้ฐานประโยชนรวมกนั ฟงเปนจบัประเดน็ถามใหคดิตอ ไมชีน้ำ สามารถเชือ่ม
โยงทกุมติไิปสเูปาหมาย มคีวามตอเนือ่งในการดำเนนิกจิกรรมเพือ่สรางความสนทิสนม ความใกลชดิ ความ
ไววางใจ ความพยายามใหบรรลถุงึเปาหมาย (สำนกัสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน, 2557)

โครงสรางการดำเนนิกจิกรรมเรือ่งน้ำทีผ่านมาเปนการดำเนนิการโดยภาครฐัเพยีงสวนเดยีวแลว
ใหสวนทองถิน่เปนผปูฏบิตัติาม หลงัจากดำเนนิการโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั พบวา ทกุภาค
สวนเขามามบีทบาทเสมอืนอยใูนระนาบเดยีวกนั เปนทมีงานเดยีวกนั เปลีย่นบทบาทความสมัพนัธจาก
เจานาย-ลูกนอง มาเปนผูรวมงาน ทั้งนี้ ผูอำนวยการโครงการชลประทานและเจาหนาที่โครงการ
ชลประทานจะตองทำหนาท่ีทัง้เปนผเูสรมิสรางความตระหนกัรเูรือ่งปญหาเรือ่งน้ำในพืน้ทีผ่านการดำเนนิ
กจิกรรมตางๆ อาทิ กจิกรรมกลมุสมัพนัธ การสำรวจประวตัศิาสตรชมุชนการเขยีนแผนทีท่ำมอื การลง
พื้นที่ตรวจสอบปญหาแหลงน้ำ และการสรางการรับรูถึงความเปนเจาของโครงการดวยการกระตุน
ใหประชาชนเขามามบีทบาทคนหาปญหาสาเหตแุละการแกปญหาดวยตนเอง จะเหน็วาขัน้ตอนดงักลาว
ตองอาศยัระยะเวลาในการดำเนนิกจิกรรมทีค่อนขางยาวนานและตอเนือ่ง รวมท้ังยงัตองอาศยัทศันคติ
ท่ีดีและเห็นความสำคัญของการสรางการมีสวนรวม จึงจะสงผลใหโครงการประสบความสำเร็จและ
เกดิความยัง่ยนื

6. สรปุผลการวจิยัและขอเสนอแนะ
การจดัหมวดหมขูองผมูสีวนไดเสยีในโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาว

ใหญตอนลาง แบงออกไดเปน 4 กลมุ โดยแตละกลมุเกดิการเปลีย่นแปลงตำแหนงของผมูสีวนไดเสยีที่
แตกตางกนัตามชวงเวลา ผลจากการเพิม่ผมูสีวนไดเสยีของกลมุ Players สงใหผมูสีวนไดเสยีในกลมุ Crowd
บางสวนยายมาเปนกลมุ Subject เนือ่งจากกลมุ Players สามารถโนมนาวและชกัจงูใหทกุกลมุเขามามี
สวนรวมในฐานะหนุสวนในการพฒันาโครงการจากผลการวจิยันีส้ามารถนำไปประยกุตใชกบังานกอสราง
หรอืงานพฒันาแหลงน้ำอืน่ ๆ  โดยควรมขีัน้ตอนการสรางการมสีวนรวมเขาไปในแผนงานกอนดำเนนิการ
และวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีเพือ่ใหทราบวาใครคอื Players เพือ่ดงึเขามามสีวนรวมอยางใกลชดิต้ังแตเริม่
โครงการจึงจะทำใหการขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จและเปนที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
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บทคัดยอ
ลำน้ำสบสายเปนลำน้ำสาขาของแมน้ำนาน พื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย เคยประสบภัยพิบัติรุนแรง

ไดแก น้ำปาไหลหลาก และดนิโคลนถลม เมือ่ พ.ศ. 2551 ใน 3 หมบูาน ไดแก บานน้ำปาก บานหวยธนู
ตำบลตาลชมุ และบานหวยมวง ตำบลศรภีมู ิอำเภอทาวังผา จงัหวดันาน ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 47
ตารางกโิลเมตร ประชาชนไดรบัความเดอืดรอนจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม 328 ราย 98 ครัวเรอืน
มผีเูสยีชวีติ 3 ราย บานเรอืนไดรบัความเสยีหาย 67 หลงั ดงันัน้ เพือ่เปนการปองกนัและลดผลกระทบ
รุนแรงที่เกิดน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมในพื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั (ปภ.) จงึไดศกึษาประเมนิความเสีย่งของพืน้ที ่ และหาแนวทางแกไขโดยใชโครงสรางทาง
วศิวกรรมรวมกบักระบวนการมสีวนรวมของชมุชน โดยจดัประชมุรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานรวมกันใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ซึง่แนวทางการดำเนนิทีไ่ดแบงออกเปน 3 สวน คอื 1) ตอนบนลำน้ำ ดำเนนิการสรางฝายอนรุกัษตนน้ำ
ลำธารแบบทองถิน่ และสงเสรมิใหชาวบานปลกูพชื 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เพือ่เปนการฟนฟปูาตน
น้ำลำธาร ซบัน้ำ ชะลอความเรว็และปองกนัการกดัเซาะ 2) ตอนกลางลำน้ำ ดำเนนิการสรางฝายแบบ
ถาวร เปนชวง ๆ ตลอดลำน้ำ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการเกบ็กกัน้ำ ชะลอความเรว็ในการไหลของน้ำ และ
3) ตอนทายน้ำ ดำเนินการปรับปรุงยกระดับพื้นสะพานที่กีดขวางทางน้ำ และขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขิน
เพือ่เพิม่ศักยภาพในการระบายน้ำ ดำเนนิการโดยชาวบานรวมสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่
ในพืน้ทีต่นน้ำ และใหขอมลู ตลอดจนแนะนำจดุกอสรางชวงกลางน้ำและทายน้ำ เนือ่งจากชาวบานรถูงึ
ลักษณะรูปแบบความรุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่ดีที่สุด การดำเนินโครงการโดยชุมชนมีสวนรวมนั้น

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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เปนการสรางงานใหกบัประชาชนในพืน้ที ่ลดปญหาการอพยพไปทำงานตางถิน่ เปนการสรางความรสูกึ
เปนเจาของโครงการ และพรอมท่ีจะดแูลบำรงุรกัษาใหมสีภาพพรอมใช ฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทอง
ถิ่น และฝายแบบถาวรที่ไดสรางขึ้นในพื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย สามารถชวยในการชะลอการไหลและ
ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธารสาขา ไมใหไหลหลากอยางรวดเร็ว เปนการปองกันและลด
ผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลม ตลอดจนเพิ่มความชุมชื้น และเพิ่มความหลากหลาย
ทางชวีภาพของระบบนเิวศปาตนน้ำลำธาร รวมทัง้ ยงัสามารถชะลอน้ำและเกบ็น้ำไวในฝายแบบถาวร
ชวยบรรเทาปญหาภยัแลง การดำเนนิงานโครงการในพืน้ทีเ่สีย่งภยั สามารถควบคมุความเสีย่งใหอยใูน
ขอบเขตที่กำหนด และเปนการสรางเสริมชุมชนยั่งยืนในดานการปองกันและลดผลกระทบตอภัยพิบัติ

คำสำคญั : น้ำปาไหลหลาก ดนิโคลนถลม ฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่ ฝายแบบถาวร

ABSTRACT
Sob Sai is a stream of Nan River. Sob Sai sub-watershed was affected from severe

disaster; flash floods and mudslides in 2008.  47 square kilometers of affected areas cover 3
villages; Nam Pak village, Huay Tha Noo village (Tal Chum sub-district) and Huay Muang
village (Sri Phum sub-district), Tha Wang Pha district, Nan province.  328 of people in 98
families were suffered from flash floods and mudslides, 3 people died, and 67 Houses were
damaged.  In order to prevent and mitigate severe impact of flash flood and mudslide in Sob
Sai sub-watershed area, Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) had
assessed the disaster risk and found the engineering construction solution approaches
integrated with community participation. Consultation meeting between local people, local
government authorities, stakeholder in community was established for brainstorm and discussion
the proper operational approaches.  The analyzed operational approaches for prevention and
mitigation flash floods and mudslides were divided in 3 parts, there were: 1) upstream; installed
the temporary check dams in upstream forest area and promoted plant cultivation in type of
3 forests, 4 benefits for restoring the watershed forest, increasing natural infiltration, slowdown
speed of water and erosion prevention.  2) midstream; periodically installed the permanent
check dams throughout the stream for increasing water storage capacity and reducing water
flow. 3) downstream, improved the bridges that obstructed the waterway and dredged
the shallow stream body for increasing drainage capacity.  This project conducted with
participation of local people to build temporary check dams in upstream area and give useful
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information, advice the position for constructed permanent check dam in midstream and
improved bridges in downstream, because local people well known the characteristics and
intensity of flood in their areas.  Project implementation with community participation was
created jobs and employments for local people, reduced work migration problems.  That
created a sense of project ownership and willingness to maintain flood prevention or mitigation
buildings and keep its ready to work.  Temporary check dams and permanent check dams
were reduced flow and intensity of water in branches stream, which to prevent and mitigate
impact from flash floods and mudslides.  As well as, increase moisture and biodiversity of
upstream forest ecosystem.  Moreover, Permanent check dam can reduce flow and store
water, which mitigate drought.  Project implementation in disaster risk area can control risk
scope and enhance sustainable community of prevention and mitigation disaster aspect.

KEY WORDS: Flash floods, Mudslides, Temporary check dams, Permanent check dams

1. บทนำ
อทุกภยัเปนภยัพบิตัซิึง่เกดิขึน้บอยทีส่ดุและสรางความเสยีหายใหกบัประเทศไทยมากทีส่ดุ อทุกภยั

มรีปูแบบและความรนุแรงแตกตางกนัในแตละพืน้ทีต่ามลกัษณะทางภมูปิระเทศ ในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่คีวาม
ลาดชนัสงู โดยเฉพาะบนภเูขาสงูทีม่กีารบกุรกุแผวถางปา จนสภาพปาถกูทำลาย รปูแบบอทุกภยัทีเ่กดิ
ขึน้นัน้จะเกดิในลกัษณะของน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม ซึง่เกดิขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ ประชาชน
โดยสวนใหญไมสามารถเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณไดทัน สงผลใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการและภาคประชาชน ภาครัฐตองใชจายงบประมาณในการเยียวยาผูประสบภัย
และฟนฟ ูบรูณะระบบสาธารณปูโภคโครงสรางพืน้ฐานตาง ๆ  ทีไ่ดรบัความเสยีหายภายหลงัจากเกดิเหตุ
ภัยพิบัติอยูเปนประจำและมูลคามาก

น้ำปาไหลหลาก หรือน้ำทวมฉบัพลนั (Flash Flood) เปนภาวะน้ำทวมทีเ่กดิขึน้อยางฉบัพลนัใน
พืน้ที ่ เนือ่งจากฝนตกหนกัในบรเิวณทีม่คีวามชนัมาก และมคีณุสมบตัใินการกกัเกบ็น้ำหรอืตานน้ำนอย
มกัเกดิขึน้หลงัจากฝนตกหนกัในบรเิวณทีร่าบระหวางหบุเขา ซึง่อาจจะไมมฝีนตกหนกัในบรเิวณนัน้มากอน
เลย แตมฝีนตกหนกัมากบรเิวณตนน้ำทีอ่ยหูางออกไป การเกดิน้ำปาไหลหลากหรอืน้ำทวมฉบัพลนัมคีวาม
รนุแรงและเคลือ่นทีด่วยความเรว็มาก โอกาสทีจ่ะปองกนัและอพยพไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัจงึมนีอย

ดนิโคลนถลม (Mudslides) เปนปรากฏการณทีม่วลดนิหรอืหนิไถลเลือ่นลงจากพืน้ทีส่งูสพูืน้ทีต่่ำ
กวาภายใตอทิธพิลแรงโนมถวงของโลก และการมนี้ำเปนตวักลาง ทำใหมวลวสัดเุกดิความไมมเีสถยีรภาพ
อตัราการไถลเลือ่นอาจชาหรอืเรว็ขึน้กบัประเภทของวสัด ุความลาดชนั สภาพสิง่แวดลอม และปรมิาณ
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น้ำฝน ในบางกรณแีผนดนิถลมอาจเกดิจากแผนดนิไหวหรอืภเูขาไฟระเบดิ การเคลือ่นตวัของวสัดดุงักลาว
อาจพดัพาตนไม บานเรอืน รถยนต สิง่ปลกูสรางอืน่ ๆ ชำรดุหรอืพงัทลาย และยงัอาจทำใหชวงเปดของ
สะพานและแมน้ำลำคลองอดุตนัจนเปนสาเหตใุหเกดิอทุกภยัขึน้ไดในเสนทางการเคลือ่นตวั ปรากฏการณ
ดงักลาวเปนอนัตรายตอชีวติ ทรพัยสนิของประชาชนและสิง่แวดลอม

น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมมกัจะเกดิขึน้รวมกนัภายหลงัจากมฝีนตกหนกัในพืน้ทีภ่เูขาทีม่คีวาม
ลาดชนัสงู จงัหวดันานเปนจงัหวดัทีป่ระสบภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมอยางตอเนือ่ง เนือ่งจาก
ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ปนทวิเขาหนิแกรนติสงูชนัทอดผานทัว่จงัหวดั เปนปจจยัเอือ้ใหเกดิน้ำปาไหลหลาก
และดนิโคลนถลมเมือ่เกดิฝนตกหนกัในพืน้ทีภ่เูขาลาดชนั โดยในป พ.ศ. 2551 ไดเกดิเหตกุารณภยัพบัิติ
น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม ในพืน้ทีล่มุน้ำยอยสบสาย มลีำน้ำสบสายซึง่เปนลำน้ำสาขาของแมน้ำ
นานไหลผาน ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 47 ตารางกโิลเมตร หมบูานทีป่ระสบภยัจำนวน 3 หมบูาน ไดแก
บานน้ำปาก บานหวยธนู ตำบลตาลชุม และบานหวยมวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน
เหตกุารณดงักลาวมปีระชาชนไดรบัความเดอืดรอนจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมจำนวน 328 ราย
98 ครวัเรอืน มผีเูสยีชวีติจำนวน 3 ราย บานเรอืนไดรบัความเสยีหาย 67 หลงั นบัเปนความเสยีหายครัง้
สำคัญคร้ังหนึ่งจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลม

เพือ่ศกึษาหาแนวทางการแกไขปญหาน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม โดยการปองกนัและลด
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมในพืน้ทีเ่สีย่ง ซึง่ตามคำนยิาม การปองกนั หมายถงึ
มาตรการหรอืแนวทางตาง ๆ  เพือ่ชวยขจดัผลกระทบเชงิลบจากเหตกุารณภยัพบิตัใิหหมดไปอยางสิน้เชงิ
ทั้งนี้ มาตรการเพื่อการปองกันควรมีการปฏิบัติกอนที่จะเกิดเหตุการณภัยนั้น ๆ เชน การสรางเขือ่น
เพือ่ปองกนัอทุกภยั หรือการไมอนญุาตใหมกีารกอสรางใด ๆ ในเขตพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู เปนตน และ
การลดผลกระทบ หมายถึง มาตรการหรือแนวทางตาง ๆ เพื่อชวยจำกัดหรือลดความรุนแรงของเหตุ
อนัตรายทัง้หลายเพือ่ไมใหกลายเปนภยัพบิตั ิหรอืเพือ่ลดผลกระทบทีภ่ยัตาง ๆ  อาจมตีอชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดลอม (กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2556) กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึไดศกึษา
ปญหานำ้ปาไหลหลากและดนิโคลนถลม โดยประเมนิความเสีย่งของชมุชนในพืน้ทีล่มุน้ำสบสาย เพือ่หา
วธิกีารปองกนัและแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ใหลดลงอยางจรงิจงั ไดดำเนนิงานโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนว
พระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่9
คอื เขาใจ เขาถงึ พฒันา เริม่จากการศกึษาประเมนิความเสีย่งน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมของพืน้ที่
จดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัโดยใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS) แลวนำไปตรวจสอบกบัพืน้ทีจ่รงิ หาแนว
ทางแกปญหาในเบื้องตนโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรมใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ จากนั้นนำขอมูลที่
ศกึษาทัง้หมดไปรวมประชมุกบัประชาชนในพืน้ทีแ่ละหนวยงานทีเ่กีย่วของในพืน้ที ่ เพือ่สรางการรบัร ู 2
ทาง ทัง้ผจูดัโครงการไดรบัทราบขอมลูจากพืน้ที ่ และประชาชนและหนวยงานในพืน้ทีก่ไ็ดรบัทราบแนว
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ทางในการแกไขปญหาจากผูจัดโครงการ รวมทั้งเปนการหาทางออกรวมกัน เพื่อใหไดสิ่งที่ทุกฝาย
ยอมรับ

จากสภาพปญหาท่ีพบ เพือ่เปนการลดพืน้ทีเ่สีย่งภยัพบิตัทิัง้ระบบตลอดทัง้พืน้ทีล่มุน้ำยอยสบสาย
การออกแบบโครงสรางเชิงวิศวกรรม ใหมีความเอื้ออำนวยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดทั้งลุมน้ำ
กระบวนการดำเนนิงานยดึตามแนวพระราชดำรใินเรือ่งการพฒันาและฟนฟสูภาพปาตนน้ำลำธาร นำมา
ประยกุตใชรวมกบัหลกัวชิาการทางดานวศิวกรรมโยธาเชงิโครงสรางพืน้ฐาน ผานกระบวนการมสีวนรวม
ภาคประชาชน รวมกนัคดิรวมกนัทำระเบดิจากขางใน ประชาชนในพืน้ทีแ่ละผทูีเ่กีย่วของทกุฝาย มสีวน
รวมต้ังแตเริม่ตนจนแลวเสรจ็ เพือ่ปลกูฝงจติสำนกึสรางความรสูกึเปนเจาของแบบชมุชนพึง่ตนเอง เกดิ
ความหวงแหน และพรอมทีจ่ะใหความรวมมอืในการดำเนนิงาน ตลอดจนดแูลบำรงุรกัษาและซอมแซม
โครงสรางตาง ๆ  ทีจ่ดัทำขึน้ใหอยใูนสภาพทีพ่รอมใชงานไดตลอดเวลา สงผลใหความสำเรจ็ทีไ่ดเกดิประโยชน
สงูสดุ

2. เนือ้หา
น้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมมักจะเกิดขึ้นรวมกันภายหลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ภูเขาที่มี

ความลาดชนัสงู ประกอบกบัถาเปนพืน้ทีท่ีม่กีารตดัไมทำลายปา จะมคีวามเสีย่งและความรนุแรงของการ
เกดิสถานการณดงักลาวยิง่ขึน้ จังหวดันานเปนจงัหวดัทีป่ระสบภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมอยาง
ตอเนือ่ง เพราะลกัษณะภมูปิระเทศอนัมทีวิเขาหลวงพระบางและทวิเขาผปีนน้ำ ซึง่เปนทวิเขาหนิแกรนติ
มคีวามสงู 600 - 1200 เมตรเหนอืระดบัน้ำทะเล ทอดผานทัว่จงัหวดั สภาพพืน้ทีเ่ปนลกูคลืน่ลอนชนัเกนิ
30 องศา ประมาณ รอยละ 85 ของพืน้ที ่ และสวนลกูคลืน่ลอนลาดตามลมุน้ำ จะเปนทีร่าบแคบ ๆ
ระหวางหุบเขาตามแนวของลุมน้ำ ซึ่งเปนปจจัยเอื้อใหเกิดน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมเมื่อเกิด
ฝนตกหนกัในพืน้ทีภ่เูขาลาดชนั

สภาพปญหาของพืน้ทีศ่กึษา ลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ซึง่เปนพืน้ทีล่มุน้ำ
ยอยของลมุน้ำนานตอนบน คอื เปนพืน้ทีเ่สีย่งน้ำปาไหลหลาก และเสีย่งขาดแคลนน้ำ เนือ่งจากพืน้ที่
สวนใหญมคีวามลาดชนัเปนเนนิเขา มพีืน้ทีล่มุเปนทีร่าบน้ำทวม (flood plain) สองขางรมิลำน้ำบางชวง
และเปนพื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวน จึงพัฒนาโครงการขนาดใหญไดยาก
ในขณะเดยีวกนักเ็ปนพืน้ทีเ่ขาหวัโลน มกีารบกุรกุทำลายปาเปนจำนวนมาก ลำน้ำสบสายเปนลำน้ำสาขา
ทีไ่หลลงแมน้ำนาน มคีวามลาดชนัสงูถงึปานกลาง พืน้ทีส่วนใหญเปนเนนิเขา และมทีีล่มุรมิลำน้ำเปน
flood plain บางชวงสองขางของลำน้ำ (สำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาต,ิ 2561)

ดำเนินการศึกษาในบริเวณพื้นที่ลุมน้ำยอยสบสาย ในพื้นที่เขตปกครอง หมูที่ 7 (บานน้ำปาก)
หมทูี ่9 (บานหวยธน)ู ตำบลตาลชมุ และหมทูี ่8 (บานหวยมวง) ตำบลศรภีมู ิอำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน
พืน้ทีป่ระมาณ 47 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 29,375 ไร
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เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมในพื้นที่ลุมน้ำยอย
สบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ซึง่ประสบภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมรนุแรง เมือ่ พ.ศ. 2551
ใน 3 หมบูาน ประกอบดวย บานน้ำปาก บานหวยธน ู ตำบลตาลชมุ และบานหวยมวง ตำบลศรภีมูิ
อำเภอทาวังผา จงัหวดันาน ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 47 ตารางกโิลเมตร ประชาชนไดรบัความเดอืด
รอนจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม 328 ราย 98 ครวัเรอืน มผีเูสยีชวีติ 3 ราย บานเรอืนไดรบั
ความเสียหาย 67 หลัง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงดำเนินงานโครงการนำรองปองกันและ
ลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมอยางยัง่ยนื โดยอาศยัความรวมมอืจากมลูนธิปิดทอง
หลงัพระดำเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีเ่ปาหมาย ลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน ดำเนนิ
งานโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ คอื "เขาใจ เขาถงึ พฒันา" (มลูนธิปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราช
ดำร,ิ 2555)

- การเขาใจ คอื การสรางใหเกดิความเขาใจในขอมลูพืน้ฐานดวยการศกึษาขอมลูทกุมติขิองชมุชน
คนหารากของปญหา และรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

- การเขาถงึ เปนเรือ่งการสือ่สารและสรางการมสีวนรวมโดยมงุสือ่สารสรางความเขาใจและความ
มัน่ใจกบัชมุชนรวมกนัวเิคราะหปญหาและความตองการของชมุชนและใหชมุชนมสีวนรวมในการพฒันา
มากทีส่ดุ

รปูที ่1 แผนทีแ่สดงขอบเขตลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน
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- การพฒันา เปนเรือ่งของการเรยีนรเูพือ่พฒันาศกัยภาพชมุชน สรางทมีพีเ่ลีย้ง การออกแบบ
หลักสูตรและเมนูการพัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให
ทมีพีเ่ลีย้งใหคำแนะนำในชมุชนและตดิตามสนบัสนนุประเมนิผล

กระบวนการดำเนนิงาน แบงออกเปน 5 ขัน้ตอน ดงันี้
1) จดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม โดยดำเนนิงานรวบรวมขอมลูในหอง

ปฏบิตักิารเพือ่คดัเลอืกพืน้ที ่กำหนดชนดิ/ประเภท และขนาดของโครงสรางเชงิวศิวกรรมทีเ่หมาะสม
- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน รวบรวมขอมลูภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้

ในพืน้ที่
- ศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เชน ภาพถายทางอากาศ ขอมูลจากดาวเทียม ผลงาน

วิจัยของสถาบันการศึกษาหรือหนวยราชการอื่น ๆ
- ทำการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ/วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัย
- จดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม ระดบัลมุน้ำ ตำบล และหมบูานพืน้ทีโ่ครงการ

ทีไ่ดรบัการคดัเลอืก ดวยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS) (กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2551)
- กำหนดชนดิ ประเภท ตำแหนง และขนาดของโครงสรางพืน้ฐานดานวศิวกรรมทีเ่หมาะสม

รปูที ่ 2 แสดงการจดัทำแผนทีเ่สีย่งภยัน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลม

2) ดำเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมในพืน้ทีด่ำเนนิโครงการภาคสนามภายหลงัจากจดัทำแผนที่
เสีย่งภยัและกำหนดชนดิประเภท ตำแหนง และขนาดของโครงสรางพืน้ฐานดานวศิวกรรมทีเ่หมาะสมใน
หองปฏบิตักิารเรยีบรอยแลว จากนัน้ดำเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมในพืน้ทีด่ำเนนิโครงการภาคสนาม

- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ใน
พืน้ทีส่ำรวจความเหมาะสมและความเปนไปไดภาคสนาม จดัเกบ็ขอมลูเบือ้งตน ในพืน้ทีด่ำเนนิโครงการ
เพือ่นำมาเปรยีบเทยีบกบัแผนทีเ่สีย่งภยัทีไ่ดกำหนดชนดิ ประเภท ขนาด และตำแหนงของโครงสรางพืน้
ฐานดานวศิวกรรมทีไ่ดจดัทำในหองปฏบิตักิาร โดยมปีระชาชนในพืน้ทีร่วมสำรวจและใหขอมลูความเสีย่ง
จากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมในพืน้ที ่พรอมแนะนำตำแหนงทีเ่หมาะสมในการดำเนนิการกอสราง
ฝายแบบถาวรในลำน้ำสบสาย
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3) ประชมุรับฟงความคดิเหน็ระดบัผนูำจากทกุภาคสวน
- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ใน

พืน้ที ่จดัประชมุรบัฟงความคดิเหน็ผานการหารอืระดบัผนูำชมุชน หนวยงานของรฐั และภาคเอกชนตลอด
จนองคกรมลูนธิอิืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ แลวนำมาปรบัปรงุแกไข ประเภท ชนดิ ขนาด ตำแหนงของโครงสราง
พืน้ฐานดานวศิวกรรม และลงพืน้ทีภ่าคสนามตรวจสอบความเหมาะสม ถกูตองตามหลกัวชิาการและเปน
ไปตามความตองการของประชาชนในพื้นที่

รปูที ่3 การลงพืน้ทีส่ำรวจภาคสนามเพือ่นำขอมลูมาเปรยีบเทยีบกบัแผนทีเ่สีย่งภยั

4) จดัเวทปีระชาคม รบัฟงความคดิเหน็ภาคประชาชน สนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนใน
การรวมดำเนินงาน

- ประสานสำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ใน
พืน้ทีจ่ดัเวทปีระชาคมภาคประชาชน เพือ่ชีแ้จงสรางความเขาใจในการดำเนนิโครงการโดยคำนงึถงึการ
มสีวนรวมของประชาชนในพืน้ที ่ รบัฟงความคดิเหน็ประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรง

- ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่ เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามป
เพิม่เตมิขององคกรปกครองสวนทองถิน่

รปูท่ี 4 การประชมุรับฟงความคดิเหน็จากหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของในการดำเนนิงานในพืน้ที่
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- ดำเนนิการสำรวจ/เกบ็รายละเอยีดในพืน้ที ่ตามโครงการซึง่ผานความเหน็ชอบของเวทปีระชาคม
และตรวจสอบความเหมาะสมถกูตองตามหลกัวชิาการแลว

- ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคาคากอสราง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินโครงการ

รปูที ่5 การจดัเวทปีระชาคมรบัฟงความคดิเหน็ภาคประชาชน ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัทัง้ 3 หมบูาน

รปูท่ี 6 ลงพืน้ทีต่รวจสอบความเหมาะสมตำแหนงกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน

5) ดำเนนิการกอสรางตามแผนการพฒันาทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากประชาชนในพืน้ที ่ประเมนิ
ผลงานและจัดทำคูมือสงมอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับไปใชประโยชนและดูแลตอไป

แผนการพัฒนาที่ไดรับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ แบงออกเปน 3 สวน ตามชวง
ตาง ๆ ของลำน้ำสบสาย เพือ่ใชเปนแนวทางดำเนนิการ ดงันี้

(1) ตอนตนลำน้ำ : ฟนฟผูนืปาตนน้ำลำธารเพือ่ซบัน้ำ ชะลอความเรว็ และปองกนัการกดัเซาะ
(ใชการสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่) กลาวคือ สวนตอนบนฟนฟผูนืปาตนน้ำลำธารใหปาไม
ซบัน้ำไดปรมิาณมากตามธรรมชาตเิพือ่ลดปรมิาณน้ำ ชวยชะลอความเรว็และปองกนัการกดัเซาะ (Piyapit
& Cheng, 2011) ประกอบดวย การสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่ (1,884 ฝายแบบคอก
หมู) โดยมไีมประจำถิน่ปลกูควบคขูนาบขางสองฝงในปรมิาณท่ีเหมาะสม และสงเสรมิ ใหชาวบานปลกู
พชื 3 อยาง เพือ่ประโยชน 4 อยาง ใหพออย ูพอกนิ พอใช และเปนประโยชนตอระบบนเิวศดวยอกีทาง
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หนึง่ ซึง่กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดดำเนนิการกอสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่
เบือ้งตน หรอืแบบคอกหม ูทีเ่รยีกตามความเขาใจโดยทัว่ไปวาฝายอนรุกัษ กอสรางกระจายอยตูามรอง
น้ำสาขาทีเ่รยีกวา "ขนุหวย" ความลาดชนัไมเกนิ 45 องศา มนี้ำไหลเฉพาะชวงฝนตก บนเขาสงู ปาลกึ
นบัจากตนกำเนดิน้ำ โยงใยรอยเรยีงสปูลายทาง กอนทีจ่ะรวมตวัสลูำน้ำ "สบสาย" สาขาหนึง่ของแมน้ำ
นาน สายหลักใหญ จำนวนทั้งสิ้น 1,884 ฝาย แผนดำเนินการสรางฝายอนุรักษตนน้ำลำธารแบบ
ทองถิน่ เปนการสรางและกระจายรายได สรูาษฎรในพืน้ที ่ชวยปลกูจติสำนกึเปนเจาของ รสูกึหวงแหน
พรอมทีจ่ะซอมแซม ดแูลบำรงุรกัษา ตอกย้ำการมสีวนรวมสภูาคประชาชนทีม่ตีอการโครงการฯ รวมท้ัง
มกีารบรูณาการของทกุภาคสวน ทัง้หนวยงานราชการและภาคเอกชนตางรวมบรูณาการ สนบัสนนุพนัธุ
กลาไมเศรษฐกจิยนืตนแบบผสมผสาน จำพวกมะขามเปรีย้ว ยางพารา มะมวง ทเุรยีน และพชืประจำถิน่
อืน่ ๆ ดวยวธิปีลกูตนไม 3 อยางประโยชน 4 อยาง ทดแทนการปลกูพชืเชงิเดีย่ว เชน ขาวโพด ซึง่เปน
การลดความเสีย่งของพืน้ทีอ่กีทางหนึง่

รปูที ่ 7 การกอสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่เบือ้งตน (ฝายคอกหม)ู

(2) ตอนกลางลำน้ำ : เพิม่ศกัยภาพในการเกบ็กกัน้ำและชะลอความเรว็น้ำ (ใชการสรางฝายแบบ
ถาวร หรือฝายคอนกรีต) กลาวคือ สวนตอนกลางและตอนลางเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บ ชะลอ
ความเรว็ของน้ำท่ีไหลผานชวงฤดฝูน ปรมิาณน้ำหลากมากกวาปกต ิและชวยกกัเกบ็น้ำในชวงฤดแูลง แกปญหา
ภยัแลงซ้ำซากอยางยัง่ยนื โดยการสรางฝายแบบถาวร หรอืฝายคอนกรตี จำนวน 9 ฝาย เปนชวง ๆ
ตลอดลำน้ำ ใชวธิกีารจางเหมา เพือ่สะดวกตอการควบคมุคณุภาพงาน งายตอการกำหนดเทคโนโลยทีี่
จะใชเครือ่งจกัรและอปุกรณตาง ๆ เขาชวยเพือ่ใหไดผลตามตองการ กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัไดดำเนนิการสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบถาวรหรอืฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็แบบสนักวาง เปน
ฝายรปูแบบถาวร กอสรางในลำน้ำสายหลกั บรเิวณตอนบน ตอเนือ่งกนัเปนชวง ๆ ตลอดลำน้ำสบสาย
และสายหลกัอืน่ ๆ  จนถงึตอนลางปลายทางของลำหวย เพือ่รองรบัน้ำทีไ่หลจากฝายอนรุกัษตนน้ำลำธาร
แบบทองถิน่หรอืฝายคอกหม ู ทีม่กีารกอสรางไวแลวบนขนุหวย ฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบถาวรนี ้ มี
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จำนวนทั้งสิ้น 9 ฝาย โดยฝายอนุรักษตนน้ำลำธารแบบถาวรเหลานี้ ใหประโยชน 2 ประการ คือ
(1) ชะลอความเรว็ของน้ำท่ีไหลผานชวงฤดฝูน มนี้ำหลากมากกวาปกต ิและ (2) ชวยกกัเกบ็น้ำชวงฤดแูลง
แกปญหาภยัแลงซ้ำซากอยางยัง่ยนื นอกจากนี ้ยงัชวยสนบัสนนุในการวางทอสงจายน้ำจากฝายแบบถาวร
ไปสพูืน้ทีก่ารเกษตร เปนการจดัการน้ำจากแหลงน้ำตนทนุ สงไปยงัแปลงเพาะปลกูของเกษตรกร ใหมี
น้ำใช สำหรบัการเพาะปลกูพชืระยะสัน้ หลงัฤดเูกบ็เกีย่ว

รปูท่ี 8 การกอสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบถาวร (คอนกรตีเสรมิเหลก็แบบสนักวาง)

(3) ตอนทายลำน้ำ : เพิม่ศกัยภาพในการระบายน้ำ (ใชการกอสรางยกระดบัสะพาน) กลาวคือ
ดานทายน้ำเพือ่เปนการเพิม่ศักยภาพในการระบายน้ำ โดยการปรบัปรงุ ยกระดบัสะพานทีก่ดีขวาง ทาง
ไหลของน้ำ และขดุลอกลำน้ำท่ีตืน้เขนิ กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดดำเนนิการปรบัปรงุระบบ
โครงสรางพืน้ฐานอืน่ ๆ เชน กอสรางเสนทางคมนาคมใหทนทาน สามารถใชงานได หากเกดิภาวะน้ำ
ปาไหลหลาก ทีเ่สนทางบางสวนไมสามารถใชงานได สะพานทีม่อียเูดมิกดีขวางทางน้ำ ทำใหภยัพบิตัทิวี
ความรนุแรง มกีารกอสรางยกระดบัถนน เสรมิพนงัปองกนัการกดัเซาะ กอสรางทอลอดเหลีย่มคอนกรตี
เสรมิเหลก็ ปรบัระดบัพืน้สะพาน ตอมอ และขดุลอกลำน้ำทีต่ืน้เขนิ ซึง่แตเดมิชองเปดลำน้ำกวางไมเพยีงพอ
เมื่อเกิดน้ำหลาก จึงไหลทวมบานเรือนประชาชน ลนเออเขาสูเรือกสวนไรนา ไดรับความเสียหาย
การขยายชองสะพานใหเหมาะสม ทำใหน้ำสามารถไหลผานไดโดยสะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้

- เมือ่ดำเนนิการกอสรางแลวเสรจ็ไดจดัทำคมูอืและสงมอบโครงการใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
รับไปใชประโยชน พรอมท้ังดูแลและบำรุงรักษาตอไป
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3. สรปุผล
การปองกนัและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมโดยชมุชนมสีวนรวม ในพืน้ที่

ลมุน้ำยอยสบสาย อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน โดยดำเนนิโครงการนำรองปองกนัและลดผลกระทบจาก
น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนอยางยัง่ยนื ดวยการประเมนิความเสีย่งและใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
(GIS) จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ศึกษาลุมน้ำยอยสบสาย ทำใหเขาใจและเห็นลักษณะภาพรวมความ
เสี่ยงของพื้นที่ไดชัดเจน ชวยใหการนำเสนอถึงมาตรการเชิงโครงสรางทางวิศวกรรมที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดวางแผนสำหรับนำมาแกไขปญหาน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมในพื้นที่เปา
หมาย ตอประชาชนจากทัง้ 3 หมบูานทีป่ระสบภยั มคีวามชดัเจน สามารถเขาใจลกัษณะการดำเนนิงาน
เชงิโครงสรางไปพรอมกนั

การดำเนินงานโครงการฯ โดยชุมชนมีสวนรวม ไดดำเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ คอื "เขาใจ
เขาถงึ พฒันา" เปนการดำเนนิงานเพือ่แกปญหาใหชมุชนโดยชมุชน ซึง่หนวยงานภาครฐัมหีนาทีเ่ขาไป
สนบัสนนุ หรอืเปนพีเ่ลีย้งใหชมุชนสามารถจดัการกบัปญหา และสรางชมุชนยัง่ยนื ทัง้นี ้กรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัไดจดัประชมุเพือ่รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบสภาพปญหาท่ี
เกีย่วของกบัภยัพบิตั ิอนัไดแก น้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และรบัฟงความคดิเหน็
วาประชาชนตองการใหภาครฐัชวยสนบัสนนุในเรือ่งใดทีเ่กีย่วของ จากนัน้ จงึนำมาตรการในการปองกนั
และลดผลกระทบทีท่างกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดนำเสนอ มาหาจดุรวมกบัมาตรการทีช่าว
บานตองการ และนำมาเสนอใหชาวบานรวมพจิารณาอกีครัง้ เพือ่สรางการรบัร ู2 ทาง ทัง้ผจูดัโครงการ
ไดรบัทราบขอมลูจากพืน้ที ่และประชาชนและหนวยงานในพืน้ทีก่ไ็ดรบัทราบแนวทางในการแกไขปญหา

รปูที ่9 แสดงแผนทีเ่สีย่งภยับานหวยธน ูหมทูี ่9 ตำบลตาลชมุ อำเภอทาวงัผา จงัหวดันาน
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รปูท่ี 10 การดำเนนิโครงการโดยประชาชนมสีวนรวม

จากผจูดัโครงการ ซึง่เปนการหาทางออกรวมกนั เพือ่ใหไดสิง่ทีท่กุฝายยอมรบั ซึง่ผลหรอืแนวทางการพฒันา
ในพืน้ทีท่ีไ่ด คอื แบงลกัษณะการดำเนนิงานออกเปน 3 ชวง ตามลำน้ำ ดงันี ้1. ตอนบน (ตนน้ำ) : พืน้ที่
บรเิวณผนืปาตนน้ำสบสาย ดำเนนิการฟนฟตูนน้ำลำธารเพือ่ซบัน้ำ ชะลอความเรว็ และปองกนัการกดั
เซาะ โดยสรางฝายอนรุกัษตนน้ำลำธารแบบทองถิน่เบือ้งตน รวมกบัฟนฟผูนืปาตนน้ำลำธารใหปาไมซบั
น้ำไดปรมิาณมากตามธรรมชาต ิ เพือ่ลดปรมิาณน้ำไหลหลากของมวลน้ำผวิดนิ ชวยชะลอความเรว็และ
ปองกันการกัดเซาะ 2. ตอนกลาง (กลางน้ำ) : พื้นที่บริเวณลำน้ำสบสายและอื่น ๆ เพิ่มศักยภาพใน
การเก็บกักน้ำและชะลอความเร็วน้ำ โดยสรางฝายอนุรักษตนน้ำลำธารแบบถาวร และ 3. ตอนลาง
(ปลายน้ำ) : พืน้ทีช่วงบรเิวณดานทายน้ำ ดำเนนิการเพิม่ศกัยภาพในการระบายน้ำ โดยกอสราง/ปรบัปรงุ
ยกระดับสะพาน)

ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการดำเนินโครงการเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหล
หลากและดนิโคลนถลม ตัง้แตวางแผนพฒันาโครงการ รวมประชมุรบัฟงความคดิเหน็ตอโครงการ สำรวจ
พืน้ทีเ่สีย่งภยั รวมดำเนนิการกอสรางโครงสรางฝายอนรุกัษแบบภมูปิญญาทองถิน่ หรอืฝายคอกหม ู ใน
ชวงตนน้ำ รวมใหคำแนะนำเกีย่วกบัลกัษณะรปูแบบการเกดิน้ำปาไหลหลากและดนิโคลนถลมในพืน้ที ่และ
ใหคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหนงในการกอสรางฝายถาวร และตำแหนงของสะพานที่กีดขวางทางน้ำ ใน
ชวงตอนกลางและตอนลางของลำน้ำเปนการดำเนนิการรวมกนัระหวางภาครฐักบัประชาชน เมือ่ดำเนนิ
การกอสรางโครงการเพื่อการปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลมแลวเสร็จ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดำเนินการจัดทำคูมือและสงมอบโครงการฯ ใหทองถิ่นรับไปใช
ประโยชนและดแูลรกัษาตอไป การทีป่ระชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยัไดเขามามสีวนรวมในการดำเนนิโครงการ
ทำใหประชาชนรสูกึเปนเจาของโครงการ นอกจากจะใชประโยชนจากโครงการแลว ยงัเกดิความหวงแหน
และชวยกันดูแลบำรุงรักษาโครงสรางในการปองกันและลดผลกระทบจากน้ำปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมใหมคีวามพรอมใชงานอยเูสมอ ถอืวาสามารถควบคมุความเสีย่งใหอยใูนขอบเขตทีก่ำหนด และเปน
การสรางเสริมชุมชนยั่งยืนในดานการปองกันและลดผลกระทบตอภัยพิบัติ
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ตอปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำลำตะคอง

The effect of land use changes to runoff discharge
of the Lamtakhong Reservoir
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บทคัดยอ
การเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่บริเวณตนน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองในชวง

10 ป ทีผ่านมา เนือ่งจากการเพิม่จำนวนของประชากร ทำใหมพีืน้ทีก่ารเกษตรกรรมเพิม่ขึน้ สงผลให
พืน้ทีป่าไมลดลง รวมถงึการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิดานอืน่ๆ ทำใหมผีลกระทบตอปรมิาณน้ำ
ทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่จำลองปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ โดยใชแบบจำลองทางอทุกศาสตร SWAT เพือ่จำลอง
ปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงสอูางเกบ็น้ำลำตะคองในสภาพการใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนั และการใชประโยชน
ทีด่นิในอนาคต 20 ปขางหนา โดยเลอืกขอมลูฝนในป พ.ศ. 2554 เปนตวัแทนของปน้ำมาก และขอมลู
ฝนป พ.ศ. 2558 เปนปน้ำแลง เพือ่วิเคราะหหาปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ จากการศกึษาพบวา
ในกรณี ปน้ำมากปริมาณน้ำทารายเดือนที่ไหลลงอางเก็บน้ำในการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 20 ป
มคีาสงูสดุเทากบั 189.74 ลานลบ.ม.ในเดอืนกนัยายน มคีามากวาสภาพการใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนั
ซึง่มคีาเทากบั 167.50 ลานลบ.ม.ในกรณปีน้ำแลงพบวาปรมิาณน้ำทาในชวงฤดแูลง (ธ.ค.-เม.ย.) ของสภาพ
การใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนัมคีามากกวาการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต 20 ป ในขณะทีน่้ำทาเฉลีย่
ในชวงฤดฝูนของการใชประโยชนทีด่นิในอนาคตมคีาสงูสดุเทากบั 42.43 ลานลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาปรมิาณ
น้ำทาเฉลีย่ของการใชประโยชนทีด่นิในปจจบุนัทัง้นีจ้ะเหน็ไดวาสภาพการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีร่บัน้ำ
ของอางเก็บน้ำที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม สงผลตอปริมาณน้ำทา
และรูปแบบของปริมาณน้ำทาท่ีไหลเขาสูอางเก็บน้ำลำตะคอง

คำสำคญั : การเปลีย่นใชประโยชนทีด่นิ, น้ำทา, แบบจำลอง SWAT, อางเกบ็น้ำลำตะคอง
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Abstract
The land use in upstream area of Lamtakhong reservoir was gradually changed in

past ten years due to the growth rate of population. It caused land use changes from forest
area to agriculture area, residential area and other purposed areas. By the change of land use,
it affected to runoff discharge of Lamtakhong reservoir. The objective of this study is to
simulate runoff discharge of Lamtakhong reservoir due to land use changes using hydrological
model (SWAT). The simulation model was performed with the present land use map (2015)
and the predicted land use change map (2035). The mean monthly runoff discharge was
analyzed using rainfall data of flood year (2011) and drought year (2015). The study result
showed that the maximum runoff discharge of the predicted land use change map was 189.74
x 106m3in September of flood year. Whereas the maximum discharge of the present land use
map was 167.50 x 106m3.In the case of drought year, the monthly runoff discharge of dry
season (December-April) of the present land use map was greater than the predicted land use
change map. Whereas the maximum monthly runoff discharge of the predicted of land use
change map was 42.43 x 106m3which was greater than the present of land use map.
Consequently, the land use changes in upstream area of Lamtakhong reservoir affected to
monthly runoff discharge. Moreover, the monthly runoff discharge and monthly runoff pattern
of the predicted land use change map was found to be changed from the observed data
in case of drought year.

Keywords : Land use change, Runoff, SWAT Model, Lamtakhong Reservoir

1. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
โครงการอางเกบ็น้ำลำตะคอง ตัง้อยทูี ่ตำบลลาดบวัขาว อำเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา รบัผดิชอบ

สงน้ำใหพื้นที่ชลประทานและชวยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ในการบริหาร
จดัการอางเกบ็น้ำลำตะคองชวงฤดนู้ำหลาก กรมชลประทานไดมกีารประเมนิปรมิาณน้ำไหลเขาอางเกบ็น้ำ
กอนเขาฤดนู้ำหลาก และไดวางแผนการบรหิารจดัการน้ำในชวงฤดแูลงถดัไปจากปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กกัอยู
ในอางเกบ็น้ำ ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน ของทกุป แตทัง้นีใ้นการคาดการณปรมิาณน้ำทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำ
ในชวงฤดูฝนขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิเชน ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำ
การใชประโยชนทีด่นิ เปนตน และในป พ.ศ. 2554 ไดเกดิปรากฎการณลานญีา ทำใหอางเกบ็น้ำลำตะคลอง
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ไดรับผลกระทบจากพายุ "ไหถาง" สงผลใหมีปริมาณน้ำทาไหลเขาอางเก็บน้ำเกินระดับเก็บกัก จึงตอง
เรงระบายน้ำออก ทำใหพืน้ทีอ่ำเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาประสบปญหาอทุกภยั และป พ.ศ. 2558
อางเกบ็น้ำลำตะคองประสบปญหาฝนไมตกตามฤดกูาล เกดิฝนทิง้ชวงเปนเวลานาน สงผลใหปรมิาณน้ำ
ทาไหลลงอางเกบ็น้ำนอยมาก ทำใหมปีรมิาณน้ำของอางเกบ็น้ำในชวงฤดแูลง ระหวางเดอืน พฤศจกิายน
พ.ศ. 2558 ถงึ เมษายน พ.ศ. 2559 นัน้มปีรมิาณน้ำเฉลีย่ตอเดอืนเทากบั 108 ลานลบ.ม. คดิเปน 34%
ของความจทุีร่ะดบัน้ำเกบ็กกั และมปีรมิาณน้ำทีใ่ชการไดเฉลีย่ตอเดอืนเทากบั 85 ลานลบ.ม. คดิเปน 30%
ของปรมิาณน้ำใชการของอางเกบ็น้ำ สงผลใหพืน้ทีอ่ำเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีาประสบปญหาภยัแลง
นอกจากนีย้งัพบวา การใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีร่บัน้ำของอางเกบ็น้ำลำตะคองไดเปลีย่นแปลงไปจากอดตี
ทำใหมีมีผลกระทบตอปริมาณน้ำทาท่ีไหลเขาอางเก็บน้ำ สงผลใหกระทบตอแผนการบริหารจัดการ
อางเก็บน้ำลำตะคอง

ในปจจบุนัการประเมนิปรมิาณน้ำทาทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำนยิมใชแบบจำลองทางคณติศาสตรเพือ่
จำลองสภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ทีร่บัน้ำ (1-3) ศภุชยัและธรีะพงษ (1) ไดใชแบบจำลอง NAM เพือ่
ประเมนิปรมิาณน้ำทาท่ีไหลเขาสอูางเกบ็น้ำลำแซะ จากการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำฝนจากแบบจำลอง
ภมูอิากาศโลก (General Circulation  Models, GCMs) ชดุขอมลู Global Dataset ECHAM4 เพือ่ศกึษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงของอางเก็บน้ำลำแซะในป
พ.ศ. 2558 - 2588 พบวาปรมิาณน้ำไหลลงอางเกบ็นารายเดอืนมทีัง้สงูขึน้และลดลงเมือ่เทยีบกบัปฐาน
โดยปรมิาณน้ำทีเ่พิม่ขึน้จะอยใูนชวงตนฤดฝูนซึง่มคีวามสำคญัสำหรบัพชืมากกวาปรมิาณน้ำทีล่ดลงในชวง
ปลายฤดฝูน นอกจากนี ้ภทัราพรและปรยีาพร (2) ไดประยตุใชแบบจำลอง SWAT เพือ่ประเมนิปรมิาณ
น้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำลำพระเพลงิตอนบน ทีเ่กดิจากปรมิาณน้ำฝนในรอบปการเกดิซ้ำตางๆ จากผลการศกึษา
ไดผลการประเมนิปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายปทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำมคีาเกนิความจขุองอางเกบ็น้ำ ดงันัน้ควร
มีแผนการบริหารจัดการปริมาณน้ำสวนที่เกินความจุเก็บกัก เมื่อไมนานมานี้ ปยะวัฒน และคณะ (3)
ไดทำการศกึษาปรมิาณน้ำทาในลมุน้ำหวยหลวงโดยใชแบบจำลอง SWAT ในการศกึษาไดทำการวเิคราะห
ความออนไหวของพารามเิตอรในแบบจำลองทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ำทา จากการศกึษาพบวา
คา CN2 (คาสมัประสทิธิใ์นลำน้ำทีค่วามชืน้ในดนิระดบัที ่2) SOL_AWC (คาปรมิาณน้ำทีด่นิสามารถ
เกบ็ได) และ SOIL_K (คาความสามาถนำน้ำของดนิ) ตามลำดบั นอกจากนัน้ผลการศกึษาไดทำการ
คาดการณปรมิาณน้ำทาในลมุน้ำหวยหลวงภายใตสถานการณเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการใชทีด่นิใน
อนาคต เพือ่ใชเปนขอมลูประกอบการวางแผนการจดัการลมุน้ำหวยหลวง

ซึง่จากงานวจิยัทีผ่านมาพบวาแบบจำลอง SWAT สามารถจำลองสภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ที่
รบัน้ำไดอยางด ีและสามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบการประโยชนทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษาใหสอดคลองสภาพการ
ใชประโยชนที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงได
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2. วตัถปุระสงค
เพือ่วเิคราะหผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอ

งทีม่ตีอปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง โดยใชแบบจำลองทางอทุกศาสตร SWAT ในกรณมีี
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำ

กรณ ีวเิคราะหปรมิาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนทีด่นิปจจบุนั (พ.ศ. 2558)
กรณ ีวเิคราะหปรมิาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต 20 ปขางหนา

3. พืน้ทีศ่กึษา
ลุมน้ำลำตะคอง อยูทางทิศตะวันตกของลุมน้ำมูล โดยตอนตนน้ำไหลผานหุบเขา ชายเขา ที่มี

ความลาดชันสูง และมีที่ราบแคบๆ บริเวณริมลำน้ำ เมื่อผานอำเภอสีคิ้ว แลวจึงมีที่ราบสองฝงลำน้ำ
ตอเนือ่งกนัไปตลอด ผานอำเภอสงูเนนิ อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอเมอืงนครราชสมีา ไหลสแูมน้ำมลู
ทีต่ำบลทาชาง อำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิโดยมคีวามยาวตลอดสายรวมประมาณ 220 กโิลเมตร มพีืน้ทีล่มุ
น้ำประมาณ 3,318 ตารางกโิลเมตร และมแีหลงน้ำสาขาทีส่ำคญัม ี3 สายประกอบดวย หวยซบัประดู
หวยบานยาง และธารอโศก ดงัทีแ่สดงในรปูที ่1

รปูที ่1 สภาพภมูปิระเทศลมุน้ำลำตะคอง
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3.1 สภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ทีศ่กึษา
ลมุน้ำลำตะคอง มปีรมิาณฝนเฉลีย่สงูสดุจากสถานวีดัน้ำฝนทีม่ผีลตออางเกบ็น้ำ 3 สถาน ีคอื

สถานสีำนกัเกษตร ทีอ่ำเภอปากชอง (รหสัสถาน ี431016) สถานวีจิยัผลติผลของปา อำเภอปากชอง (รหสั
สถาน ี431029) และสถานสีวนปากลางดง อ.ปากชอง (รหสัสถาน ี431020) ดงัทีแ่สดงในรปูที ่2 ซึง่ใน
ชวงเดอืน สงิหาคม ถงึ กนัยายน มปีรมิาณฝนเฉลีย่ระหวาง 119.9 - 215.5 มลิลเิมตร มปีรมิาณฝนเฉลีย่
ต่ำสดุในชวงเดอืน ธนัวาคม ถงึ มกราคม เฉลีย่ระหวาง 2.6 - 4.7 มลิลเิมตร และมปีรมิาณน้ำทาเฉลีย่
รายปทีส่ถานวีดัน้ำทา M.89 (บรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำในรปูที ่2) ทีอ่ำเภอปากชอง เทากบั 203.25 ลาน
ลกูบาศกเมตร ปรมิาณน้ำทารายปสงูสดุป 2554 มปีรมิาณน้ำเทากบั 396.53 ลานลกูบาศกเมตร และมี
ปรมิาณน้ำทารายปต่ำสดุในป พ.ศ. 2558 มปีรมิาณน้ำ 74.28 ลานลบ.ม.ดงัทีแ่สดงในรปูที ่3

รปูท่ี 3 กราฟแสดงปรมิาณน้ำทาท่ีไหลลงของอางเกบ็น้ำลำตะคอง ป พ.ศ. 2506 - 2559

รปูที ่2 แสดงทีต่ัง้สถานวีดัน้ำฝน และน้ำทา บรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอง
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รปูที ่4 สภาพการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอง (พ.ศ.2558)

3.2 สภาพการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำลำตะคอง
สภาพการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2558 พื้นที่บริเวณเหนืออางเก็บน้ำลำตะคอง โดยมีพื้นที่

เกษตรกรรม 47% พืน้ทีป่า 34 % พืน้ทีอ่ยอูาศัย 12% และพืน้ทีอ่ืน่ๆ 7% ดงัแสดงตามรปูที ่4 โดยพืน้ที่
สวนใหญเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม เชน นาขาว ออย มนัสำปะหลงั และไมยนืตน เปนตน

4. วธิกีารศกึษา
ในการศกึษานีเ้ลอืกใชแบบจำลองทางคณติศาสตร Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

ในการจำลองสภาพทางอทุกวทิยาของพืน้ทีร่บัน้ำของอางเกบ็น้ำลำตะคอง แบบจำลอง SWAT เปนแบบ
จำลองทางอทุกวทิยาทีส่ามารถประเมนิผลกระทบของสภาพใชทีด่นิตอปรมิาณน้ำทา โดยการสรางแบบ
จำลองจำเปนตองใชขอมลูเชงิพืน้ที ่แบงออกเปน 2 สวน

1. รวบรวมขอมลูสวนกายภาพ ไดแก ขอมลูชดุดนิ ขอมลูการใชประโยชนทีด่นิของป พ.ศ. 2547,
2554 และ 2558 จากกรมพฒันาทีด่นิ รวมถงึขอมลูแผนทีภ่มูศิาสตรในรปูตวัเลขหรอื Digital Elevation
Model (DEM) จากกรมแผนทีท่หาร

2. รวบรวมขอมลูทางอทุกวทิยา ไดแก ขอมลูน้ำฝนรายวนั จำนวน 3 สถาน ีกรมอตุนุยิมวทิยา
ในชวงป พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2559 ขอมูลสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัด
นครราชสมีา เฉลีย่ 30 ป และขอมลูน้ำทารายเดอืน จากสถาน ีM89 ของกรมชลประทาน
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ในขัน้ตอนการจดัทำแบบจำลอง ไดนำเขาขอมลู DEM จำลองสภาพภมูปิระเทศของพืน้ที ่พรอมกบั
นำขอมูลการใชประโยชนที่ดิน และขอมูลชุดดิน เพื่อวิเคราะหสภาพทั่วไปของพื้นที่ ทั้งในผิวดินและ
ใตดนิ สวนขอมลูดานอทุกวทิยาจะนำขอมลูปรมิาณน้ำฝน ขอมลูสภาพภมูอิากาศเฉลีย่ 30 ป มานำมา
วิเคราะหปริมาณน้ำทา แลวนำขอมูลน้ำทารายเดือนที่ตรวจวัดจริงมาใชเพื่อสอบเทียบกับแบบจำลอง
และตรวจพสิจูนขอมลูเพือ่ประยกุตใชแบบจำลองตอไป

4.1 หลกัการคำนวณปรมิาณน้ำทาของแบบจำลอง
การศกึษาวงจรอทุกวทิยาในแบบจำลอง SWAT จะคำนวณจากสมการสมดลุน้ำ ดงันี้

SWt=Sw0+  ii=1(Rday-Qsurf-Ea-wseep-Qgw)

เมือ่ SWt คอื ปรมิาณน้ำในดนิสดุทาย
Sw0 คอื ปรมิาณน้ำในดนิเริม่ตนในวนัที ่i
Rday คอื ปรมิาณฝนในวนัที ่i
Qsurf คอื ปรมิาณน้ำผวิดินในวนัที ่i
Ea คอื ปรมิาณการคายระเหยในวนัที ่ i
wseep คอื ปรมิาณน้ำไหลซมึลงสชูัน้ใตดนิในวนัที ่i
Qgw คอื ปรมิาณน้ำใตดนิทีไ่หลกลบัสลูำน้ำในวนัที ่ i

โดยขัน้ตอนการจำลองกระบวนการของวงจรอทุกวทิยา จะกำหนดปรมิาณฝนทีจ่ะตกลงสพูืน้ดนิ
ถกูพชืกกัไวเปนบางสวน ปรมิาณฝนสวนทีเ่หลอืทีไ่หลลงสผูวิดนิกจ็ะไหลซมึลงดนิ หรอืขงันองอยตูามผวิดนิ
แลวไหลรวมตัวลงสูที่ตำ่ จนกระทั่งอยูในแมน้ำลำธาร กลายเปนน้ำทา สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลซึม
ลงสผูวิดนิสวนหนึง่จะถกูเกบ็กกัไวในเนือ้ดนิซึง่ตอมาจะระเหยคนืสบูรรยากาศ โดยพชื และอกีสวนหนึง่
กจ็ะไหลซมึตอลงไปยงัชัน้น้ำใตดนิ กลายเปนน้ำใตดนิ ซึง่จะไหลกลบัลงสแูมน้ำลำธาร

4.1.1 การคำนวณปรมิาณน้ำผวิดนิ (Surface Runoff) มหีลกัการคำนวณปรมิาณน้ำทาผวิดนิ
ดวยวธิ ีSCS จะใชสมการดงันี้

เมือ่ Q คอื ปรมิาณน้ำทาเฉลีย่รายวนั (ลบ.ม.วนิาท)ี
R คอื ปรมิาณน้ำฝนรายวนั (มม.)
S คอื Retention Parameter

โดยตวัแปร S มคีวามสมัพนัธกบัคา Curve Number (CN) ดงัสมการ
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4.1.2 การคำนวณปรมิาณการไหลของน้ำใตดนิ (Groundwater Flow) SWAT แบงการจำลอง
การไหลของน้ำใตดนิออกเปน 2 สวน ไดแก เขตชัน้น้ำระดับตืน้ และเขตชัน้น้ำระดับลกึ ซึง่ปรมิาณการ
ไหลในเขตชัน้น้ำระดบัตืน้เปนปรมิาณน้ำทีไ่หลออกสแูมน้ำลำธารในพืน้ทีล่มุน้ำ โดยปรมิาณน้ำทาผวิดนิ
ปรมิาณการไหลดานขางในเขตรากพชื และปรมิาณน้ำไหลกลบั (Return Flow) จากเขต จะมสีวนหนึง่ที่
ไหลซมึลกึลงสดูนิชัน้ โดยจะเปนน้ำทีส่ญูเสยีไปของระบบจะไมมกีารไหลกลบัออกมาในระบบลมุน้ำอกีซึง่
สมการสมดลุของน้ำสำหรบัเขตชัน้น้ำระดบัตืน้ แสดงไดดงันี้

aqsh,i=aqsh,i-l+wrchrg-Qgw-wrevap-wdeep-wpump,sh

เมือ่ aqsh,i คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน้Shallow Aquifer ในวนัที ่i (มม.)
aqsh,i-l คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน้ Shallow Aquifer ในวนัที ่i-1 (มม.)
wrchrg คอื ปรมิาณน้ำทีไ่หลเขาสชูัน้ Shallow Aquifer ในวนัที ่i (มม.)
Qgw คอื ปรมิาณการไหลของน้ำใตดนิออกสแูมน้ำลำธารในวนัที ่ i (มม.)
wdeep คอื ปรมิาณน้ำทีไ่หลจาก Shallow Aquifer ลงส ูDeep Aquifer ในวนัที ่i(มม.)
wpump,sh คอื ปรมิาณน้ำทีถ่กูสบูออกไปจาก Shallow Aquifer ในวนัที ่i (มม.)

สำหรบัสมดลุของน้ำของเขตชัน้น้ำระดบัลกึ แสดงไดดงัสมการ

aqdp,i=aqap,i-l+wdeep-Qgw -wpump,dp

เมือ่ aqdp,i คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน้ Deep Aquifer ในวนัที ่i (มม.)
aqap,i-l คอื ปรมิาณน้ำทีเ่กบ็กบัอยใูนชัน่Deep Aquiferในวนัที ่i-1 (มม.)
wdeep คอื ปรมิาณน้ำทีไ่หลจาก Shallow

4.2 การสอบเทยีบและตรวจพสิจูนแบบจำลอง
การสอบเทยีบแบบจำลอง SWAT ไดทำการสอบเทยีบแบบจำลองโดยใชขอมลูน้ำฝน และน้ำทา

ในชวง ป พ.ศ. 2545 ถงึ พ.ศ. 2549 รวมถงึขอมลูการใชประโยชนทีด่นิ ป พ.ศ. 2547 โดยทำการปรบัแก
คาความออนไหวของพารามเิตอรทางลกัษณะกายภาพของลมุน้ำ แบงออกเปน 2 กลมุ คอื คาปรมิาณ
การไหลพืน้ฐานของน้ำผวิดนิ (SOL_AWC, ESCO, CH_N2 และCN2) และคาปรมิาณการไหลพืน้
ฐานของน้ำใตดนิ (GW_DElAY, ALPHA_BF และSLSUBBSN) ซึง่จะใชคาทางสถติเิปนตวัชีว้ดัใน
การประเมนิจำนวน 2 คาไดแก

1. คาสมัประสทิธิแ์สดงการตดัสนิใจ R2 (Coefficient of Determination)
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2. คา NSE (Nash - Sutcliffe Simulation Efficiency)

เมือ่ = คาปรมิาณน้ำทาตรวจวดัจรงิทีเ่วลาใดๆ
= คาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลาใดๆ
= คาปรมิาณน้ำทาตรวจวดัจรงิเฉลีย่ทีเ่วลาใดๆ
= จำนวนขอมลูน้ำทาทีพ่จิารณาความคลาดเคลือ่น

จากนัน้จะตรวจพสิจูนแบบจำลอง (Validation) โดยใชชดุตวัแปรทีท่ำการปรบัแกคาความออน
ไหวของพารามเิตอรจากการสอบเทยีบแบบจำลอง เพือ่ประเมนิปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ จากแผนที่
การใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2554 เทยีบกบัขอมลูตรวจวดัปรมิาณน้ำทาไหลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง

4.3 การจำลองการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ
จากการรวบรวมขอมลูในพืน้ทีศ่กึษา พบวาในชวง 10 ปทีผ่านมามกีารเปลีย่นแปลงการใชประโยชน

ที่ดินในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองเปนอยางมาก ซึ่งสงผลตอปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำ
ดงันัน้การศกึษานีไ้ดนำขอมลูการใชการใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ. 2558 เปนปฐานสำหรบัศกึษาปรมิาณ
น้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำ จากการศกึษาสภาพการเปลีย่นแปลงสภาพการใชทีด่นิในชวง 10 ปทีผ่านมา
พบวาพืน้ทีป่าไมลดลง 12% และพืน้ทีอ่ยอูาศยัเพิม่ขึน้ 11% รวมถงึมกีารเปลีย่นแปลงการใชประโยชน
ที่ดินดานอื่นๆ ดังนั้นคาดการณการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองในอนาคต
20 ปขางหนา มีแนวโนมพืน้ทีป่าจะลดลงจากปฐานอกี 25% ซึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงการใชประโยชน
ทีด่นิเปนพืน้ทีป่าไม 25.60% พืน้ทีเ่กษตรกรรม 46.51% พืน้ทีอ่ยอูาศยั 20.61%  และพืน้ทีอ่ืน่ๆ 7.28%
ของพืน้ทีท่ัง้หมด

5. ผลการศกึษา
5.1 ผลการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง
ในขัน้ตอนการสอบเทยีบแบบจำลอง ไดทำการปรบัคาพารามเิตอรทีม่ผีลตอปรมิาณน้ำทา อนัไดแก

คาปรมิาณการไหลพืน้ฐานของน้ำผวิดิน (SOL_AWC, ESCO, CH_N2 และCN2) และคาปรมิาณ
การไหลพื้นฐานของน้ำใตดิน (GW_DELAY, ALPHA_BF และSLSUBBSN) โดยใชขอมูลแผนที่
การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2547 เพื่อประเมินปริมาณน้ำทาท่ีไหลลงสูอางเก็บน้ำลำตะคองในชวง
ป พ.ศ. 2545 ถงึ พ.ศ. 2549เทยีบกบัปรมิาณน้ำทาตรวจวดัของสถาน ีM.89 ดงัแสดงในรปูที ่5 ผลการ
สอบเทียบแบบจำลอง พบวาแบบจำลอง SWAT สามารถประเมินปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายเดือนไดใกล
เคยีงกบัปรมิาณน้ำทาตรวจวดั โดยมคีา R2 เทากบั 0.85 และคา ENS เทากบั 0.77 โดยปรมิาณน้ำทา
เฉลี่ยรายปที่ไดจากแบบจำลองมีคาเทากับ 259.29 ลานลบ.ม. ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณน้ำทาตรวจวัดที่
ไหลลงอางเกบ็น้ำลำตะคองเฉลีย่รายป เทากบั 236.64 ลานลบ.ม.
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ในการตรวจพสิจูนแบบจำลองไดนำคาพารามเิตอรทีไ่ดจากการสอบเทยีบแบบจำลองมาประยกุต
ใชกบัขอมลูการใชประโยชนทีด่นิป พ.ศ.2554 ไดเพือ่คำนวณปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำเทยีบกบั
ขอมลูตรวจวดัท่ีสถานวีดัน้ำทา M.89 ดงัแสดงในรปูที ่6 จากผลการตรวจพสิจูนแบบจำลอง พบวามคีา
R2 เทากบั 0.95 และคา ENS เทากบั 0.94 คาปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ทีไ่ดจากแบบจำลอง(Simulation) เทากบั
573.05 ลานลบ.ม. ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัทีส่ถานวีดัน้ำทาทีส่ถาน ีM.89 มเีทากบั 526.30 ลาน
ลบ.ม. ซึง่ผลของการตรวจพสิจูนแบบจำลองจะเหน็ไดวา แบบจำลอง SWAT สามารถจำลองปรมิาณน้ำ
ทาที่ไหลลงสูอางเก็บน้ำลำตะคองไดเปนอยางดี

รปูที ่5 กราฟแสดงการสอบเทยีบขอมลู (Calibration) ในชวงป พ.ศ. 2545 - 2549

รปูที ่6 กราฟแสดงการตรวจพสิจูนขอมลู (Validation) ในชวงป พ.ศ. 2554
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5.2 ผลการวเิคราะหปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง
ในการศกึษาไดทำการวเิคราะหปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงสอูางเกบ็น้ำลำตะคองใน 2 กรณไีดแก กรณทีี ่1

วิเคราะหปริมาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน (พ.ศ.2558) โดยใชขอมูลฝนยอนหลัง
18 ป (พ.ศ.2542 -พ.ศ.2559) กรณทีี ่2วเิคราะหปรมิาณน้ำทาในสภาพการใชประโยชนทีด่นิในอนาคต
20 ปขางหนา โดยใชการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน ดังตารางที่ 1 เปนพื้นที่
เกษตรกรรม 0.659 ลานไร คดิเปน 47% พืน้ทีป่า 0.363 ลานไร คดิเปน 26% พืน้ทีอ่ยอูาศยั 0.292 ลานไร
คดิเปน 21% และพืน้ทีอ่ืน่ๆ 0.103 ลานไร คดิเปน 7%

ผลการวเิคราะหปรมิาณน้ำทากรณทีี ่1 พบวา ปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ในสภาพการใชประโยชนทีด่นิ
ในปจจบุนัในชวงฤดฝูนมคีาเทากบั 218.56 ลานลบ.ม. และในชวงฤดแูลง 80.41 ลานลบ.ม. ดงัแสดงใน
รปูที ่ 7 เมือ่เทยีบกบัขอมลูน้ำทาตรวจวดั พบวาในปน้ำหลาก (พ.ศ.2554) ปรมิาณน้ำทาในชวงฤดฝูนมี
คาเทากบั 433.30 ลานลบ.ม. ดงัแสดงในรปูที ่8 ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัเทากบั 438.74 ลาน
ลบ.ม. และในชวงฤดแูลงมปีรมิาณน้ำทาเทากบั 90.16 ลานลบ.ม. ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัเทา
กบั 87.56 ลานลบ.ม. และในปน้ำแลง (พ.ศ.2558) ชวงฤดฝูนมปีรมิาณน้ำทาเทากบั 119.87 ลานลบ.ม.
ซึ่งมีคาใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัดเทากับ 116.91 ลานลบ.ม. สวนในชวงฤดูแลงมีปริมาณน้ำทาเทากับ
50.03 ลานลบ.ม. ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดั 54.63 ลานลบ.ม. ดงัแสดงในรปูที ่9

กรณศีกึษาที ่2. พบวาปน้ำหลาก (พ.ศ.2554) มปีรมิาณน้ำทาในชวงฤดฝูนเทากบั 505.15 ลาน
ลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาขอมลูตรวจวดัเทากบั 66.41 ลานลบ.ม. ดงัรปูที ่8 สวนในชวงฤดแูลงมปีรมิาณน้ำ
ทาเทากบั 119.54 ลานลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาขอมลูตรวจวดัเทากบั 31.98 ลานลบ.ม. และในปน้ำแลง
(พ.ศ.2558) มปีรมิาณน้ำทาในชวงฤดฝูนเทากบั 142.39ลานลบ.ม. ซึง่มคีามากกวาขอมลูตรวจวดัเทากบั
25.48 ลานลบ.ม. สวนในชวงฤดแูลงมปีรมิาณน้ำทาเทากบั 40.07 ลานลบ.ม. ซึง่มคีานอยกวาขอมลูตรวจ
วดัเทากบั 14.56 ลานลบ.ม.ดงัแสดงในรปูที ่9

ตารางที ่ 1 แสดงการเปลีย่นแปลงสภาพการใชประโยชนทีด่นิในกรณศีกึษา
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 รปูที ่8 กราฟแสดงน้ำทารายเดอืน ปน้ำหลาก

รปูที ่7 กราฟแสดงน้ำทาเฉลีย่รายเดอืน
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6. สรปุผลการศกึษา
จากผลการศกึษา ชีใ้หเหน็วาการประยกุตใชแบบจำลอง SWAT จำลองสภาพการเปลีย่นแปลง

การใชประโยชนทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไป พบวาเมือ่ปรบัพืน้ทีก่ารใชประโยชนทีด่นิในอนาคต 20 ปขางหนา
ทำใหเหน็วาในชวงปน้ำหลาก (พ.ศ.2554) มปีรมิาณน้ำในชวงฤดฝูนเพิม่ขึน้ ทำใหปรมิาณน้ำทีไ่หลงลง
อางเกบ็น้ำเริม่สงูขึน้ตัง้แตเดอืนเมษายน (สิน้สดุฤดแูลง) จนถงึเดอืนกนัยายน ซึง่มโีอกาสเสีย่งตอการเกดิ
อทุกภยั และเมือ่เขาสฤูดแูลง ปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำเริม่ลดลงตัง้แตเดอืนตลุาคม (สิน้สดุฤดฝูน)
จนถงึเดอืนมนีาคม ทำใหมโีอกาสเสีย่งตอการเกดิภยัแลง ดงัแสดงในรปูที ่ 8 และจากผลวเิคราะหชวง
ปน้ำแลง (พ.ศ.2558) มปีรมิาณน้ำทาท่ีไหลลงอางเกบ็น้ำตลอดชวงฤดฝูนสงูขึน้เพยีงเลก็นอย ตัง้แตเดอืน
พฤษภาคมถึงตุลาคม และมีปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำนอยลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน
สงผลใหบรเิวณพืน้ทีศ่กึษามโีอกาสเสีย่งตอการเกดิภยัแลง ดงัแสดงในรปูที ่9

งานวจิยันีแ้สดงใหเหน็วา การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิสงผลกระทบตอปรมิาณน้ำทาทีไ่หล
ลงอางเกบ็น้ำลำตะคองเปนอยางมาก ดงันัน้การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบการเปลีย่นแปลงการใชประโยชน
ที่ดินตอปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำลำตะคองจึงมีความจำเปนและมีประโยชนตอการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำลำตะคองตอไปในอนาคต

 รปูที ่9 กราฟแสดงน้ำทารายเดอืน ปน้ำแลง
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7. ขอเสนอแนะ
จากการศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณเหนอือางเกบ็น้ำทีม่ตีอ

ปริมาณน้ำทาที่ไหลลงอางเก็บน้ำลำตะคอง โดยใชแบบจำลอง SWAT แสดงใหเห็นวา สภาพการใช
ประโยชนทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ สงผลกระทบตอปรมิาณน้ำทาทีไ่หลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง และเพือ่
สรางความตระหนักถึงความสำคัญการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่บริเวณเหนืออางเก็บน้ำหรือพื้นที่ตนน้ำ
จงึมขีอเสนอแนะวา ในการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณเหนอือางเกบ็น้ำ ควรคำนงึถงึการใชทรพัยากรธรรมชาติ
ทีม่อียางกำจดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ และเกดิผลกระทบตามมานอยทีส่ดุ ดังนัน้ งานวจิยันีจ้งึเปนอกีแนว
ทางหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใชในการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนืออางเก็บน้ำใหเหมาะสมตอไป
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บทคัดยอ
การคาดการณปรมิาณน้ำทาทีจ่ะไหลลงสอูางเกบ็น้ำลวงหนา สามารถชวยใหการจดัการอางเกบ็น้ำ

และวางแผนในการจัดการน้ำไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำทาที่ไหลเขาอาง
เกบ็น้ำมีตนกำเนดิท่ีสำคญัมาจากฝน การใชขอมลูตรวจวดัผลตามเวลาจรงิอาจสามารถคาดการณปรมิาณ
น้ำทาในชวงเวลาลวงหนาไมไกลนกั แตหากสามารถหาปรมิาณน้ำฝนลวงหนาได กจ็ะสามารถพยากรณ
ปรมิาณน้ำทาทีไ่หลเขาอางเกบ็น้ำลวงหนาไดไกลขึน้มาก ดงันัน้การศกึษานี ้ ไดทำการประยกุตใชขอมลู
พยากรณสภาพอากาศระยะสัน้  (WRF-ROMS) ของสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำ (สสน.) เปนขอมลู
นำเขา แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาทีเ่รยีกวา (NAM) เพือ่คาดการณปรมิาณน้ำทาทีจ่ะเกดิขึน้ 1 วนั 2 วนั
และ 3 วันลวงหนา ตามลำดับและตรวจสอบความแมนยำของการคาดการณปริมาณน้ำทา เทียบกับ
ปรมิาณน้ำทาตรวดวัดจรงิ จากการศกึษาพบวาปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา โดยใชขอมลู
ฝนพยากรณลวงหนา 1, 2 และ 3 วนัใหคารากทีส่องของคาความคลาดเคลือ่นกำลงัสองเฉลีย่ (RMSE)
ของน้ำทาอยทูี ่ 15.51 ,15.01 และ 14.95 ลบ.ม/วนิาท ีตามลำดบัและมคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (r)
เทากบั 0.77 0.77 และ 0.75 ตามลำดบั ซึง่แสดงใหเหน็วาการพยากรณสามารถใหผลการพยากรณทีม่ี
ความนาเชื่อถือและนำไปใชในการพยากรณเพื่อชวยในการปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถนำไปใชประโยชนไดเชนในดานการเตือนภัยลวงหนาหรือนำไปวางแผนเพื่อบริหารอางเก็บน้ำ
ใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ได

คำสำคญั: ขอมลูพยากรณอากาศระยะสัน้, แบบจำลองน้ำฝนน้ำทา, ลำตะคอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
Reservoir inflow prediction can contribute in more accurate reservoir planning and

management. Since the source of inflow is mainly from the precipitation in a basin, using the
real-time ground data makes us possible to forecast inflow in the very short term. However,
with the use of the short-term weather forecast data, the reservoir inflow prediction can
extend to a longer time. Thus, this study applied the short-term weather forecast data
(WRF-ROMS) from Hydro-Informatics Institute (HII) as the input data for a rainfall-runoff
model, named NAM, to forecast 1-, 2- and 3-day inflows. The accuracy was analyzed and
compared with the case of using the ground measuring data. The results of Inflow prediction
from rainfall-runoff model by using the forecast data for 1, 2 and 3 days in advance, gave
the root mean square error (RMSE) values for the runoff of 15.51, 15.01 and 14.95 cms,
respectively, and the correlation coefficient (r) equaled to 0.77, 0.77 and 0.75, respectively. The
values show that the forecast data can provide reliable forecast results and be used to
support the actual real-time operation efficiently. The prediction results are acceptable and
can be used, for example, in the early warning or planning to manage the reservoir more
efficiently.

Keywords: Short-term weather forecast, Rainfall-Water Runoff Model, Lam Takhong.

1. บทนำ
ปจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปญหาภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเชน

น้ำทวมและน้ำแลง ซึง่ทำใหมผีเูสยีชวีติและไดรบัความเดอืดรอนเปนจำนวนมาก ดงันัน้หากเราสามารถ
ทำนายสภาพอากาศลวงหนาไดอยางถกูตองแมนยำจะสงผลให รฐับาลหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของสามารถ
วางแผนลวงหนาเพื่อปองกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได เชนในการบริหารจัดการอางเก็บน้ำ
ผบูรหิารจดัการจำเปนจะตองรขูอมลูปรมิาณน้ำทาไหลเขาและปรมิาณความตองการในการใชน้ำในแตละ
ป ซึง่ขอมลูปรมิาณน้ำทาทีจ่ะไหลเขาอางเกบ็น้ำเปนขอมลูทีท่ำการคาดเดาไดยากโดยทัว่ไปจะใชหลกัการ
ทางสถิติในการการคาดการณ แตดวยสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำใหการคาดการณไมแมนยำเทาที่ควร

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพยากรณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ
โดยประยุกตใชแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา (NAM MODEL) และขอมูลพยากรณสภาพอากาศระยะสั้น
(WRF-ROMS) จากสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำ (องคการมหาชน) เพือ่ใหทราบถงึแนวโนมปรมิาณ
น้ำไหลเขาอางเก็บน้ำและเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุ
ประสงคดงัตอไปนี้
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1) เพือ่คาดการณปรมิาณน้ำทาทีจ่ะเกดิขึน้โดยการประยกุตใชขอมลูพยากรณสภาพอากาศระยะ
สั้นกับแบบจำลองน้ำฝนน้ำทา

2) ตรวจสอบความถูกตองของปริมาณน้ำทาคาดการณกับขอมูลตรวจวัดและประสิทธิภาพการ
ใชงานขอมลูพยากรณดงักลาว

2. พืน้ทีศ่กึษา
อางเกบ็น้ำลำตะคองมพีืน้ทีส่วนใหญตัง้อยใูนเขตอำเภอปากชอง จงัหวดันครราชสมีาพกิดั 47 PQS

0775491 E - 1644969 N ระวาง 5737 IV มีความยาวของตัวอางตามความยาวลำน้ำประมาณ
10 กโิลเมตร สวนกวางทีส่ดุของตวัอางกวาง 4.70 กโิลเมตร มพีืน้ทีน่้ำทวมทีร่ะดบัน้ำสงูสดุ +280.30 ม.
(รทก.) ประมาณ 44.7 ตร.กม.

รปูท่ี 1 อางเกบ็น้ำลำตะคอง

2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
พืน้ทีบ่รเิวณลมุน้ำเหนอืเขือ่นเปนภเูขาสงูในเขตเทอืกเขาดงพญาเยน็  สวนดานทายน้ำของตวัเขือ่น

ชวงแรกมลีกัษณะเปนทีล่าดเชงิเขา  และเปลีย่นไปเปนพืน้ทีร่าบกวางใหญตัง้แตบรเิวณอำเภอสคีิว้ไปทาง
ดานทายน้ำ  ซึง่เปนพืน้ทีส่งน้ำของโครงการ  สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปมคีวามลาดเอยีงจากทศิตะวันตกไป
ทิศตะวันออกโดยประมาณ
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2.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและสภาพอุทกวิทยา
1) ปรมิาณฝน

สภาพภูมิอากาศของลุมน้ำลำตะคอง อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
ลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกจากนีจ้ะมพีายจุรพดัผานในเดอืนกนัยายน ปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ตอป
วดัได 1,454.3 มลิลเิมตร ทีส่ถานวีจิยัเพือ่รักษาตนน้ำลำตะคอง พืน้ทีท่ีไ่ดรบัน้ำฝนมากทีส่ดุ คอืบรเิวณ
พืน้ทีล่มุน้ำตอนบนในเขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญวดัได 2,270.0 มลิลเิมตรตอป สวนบรเิวณทีร่บัน้ำฝนนอย
ที่สุดคือพื้นที่ดานเหนือลุมน้ำบริเวณบานหลังเหววัดได 981.5 มิลลิเมตรตอป โดยปกติฝนจะตกมาก
ในชวงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมสวนชวงที่แลงฝนมากที่สุดคือระหวางเดือนธันวาคมถึง
เดอืนกมุภาพนัธ

2) อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปวัดบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาตนน้ำลำตะคอง 25.4 องศาเซลเซียส

อณุหภมูเิฉลีย่สงูสดุพบวาอยรูะหวางเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน ประมาณ 34.2 องศาเซสเซยีส และ
ต่ำสดุในเดอืนธนัวาคมและมกราคม ประมาณ 15.0 องศาเซสเซยีส ความชืน้สมัพทัธเฉลีย่รายปสงูสดุ
83.4 เปอรเซน็ต ต่ำสดุ 47.8 เปอรเซน็ต ปรมิาณการระเหยของน้ำในทีแ่จงเฉลีย่รายป ประมาณ 1,379.4
มลิลเิมตร

3) ปริมาณน้ำทา
ปรมิาณน้ำทารายปทีท่ีต่ัง้เขือ่นลำตะคองในชวง 41 ปตัง้แต พ.ศ. 2506  พ.ศ. 2546 มคีาผนัแปร

ตัง้แต 80.5 ลานลบ.ม. ถงึ 497.8 ลานลบ.ม.  และมปีรมิาณน้ำทาเฉลีย่ 254.3 ลานลบ.ม./ป อตัราการให
น้ำของลมุน้ำลำตะคอง (Basin Yield)  มคีาสงูถงึ  24.8 ลติร/วนิาท/ีตร.กม. ในบรเิวณพืน้ทีต่นน้ำ และ

รปูที ่2 พืน้ทีร่บัน้ำอางเกบ็น้ำลำตะคอง
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ลดลงทางดานทายน้ำจนมคีาต่ำสดุเพยีง  5.3 ลติร/วนิาท/ีตร.กม. ในพืน้ทีท่ายน้ำบรเิวณจดุบรรจบกบั
แมน้ำมูล คาการเปลี่ยนแปรในพื้นที่ลุมน้ำลำตะคองดังกลาวไมแตกตางจากลุมน้ำมูล ซึ่งมีอัตราการให
น้ำระหวาง 25.8-1.6 ลิตร/วินาที/ตร.กม. อัตราการใหน้ำของลุมน้ำลำตะคองสูงกวาลุมน้ำขางเคียง
แตต่ำกวาลมุน้ำลำโดมใหญและลมุน้ำลำโดมนอย ทีอ่ยดูานทายน้ำของลมุน้ำมลู

3. ทฤษฎแีละวธิกีารทีใ่ชในการศกึษา
3.1 แบบจำลอง MIKE 11
แบบจำลอง MIKE 11 เปนแบบจำลองทีพ่ฒันาขึน้โดย Danish Hydraulic Institute (DHI) ประเทศ

เดนมารก (1992) เพือ่ใชในการจำลองการไหลของน้ำแบบไมเปลีย่นแปลงตามเวลาแบบมติเิดยีวหรอืที่
เรยีกกนัวา (One Dimensional Unsteady Flow) เพือ่ใชสำหรบัการไหลในทางน้ำเปด โดยสามารถ
จำลองแบบไดทัง้กระบวนการเปลีย่นน้ำฝนเปนน้ำทาและคณุสมบตัทิางชลศาสตรตาง ๆ  การเคลือ่นยาย
ตะกอนและคุณภาพน้ำในแมน้ำ รวมถึงการเคลื่อนตัวของน้ำ เปนตน ซึ่งใบแบบจำลอง MIKE 11
จะประกอบดวยแบบจำลองยอย ซึง่สามารถนำไปประยกุตใชไดหลากหลายรปูแบบ ในการศกึษานีจ้ะนำ
แบบจำลองยอย MIKE 11 - NAM ซึ่งเปนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา (Rainfall - Runoff Module)
โครงสรางแบบจำลอง NAM ดังแสดงในรูปที่ 4 เปนการเรียนแบบวัฏจักรการอุทยานบนผิวดินโดย
น้ำจะถกูเกบ็กกัในแหลงเกบ็กกัตาง ๆ 4 สวนดงันี้

- การเกบ็กกัของหมิะ (Snow Storage) ขึน้อยกูบัอตัราการละลายของหมิะซึง่จะไปเพิม่ปรมิาณ
น้ำใหกับการเก็บกักในชั้นของผิวดินซึ่งไมพิจารณาในประเทศไทย

- การเกบ็กกับนผวิดนิ (Surface Storage) คอืปรมิาณน้ำฝนทีต่กลงมาและถกูเกบ็กกัโดยพชื
และขงัตามทีร่วมในบรเิวณชัน้ผวิดนิโดยมคีาเกบ็กกัสงูสดุเทากบั Umax ซึง่ปรมิาณน้ำใน Surface Storage
(U) จะลดลงอยางตอเนือ่ง โดยการระเหย การใชน้ำและการไหลจากแนวราบ จาก Interflow ปรมิาณ
น้ำในชัน้นีจ้ะเพิม่ขึน้เนือ่งจากปรมิาณฝน แตเมือ่ปรมิาณน้ำขึน้ถงึระดบั Umax น้ำสวนเกนิ (Pn) จะไหล
ออกในลกัษณะ Overland Flow และมบีางสวนไหล ซมึลงส ูLower Zone Storage และ Underground
Storage

รปูที ่ 3 ปรมิาณน้ำทาเขาอางเกบ็น้ำลำตะคอง
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- การเกบ็กกัของชัน้ดนิสวนลาง (Lower Zone Storage) คอืปรมิาณความชืน้ของดนิทีอ่ยลูกึ
ลงไปจากผวิดนิโดยมคีาเกบ็กกัสงูสดุเทากบั Lmax

- การเก็บกักของชั้นน้ำใตดิน (Underground Storage) คือปริมาตรน้ำที่ซึมผานการเก็บกัก
บรเิวณชัน้ดนิสวนลาง (Lower Zone Storage) มาเกบ็กกัในชัน้นี้

3.2 ขอมลูพยากรณปรมิาณน้ำฝนแบบจำลองสภาพอากาศระยะสัน้ (WRF-ROMS Model)
แบบจำลองสภาพอากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และ Regional Ocean

Modeling System (ROMS)  เปนแบบจำลองเชงิตวัเลขซึง่ประกอบไปดวยตวัแปรทางอตุนุยิมวทิยาหลาย
พารามเิตอรพฒันาโดย Nation Center for Atmospheric Research (NCAR) แบบจำลองนีส้ามารถ
คาดการณสภาพอากาศเฉพาะพืน้ที ่ไปจนถงึคาดการณในระดบัภมูภิาค และเปนแบบจำลองบรรยากาศ
ทีม่คีวามทันสมยัทีส่ดุแบบจำลองหนึง่  ไดมกีารนำแบบจำลองนีไ้ปใชอยางกวางขวาง ทัง้เพือ่งานวจิยัและ
การปฏบิตังิานจรงิ โดยสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำ (องคการมหาชน) ไดทำการวเิคราะหและประมวล
ผลแบบจำลองสภาพอากาศเพือ่พยากรณฝนไดในลกัษณะคขูนาน (Parallel Processing) โดยจะทำการ
ประมวลผลวันละ 2 รอบ (4.30 น และ 16.30 น) โดยพื้นที่ที่ทำการศึกษาจะมีความละเอียดระดับ
9 ตารางกโิลเมตร (3*3 กม.) ในแนวราบครอบคลมุประเทศไทยและประเทศเพือ่นบานบางสวนเชนลาว
พมา เวยีดนาม และกมัพชูา สามารถพยากรณฝนลวงหนาได 3 วนั ความถกูตองแมนยำของการพยากรณ
ฝน 1-3 วนัแรกใหความแมนยำทีร่อยละ 70 ถงึ 80 โดยวนัแรกจะ ใหความแมนยำสงูทีส่ดุ เดีย๋วจะลดลง
เมือ่เวลาพยากรณนาน ขึน้ตามลำดบั

รปูที ่4 โครงสรางแบบจำลองน้ำฝนน้ำทา
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3.3 วิธีการการศึกษา
1) การรวบรวมขอมูล
- รวบรวมขอมลูปรมิาณน้ำไหลลงอางเกบ็น้ำปรมิาณน้ำทาของสถานวีดัน้ำทาเหนอือางเกบ็น้ำและ

ปรมิาณฝนของสถานวีดัน้ำฝนทีอ่ยโูดยรอบอางเกบ็น้ำ ขอมลูอตุนุยิมวทิยา และขอมลูอทุกนยิมวยิา
- รวบรวมขอมูลปริมาณฝนพยากรณจากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS MODEL)

ความละเอยีด 3?3 กม. ซึง่มกีารคาดการณระยะ 1-3 วนั
- รวบรวมขอมูลลักษณะโครงการอางเก็บลำตะคองขนาดตัวเขื่อน และขอมูลกายภาพของ

พื้นที่เหนืออางเก็บน้ำ
2) ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำฝน
ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำฝนทีเ่กดิขึน้ระหวางขอมลูตรวจวดัจากขอมลูอทุกวทิยา-อตุนุยิมวทิยา

กบัขอมลูปรมิาณฝนพยากรณจากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS MODEL)
3) ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำทา
ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำทาทีเ่กดิขึน้ระหวางขอมลูตรวจวดัจากขอมลูอทุกวทิยา - อตุนุยิมวทิยา

กับขอมูลปริมาณฝนพยากรณจากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS MODEL) โดยการใชคา
น้ำฝนจากกรมอตุนุยิมวทิยามาเพือ่หาคาพารามเิตอรของ NAM Model เมือ่ทำการปรบัแกคาพารามเิตอร
จนสามารถยอมรบัไดแลว จงึใชคาพารามเิตอรนัน้ในการหาน้ำทาคาดการณจากขอมลูปรมิาณฝนพยากรณ
จากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS) แลวหาความแมนยำในการคาดการณปริมาณน้ำทา
และสรุปผลตอไป

รปูที ่5 ภาพการพยากรณอากาศลวงหนา 1 วนั 2 วนั และ 3 วนั
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4) การทดสอบประสิทธิภาพความแมนยำและความนาเชื่อถือการพยากรณ
การทดสอบประสทิธภิาพความแมนยำและความนาเชือ่ถอืการพยากรณสามารถวดัโดยใชตวัวดั

ทางสถติหิลายตวัพจิารณารวมกนั ดงันี้
- สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (Correlation Coefficient, r) โดยปกตแิลวคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ

(r) มีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 ถา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวาขอมูลที่คำนวณไดและที่ตรวจวัดไดจาก
ภาคสนามมีความสัมพันธแบบปฏิภาคโดยตรงที่ดี แตเมื่อไรก็ตามที่ r มีคาเขาใกล 0 แสดงวาขอมูล
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธกนันอยหรอืแทบไมมเีลย โดยทัว่ไปแลวในการศกึษาดานอทุกวทิยาและชลศาสตร
คา r ควรมีคามากกวา 0.7 จงึจะถอืวาขอมลูทัง้สองมคีวามสมัพนัธกนัอยใูนเกณฑทีย่อมรบัได

รปูที ่6 ขัน้ตอนการดำเนนิการ ตรวจสอบความสมัพนัธของน้ำทา

 ....................................กติยิา(2551)

เมือ่ = อตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากการตรวจวัด
= อตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i



308

= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากแบบจำลอง
= จำนวนของขอมลู

- ประสิทธิภาพของแบบจำลอง Efficiency Index (EI) เปนตัวแปรทางสถิติที่แสดงระดับ
ความสมัพนัธ (Degree of Association) ระหวางขอมลูทีไ่ดจากการคำนวณดวยแบบจำลองและขอมลู
ทีไ่ดจากการตรวจวดั ถามคีาเทากบั 100% แสดงวาผลการวเิคราะหทีไ่ดจากแบบจำลองมคีาเทากบัปรมิาณ
น้ำทาทีไ่ดจากการตรวจวดัทกุขอมลู โดยทัว่ไปแลวในการศกึษาดานอทุกวทิยาและชลศาสตร คา EI ควร
มคีามากกวา 70% จงึจะถอืวาขอมลูทัง้สองมคีวามสมัพนัธกนัอยใูนเกณฑทีย่อมรบัได

เมือ่ = อตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากการตรวจวัด
= อตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i
= คาเฉลี่ยของอัตราการไหลที่ไดจากแบบจำลอง
= จำนวนของขอมลู

- คารากทีส่องของคาความคลาดเคลือ่นกำลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square Error, RMSE)
เปนตวัแปรทางสถติทิีแ่สดงความคลาดเคลือ่นสมบรูณ (Absolute Error) ระหวางขอมลูทีไ่ดจากการคำนวณ
ดวยแบบจำลองและขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด ในกรณีที่มีคาเขาใกลศูนยแสดงวามีความสัมพันธ
ที่ดีมาก

 ........................กติยิา(2551)

เมือ่ =  อตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
=  คาเฉลีย่ของอตัราการไหลทีไ่ดจากการตรวจวดั
=  อตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลองทีเ่วลา i
=  คาเฉลีย่ของอตัราการไหลทีไ่ดจากแบบจำลอง
=  จำนวนของขอมลู

.............................ศริกิญัญา (2547)
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- คาความผนัแปรของตวัแปรตอบสนอง (R-Squared) เปนคาทางสถติทิีใ่ชวดัผลคำนวณจาก
แบบจำลองคณติศาสตรทีไ่ดนีม้คีวามสมรปูกบัขอมลูการตรวจวดัจรงิมากนอยอยางไร หากยิง่มคีาเขาใกล
1 หมายถงึ ขอมลูทีพ่ยากรณ มทีศิทางไปในแนวเดยีวกนักบัขอมลูทีต่รวจวดั

.................................ธรีวัฒน(2554)

เมือ่ = จำนวนขอมลู
= ขอมลูจากการตรวจวดัทีเ่วลา i
= ขอมลูจากแบบจำลองทีเ่วลา i
= คาเฉลีย่ของขอมลูจากการตรวจวดั
= คาเฉลี่ยของขอมูลจากแบบจำลอง

- การคาดเคลื่อนของคาสูงสุด (Peak Error) เปนการตรวจสอบคาปริมาณน้ำทาสูงสุดที่ได
จากแบบจำลอง (Peaksim) โดยเปรยีบเทยีบกบัคาปรมิาณน้ำทาสงูสดุทีไ่ดจากการตรวจวดั (Peakobs)
เพื่อเปรียบเทียบความแมนยำของขอมูล

4. ผลการดำเนนิการ
4.1 ผลการตรวจสอบขอมลู
การตรวจสอบขอมลูปรมิาณฝน ของกรมอตุนุยิมวทิยา ขอมลูปรมิาณฝน จากสถานวีดัน้ำฝน โดยกอน

ทีจ่ะมกีารนำ ขอมลูมาใชในการวเิคราะหจะตองนำขอมลูฝนไปตรวจสอบหาคาความสม่ำเสมอของขอมลู
โดยวธิ ีDouble Mass Curve กอนผลการตรวจสอบขอมลูทัง้ 7 สถานใีกลเคยีงพืน้ทีท่ำการศกึษาตวัอยาง
การทดสอบดงัแสดงในรปูที ่7

รปูที ่7 การตรวจสอบดวยวธิ ีDouble Mass Curve สถาน ี250651
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4.2 การตรวจสอบความสัมพันธของน้ำฝน
ไดทำการตรวจสอบปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ทีต่กในพืน้ทีร่บัน้ำฝนพยากรณ 1 วนัลวงหนาบรเิวณทีอ่ยู

ในพืน้ทีร่บัน้ำจำนวน 145 กรดิตัง้แตชวงเดอืนมกราคม-ธนัวาคมป 2560

พบวาคาพยากรณลวงหนา 1 วนัใหคาสงูผลตรวจวดัเฉลีย่จากสถานตีรวจวดัทัง้ 7 แหง คาความ
แมนยำของคำทำนายในกรณทีีฝ่นไมตกมคีาอยทูี ่94%  และ ความแมนยำของการทำนายในกรณทีีท่ำนาย
วาฝนจะตกอยทูี ่60%

รปูที ่8 ตวัอยางจดุพยากรณทัง้หมด

รปูที ่9 การตรวจสอบความแมนยำของขอมลูฝนเฉลีย่

4.3 ผลการตรวจสอบความสัมพันธของน้ำทา
การพฒันาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาไดนำขอมลูฝนจากกรมอตุนุยิมวทิยาจำนวณ 7 สถาน ีมาใช

ในการสอบเทยีบเพือ่หาคาพารามเิตอรทีเ่หมาะสมของลมุน้ำ ผลการสอบเทยีบในชวงเดอืนสงิหาคม - เดอืน
ตลุาคม พ.ศ.2560 ใหคา R = 0.82 แสดงดงัรปูที ่10 และไดทวนสอบแบบจำลองในชวงเดอืนสงิหาคม -
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เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 แสดงดงัรปูที ่11 ทัง้นีช้วงการทวนสอบในป 2556 ปรมิาณการไหลสงูสดุอยทูี่
ประมาณ 250 ลบ.ม.ตอวนิาท ีซึง่สงูกวาชวงการสอบเทยีบในป 2560 ทีม่ปีรมิาณการไหลสงูสดุอยทูีป่ระมาณ
70 ลบ.ม.ตอวนิาท ีผลการสอบเทยีบพบวา แบบจำลองในผลลพัธปรมิาณการไหลปานกลางทีต่่ำกวา 40
ลบ.ม.ตอวนิาทไีดด ีแตไมสามารถจำลองชวงปรมิาณการไหลสงูสดุไดด ี(ชวงปลายกนัยายนถงึตนตลุาคม
2560) ขณะทีผ่ลการทวนสอบกลบัพบวา แบบจำลองใหคาปรมิาณการไหลสงูกวาคาท่ีตรวจวดัได แสดง
ใหเหน็วา แมวาจะใชขอมลูฝนจรงิจากสถานวีดัน้ำฝน ผลการคำนวณหาน้ำทาจากแบบจำลองน้ำฝน-น้ำ
ทาในพื้นที่ศึกษาอางเก็บน้ำลำตะคองก็ยังใหความแมนยำที่ไมดีมากนัก

รปูที ่10 ผลการสอบเทยีบแบบจำลอง

รปูที ่11 ผลการทวนสอบแบบจำลอง
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4.4 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ
ในหวัขอนีไ้ดทำการนำขอมลูฝนพยากรณ 1-3 วนั มาใชกบัแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาเพือ่พยากรณ

ปรมิาณน้ำทาทีจ่ะไหลลงอางเกบ็น้ำลำตะคอง โดยสรปุคอืจากขอมลูในชวงเดอืนสงิหาคม-เดอืนตลุาคม
พ.ศ. 2560 น้ำทาท่ีไดจากการพยากรณ จะมปีรมิาณมากกวาปรมิาณน้ำทาตรวจวดั แสดงดงัรปูที ่12 13
และ14

รปูที ่13 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ 2 วนั

รปูที ่12 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ 1 วนั



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

313

ตารางที ่1 แสดงคาทางสถติ ิ3 ดชัน ีไดแก คารากทีส่องของคาความคลาดเคลือ่นกำลงัสองเฉลีย่
(RMSE) คาดชันปีระสทิธผิล (EI) และคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (r) เพือ่หาประสทิธภิาพความแมนยำ
และความนาเชื่อถือของแบบจำลอง 5 แบบจำลองในการศึกษานี้ ไดแก การสอบเทียบและทวนสอบ
ดวยฝนสถาน ีและการพยากรณ 1 2 และ 3 วนัลวงหนาดวยฝนพยากรณ พบวา การสอบเทยีบและ
การทวนสอบแบบจำลอง สามารถใหคา r ออกมาที ่0.82 และ 0.86 ซึง่ชีใ้หเหน็วาคาพารามเิตอรทีใ่ชมี
ความถกูตอง อกีทัง้คา EI ของการสอบเทยีบและทวนสอบแบบจำลองมคีาเทากบั 66.27% และ 71.87%
แสดงใหเหน็ถงึประสทิธภิาพของปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองมคีวามใกลเคยีงกบัปรมิาณตรวจวดั และ
ผลน้ำทาพยากรณ 1-3 วนั จะไดคา EI และ RMSE ดขีึน้ตามชวงของการพยากรณ แตคา r จะต่ำลง
ตามชวงของการพยากรณ ซึง่แสดงใหเหน็ไดวาผลน้ำทาพยากรณ 3 วนัจะไดน้ำทาทีใ่กลเคยีงความเปน
จรงิมากกวา แตมชีวงการไหลสงูสดูตางจากความเปนจรงิทัง้เวลาและปรมิาณการเกดิ และผลการพยากรณ
น้ำทา 1 วนั จะใหคาน้ำทาทีใ่กลเคยีงความเปนจรงินอยกวา แตจะมชีวงการไหลสงูสดุใกลเคยีงความ
เปนจริงมากกวาทั้งในแงของเวลาและปริมาณการเกิด และยังพบวาในชวงปริมาณการไหลต่ำ ผลจาก
ฝนพยากรณมกัใหคาสูงเกนิจรงิ

รปูที ่14 ผลการประยกุตใชขอมลูฝนพยากรณ 3 วนั
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5 สรปุผลการศกึษา
ผลการศึกษาสามารถแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการเปรียบเทียบขอมูลน้ำฝนที่ตกลง

บนพื้นที่จากขอมูลฝนสถานีและฝนพยากรณ พบวา ความแมนยำในการทำนายฝนไมตกอยูที่ 94%
ความแมนยำของการทำนายฝนตกอยทูี ่60% โดยในภาพรวมฝนพยากรณจะใหคามากกวาฝนสถาน ีและ
สวนที่ 2 คือ การนำฝนสถานีมาหาน้ำทา (ปริมาณการไหลเขาอางเก็บน้ำลำตะคอง) จากแบบจำลอง
น้ำฝน -น้ำทา โดยทำการสอบเทยีบและทวนสอบ แลวนำแบบจำลองมาใชกบัฝนพยากรณ 1, 2 และ 3 วนั
เพือ่หาน้ำทาพยากรณพบวา แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาจากฝนสถานใีหผลลพัธทีไ่มไดดมีากนกั ซึง่สงผลให
ผลพยากรณน้ำทาจากฝนพยากรณก็ไมไดดีมากเชนกัน อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจาก
ฝนสถานีและฝนพยากรณ ดวยดัชนีทางสถิติ RMSE, R และ EI พบวา มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน
และคา Peak Error จากฝนพยากรณ 1 วนั และ2 วนั กม็คีาใกลเคยีงกนั แตผลจากฝนพยากรณ 3 วนั
กลบัมคีา Peak Error สงู แตอยางไรกต็ามฝนพยากรณสามารถจำลองเหตกุารณการไหลสงูสดุไดดพีอ
สมควรทัง้ในแงของเวลาและปรมิาณ ซึง่วตัถปุระสงคของงานวจิยั คอืการพยากรณเพือ่เตอืนภยัเหตกุารณ
ปรมิาณน้ำไหลสงูวกิฤตเพือ่สามารถบรหิารจดัการอางเกบ็น้ำใหสามารถผานชวงเวลาวกิฤตไิปได ดงันัน้
ผลจากแบบจำลองนาจะเปนประโยชนในการจัดการเตือนภัยดังกลาวในอนาคต หากมีการปรับแกคา
พยากรณกอนนำมาประยุกตใช

กิตติกรรมประกาศ
คณะผวูจิยัขอขอบคณุหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแกกรมอตุนุยิมวทิยา กรมชลประทาน สถาบนัสารสนเทศ

ทรพัยากรน้ำ (องคการมหาชน)  ทีอ่นเุคราะหขอมลูในการศกึษาในครัง้นี้

ตารางที ่ 1 ประสทิธภิาพความแมนยำและความนาเชือ่ถอืของการพยากรณ
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การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาวเิคราะหและเปรยีบเทยีบตนทนุพลงังานไฟฟาสำหรบัระบบ

ผลิตและระบบจายน้ำประปา ของการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 โดยพิจารณาจากคาอัตราสวนหนวย
ไฟฟาที่ใชในการผลิตน้ำตอหนวยน้ำผลิต และอัตราสวนหนวยไฟฟาจายตอหนวยน้ำผลิตระหวางป
พ.ศ. 2558-2560 ของสถานผีลติและจายน้ำประปาจำนวน 21 สถาน ีผลการวจิยัพบวา ตนทนุพลงังาน
ไฟฟาตอหนวยน้ำผลติของสถานตีางๆ สามารถแบงออกเปน 2 กลมุ คอืกลมุที ่1 สถานผีลติน้ำทีม่อีตัรา
การผลิตน้ำประปาต่ำกวา 100,000 ลูกบาศกเมตรตอเดือน และกลุมที่ 2 สถานีที่มีอัตราการผลิตน้ำ
ประปาสงูกวา 100,000 ลกูบาศกเมตรตอเดอืน โดยทีก่ลมุที ่ 1มตีนทนุพลงังานไฟฟาสำหรบัระบบผลติ
ตอปรมิาณน้ำผลติเฉลีย่เทากบั 0.436 กโิลวตัตชัว่โมงตอลกูบาศกเมตร สวนกลมุที ่2 ตนทนุพลงังานไฟฟา
สำหรบัระบบผลติและจายน้ำมคีาเฉลีย่เพยีง 0.221 กโิลวตัตชัว่โมงตอลกูบาศกเมตรซึง่ต่ำกวาประมาณ
50 เปอรเซน็ต แสดงใหเหน็วาสถานผีลติน้ำขนาดใหญมปีระสทิธภิาพในเชงิพลงังานสงูกวาสถานผีลติน้ำ
ขนาดเลก็ สวนตนทนุพลงังานไฟฟาสำหรบัการสบูจายตอหนวยน้ำผลติตอความสงูหอถงั มคีาไมแตกตาง
กนัใน 2 กลมุ โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 0.0093 กโิลวตัตชัว่โมงตอลกูบาศกเมตรตอเมตร
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Abstract
This study aims to estimate and compare an energy cost that was used for the

Provincial Waterworks Authority Region 1 by focusing on the water treatment and the
distribution processes. To assess the energy cost, weinvestigated electrical energy used from
13 water treatment and pumping systems during 2015-2018.The treatment energy cost is the
ratio of electricity unitsused by water utilityper volume of produced water while the distribution
energy cost is the ratio of electricity units used for pumping water to head tanks per volume
of produced water. The results showed that the treatment energy cost could be divided
into two groups. The first group is the plants which have the production capacity less than
100,000 m3/month. The second group is the plants which have the production capacity more
than 100,000 m3/month. The average treatment energy cost of the first group was
0.436 kW-h/m3, while the second group used only 0.305 kW-h/m3which is around 50% of the
first group.This can be implied that the larger water treatment plants have higher performance
in terms of energy. The distribution energy costs for both groups were close to each other
with the average value 0.0093kW-h/m3/m.

Keyword : Energy cost estimation, Small water treatment plant, Provincial Waterworks Authority

บทนำ
ปจจุบันจังหวัดทางฝงภาคตะวันออกเกิดการขยายตัวของชุมชน รวมถึงการเติบโตของภาค

อตุสาหกรรมในภาคตะวนัออกเปนไปในลกัษณะกาวกระโดด ทำใหสาธารณปูโภครวมถงึสิง่ตางๆ ทีจ่ำเปน
กับการรองรับการเติบโตดังกลาวตองขยายตัวตามไปดวย รวมถึงน้ำประปา ซึ่งเปนสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่มีความสำคัญในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมจำเปนตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับ
สถานการณดงักลาว โดยเฉพาะการหาแนวทางในการเพิม่ปรมิาณน้ำดิบเพือ่นำมาผลติน้ำประปา ซึง่จงัหวดั
ฝงภาคตะวนัออกเปนแหลงลงทนุทางดานการคา และการลงทนุการผลติ  ประกอบกบัจงัหวดัทางฝงภาค
ตะวนัออกมคีวามพรอมและความเหมาะสมในทกุๆดานทัง้ในเรือ่งการเพิม่กำลงัผลติของโรงงานและทัง้ดาน
ปรมิาณและคณุภาพของน้ำดบิทีต่องใชเปนจำนวนมาก เนือ่งจากทีผ่านการประปาสวนภมูภิาค เขต 1
ซึง่รบัผดิชอบเรือ่งการผลติและจายน้ำประปาในพืน้ทีจ่งัหวดัทางฝงภาคตะวนัออก  อนัไดแกจงัหวดั ชลบรุี
ฉะเชงิเทรา ปราจนีบรุ ีสระแกว จนัทบรุ ีตราด และระยอง (การประปาสวนภมูภิาคพ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560)
ยงัไมมกีารวเิคราะหตนทนุพลงังานทีใ่ชในการผลติน้ำและจายน้ำประปาแยกเปนรายละเอยีดโดยปจจบุนั
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การประปาสวนภูมิภาค เขต 1 มีขอมูลของการผลิตน้ำและจายน้ำประปาในเชิงตัวเลขแบบภาพรวมที่
เปนรายป และขอมลูทีม่ไีมไดแยกประเภทของสถานผีลติน้ำและสถานสีบูน้ำดบิในเรือ่งของพลงังาน จงึ
ทำใหเกิดปญหาที่ไมสามารถวิเคราะหตัวเลขในเชิงตนทุนพลังงานในการผลิตน้ำและจายน้ำประปา
(สมบรูณ ลวุรีะ, 2530) ในแตละสถานไีด สงผลใหในการผลติน้ำและจายน้ำประปาของการประปาสวน
ภูมิภาคเขต 1 เกิดรายจายที่ไมจำเปน และทำใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณในเรื่องของการผลิตและ
จายน้ำประปาเปนจำนวนมาก

จากปญหาดังกลาวจึงจำเปนที่จะตองศึกษาการแยกรายละเอียดการวิเคราะหตนทุนการผลิตน้ำ
และการจายน้ำในการประปาสวนภมูภิาคเขต 1 ในเชงิของการเปรยีบเทยีบตนทนุตอหนวยน้ำผลติและ
น้ำจำหนายในระบบประปา (อญัญรชั เครอืใจวงั, 2549) เนือ่งจากตนทนุเปนสิง่สำคญัในการผลติและ
จายประปาจากเดมิทีก่ารประปาสวนภมูภิาคมขีอมลูแตภาพรวม ไมไดมกีารแยกแยะรายละเอยีดในการ
วเิคราะหตนทนุพลงังาน ดงันัน้ งานวจิยันีม้งุเนนการประเมนิตนทนุพลงังานในการผลติประปา และจาย
น้ำประปา เพือ่แสดงถงึการดำเนนิงานดานระบบจำหนาย ในดานการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ อนัจะทำ
ใหการประปาสวนภมูภิาคเขต 1 ลดรายจายตนทนุพลงังานในการผลติน้ำและจายน้ำประปาได

วัตถุประสงค
1. วเิคราะหตนทนุพลงังานไฟฟาในการผลติน้ำและการจายน้ำในการประปาสวนภมูภิาค เขต 1
2. ประเมินและเปรียบเทียบตนทุนพลังงานตอหนวยน้ำผลิตและน้ำจำหนายในระบบประปา

พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาอยูในภาคตะวันออก มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุม 7 จังหวัดมีจำนวนประชากรรวม

4,795,912 คน มจีำนวนครวัเรอืน 2,543,965 ครวัเรอืน มผีใูชน้ำรวม 805,424 ราย คดิเปนสดัสวนให
บรกิารประมาณ 31% ของพืน้ที ่ทัง้นีพ้ืน้ทีส่วนใหญรบัน้ำมาผลติจากอางเกบ็น้ำ และสบูจายน้ำดวยระบบ
หอถังสูงเพื่อใหบริการประชาชนมีจำนวนสาขาทั้งหมด 22 สาขา และมีโรงกรองน้ำทั้งหมด 63 แหง
ดงัแสดงในรปูที ่1
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วิธีการศึกษา
สำหรบัวธิกีารศกึษา มรีายละเอยีดดงันี้
1) การคดัเลอืกสถานผีลติน้ำและจายน้ำประปาในพืน้ทีก่ารประปาสวนภมูภิาคเขต 1 มทีัง้หมด

22 สาขา แตในการศกึษาครัง้นีจ้ะศกึษาเพยีง 5 สาขา เนือ่งขอมลูสาขาอืน่ ๆ  ไมเพยีงพอ และไมสามารถ
แยกตนทุนพลังงานการผลิตและจายในพื้นที่สาขานั้นๆไดและทำการแบงสถานีที่นำมาวิเคราะหเปน
2 กลมุ ดงัแสดงในตารางที ่1 โดยแบงเปน

- กลมุที ่1 สถานผีลติน้ำประปา
- กลมุท่ี 2 สถานจีายน้ำประปา

2) ขอมลูนำมาวเิคราะหประกอบดวย
- ปรมิาณน้ำผลติประปารายเดอืนทีส่ถานผีลติน้ำประปาในพืน้ทีก่ารศกึษา(พ.ศ.2558- พ.ศ.2560)
- ปรมิาณน้ำจายประปารายเดอืนทีส่ถานจีายน้ำประปาในพืน้ทีก่ารศกึษา(พ.ศ.2558- พ.ศ.2560)
- หนวยการผลติน้ำและจายน้ำประปา(พ.ศ.2558- พ.ศ.2560)
- ความสูงของหอถังสูงในพื้นที่สถานีจายน้ำประปาในพื้นที่การศึกษา

รปูที ่1 สถานผีลติและจายน้ำประปาพืน้ทีก่ารประปาสวนภมูภิาคเขต 1
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3. การคำนวณตนทนุพลงังาน
ตนทนุพลงังานแบงเปนตนทนุพลงังานในการผลติและตนทนุพลงังานในการสบูจายน้ำ ซึง่สามารถ

วิเคราะหไดดังสมการตอไปนี้

(1)

เมือ่ คอืตนทนุพลงังานในการผลติ (kW-h/m3)
คอืพลงังานไฟฟาท่ีใชในการผลติ (kW-h/month)
คอืปรมิาณน้ำผลติ (m3/month)

และ

(2)

เมือ่ คอืตนทนุพลงังานในการสบูจายน้ำ (kW-h/m3)
คอืพลงังานไฟฟาท่ีใชในการสบูจาย (kW-h/month)
คอืปรมิาณน้ำจาย (m3/month)

ตารางที่ 1 การคดัเลอืกสถานผีลติน้ำประปาและจายน้ำประปา
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เนือ่งจากการประปาสวนภมูภิาคอาศยัหอถงัสงูในการสงน้ำ ซึง่ในแตละสถานอีาจมคีาหอถงัสงูไม
เทากนั ดงันัน้จงึไดปรบัแกสมการที ่ (2) โดยวเิคราะหตอความสงูหอถงัเพือ่ใหเปนคามาตรฐานเดยีวกนั
ดงันี้

(3)

เมือ่ คอืตนทนุพลงังานในการสงจายน้ำตอความสงูหอถงั (kW-h/m3)/m
คอืพลงังานไฟฟาท่ีใชในการสบูจาย (kW-h/month)
คอืปรมิาณน้ำจาย (m3/month)
คอืความสงูหอถงั (m)

ผลการศกึษา
ผลการวิเคราะหตนทุนพลังงานการผลิตน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำประปาจำนวน 10 สถานี

แสดงดงัตารางที ่2 ซึง่มคีากำลงัผลติน้ำเฉลีย่อยรูะหวาง 24,624 - 810,277 ลกูบาศกเมตร/เดอืน และมี
ตนทนุพลงังานในการผลติน้ำประปาเฉลีย่อยใูนชวง 0.150 - 0.529 kWh/m3 โดยมคีาสงูสดุอยใูนชวง
0.181 - 1.195 kWh/m3 และคาต่ำสดุอยใูนชวง 0.00 - 0.313 kWh/m3 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.)
อยูระหวาง 0.023 - 0.251 เมื่อนำคาที่ไดไปพลอตหาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ำผลิตเฉลี่ยและ
ตนทนุพลงังานการผลติน้ำประปา ดงัแสดงในรปูที ่2 พบวามคีวามสมัพนัธทีด่ทีีส่ดุอยใูนรปูสมการยกกำลงั
(Power equation) โดยมคีา r2 เทากบั 0.794 และมรีปูสมการเปน

นอกจากนีย้งัพบวาตนทนุพลงังานการผลติแบงออกเปน 2 กลมุอยางชดัเจน คอืกลมุทีม่กีำลงัการ
ผลิตต่ำกวา 100,000 ลบ.ม./เดือน จะมีคาตนทุนพลังงานการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยที่ 0.436 kWh/m3

และที่อัตราการผลิตสูงกวา 100,000 ลบ.ม./เดือนจะมีคาตนทุนพลังงานการผลิตน้ำประปาเฉลี่ยที่
0.221 kWh/m3 ซึง่ต่ำกวาประมาณ 1 เทาหากนำมาเทยีบกบัคาในรายงาน UN world water development
report (UN, 2014) ทีม่คีาอยรูะหวาง 0.2-1.5 kWh/m3 พบวามคีาจากงานวจิยันีอ้ยใูนชวงคาเดยีวกนั
โดยนบัไดวามคีาอยใูนชวงต่ำ
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ตารางที ่ 2 ผลการวเิคราะหตนทนุพลงังานการผลติน้ำประปา

ผลการวเิคราะหตนทนุพลงังานการสบูจายน้ำประปาจากสถานจีายน้ำประปาจำนวน 11 สถานี
แสดงดงัตารางที ่3 ซึง่มคีาการสบูจายประปาน้ำเฉลีย่อยรูะหวาง 17,967 - 782,744 ลกูบาศกเมตร/เดอืน
และมตีนทนุพลงังานการสบูจายน้ำประปาเฉลีย่อยใูนชวง 0.0014 - 0.0198 kWh/m3/m โดยมคีาสงูสดุ
อยใูนชวง 0.002 - 0.029 kWh/m3 และคาต่ำสดุอยใูนชวง 0.0004 - 0.01 kWh/m3 และคาเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยรูะหวาง 0.0001 - 0.007 เมือ่นำคาทีไ่ดไปพลอตหาความสมัพนัธระหวางปรมิาณน้ำ
สบูจายเฉลีย่และตนทนุพลงังานการสบูจายน้ำประปา ดงัแสดงในรปูที ่ 3 พบวามคีวามสมัพนัธทีด่ทีีส่ดุ
อยใูนรปูสมการลอการทิมึ (Logarithm equation) โดยมคีา r2 เทากบั 0.1477 และมรีปูสมการเปน

จากคาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (r2)ทีม่คีาเพยีง 0.1477 แสดงวาความสมัพนัธระหวางตนทนุพลงังาน
ในการสบูจายกบัปรมิาณน้ำสบูจายอาจไมมคีวามสมัพนัธกนัมากนกั นอกจากนีย้งัพบวาตนทนุพลงังานการ
สบูจายแบงออกเปน 2 กลมุคราวๆ ได คอืกลมุทีม่อีตัราการสบูจายต่ำกวา 100,000 ลบ.ม./เดอืน และที่
อตัราการสบูจายสงูกวา 100,000 ลบ.ม./เดอืน โดยกลมุทีม่อีตัราการสบูจายต่ำกวา 100,000 ลบ.ม./เดอืน
จะมคีาแกวงตวัมาก ในขณะทีก่ลมุทีม่อีตัราการสบูจายสงูกวา 100,000 ลบ.ม./เดอืน จะมคีาคอนขางคงที่
อยางไรกต็าม คาท้ังสองกลมุมคีวามใกลเคยีงกนัโดยมคีาเฉลีย่รวมอยทูี ่0.0093 kWh/m3/m หากจะนำ
ไปเปรยีบเทยีบกบัคาในรายงาน UN world water development report (UN, 2014) ทีม่คีาอยรูะหวาง



12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

323

0.05-0.24 kWh/m3 จะตองปรับคาโดยคูณความสูงหอถังเสียกอน ซึ่งจะทำใหไดคาตนทุนพลังงาน
การสบูจายอยรูะหวาง 0.04-0.50 kWh/m3 และมคีาเฉลีย่เทากบั 0.23 kWh/m3แสดงใหเหน็วาคาตน
ทนุพลงังานในการสบูจายน้ำในบางสถานมีคีาคอนขางสงูเมือ่เทยีบกบัคาในรายงานของ UN แตคาเฉลีย่
ในภาพรวมยงัอยใูนชวงคาปกติ

ตารางที ่ 3 ผลการวเิคราะหตนทนุการสบูจายน้ำประปา
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สรปุผลการศกึษา
งานวจิยันีเ้ปนการวเิคราะหของตนทนุพลงังานไฟฟาสำหรบัระบบผลติและจายน้ำประปา ของการ

ประปาสวนภมูภิาคเขต 1 โดยพจิารณาจากคาอัตราสวนหนวยไฟฟาทีใ่ชในการผลติน้ำตอหนวยน้ำผลติ
และอตัราสวนหนวยไฟฟาจายตอปรมิาณน้ำสบูจาย ระหวางป พ.ศ. 2558 - 2560 ของสถานผีลติและ
จายน้ำประปาจำนวน 21 สถานี

ผลการวจิยัพบวา ตนทนุพลงังานไฟฟาตอหนวยน้ำผลติมคีวามสมัพนัธกบัปรมิาณการผลติ และตน
ทนุพลงังานไฟฟาตอหนวยน้ำผลติของสถานตีางๆ สามารถแบงออกเปน 2 กลมุ คอืกลมุที ่1 สถานผีลติ
น้ำทีม่อีตัราการผลติน้ำประปาต่ำกวา 100,000 ลกูบาศกเมตรตอเดอืน และกลมุที ่2 สถานทีีม่อีตัราการ
ผลติน้ำประปาสงูกวา 100,000 ลกูบาศกเมตรตอเดอืน โดยทีก่ลมุที ่1 มตีนทนุพลงังานไฟฟาสำหรบัระบบ
ผลติตอปรมิาณน้ำผลติเฉลีย่เทากบั 0.436 กโิลวตัตชัว่โมงตอลกูบาศกเมตร สวนกลมุที ่2 มตีนทนุพลงังาน

รปูที ่ 2 ความสมัพนัธระหวางตนทนุพลงังานการผลติน้ำประปาและปรมิาณน้ำผลติ

รปูที ่ 3 ความสมัพนัธระหวางตนทนุพลงังานการสบูจายน้ำประปาและปรมิาณน้ำสบูจาย
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ไฟฟาสำหรับระบบผลิตน้ำมีคาเฉลี่ยเพียง 0.221 กิโลวัตตชั่วโมงตอลูกบาศกเมตรซึ่งต่ำกวาประมาณ
50 เปอรเซน็ต แสดงใหเหน็วาสถานผีลติน้ำขนาดใหญมปีระสทิธภิาพในเชงิพลงังานสงูกวาสถานผีลติน้ำ
ขนาดเล็ก สวนตนทุนพลังงานไฟฟาสำหรับการสูบจายตอหนวยน้ำสูบจายตอความสูงหอถังไมมีความ
สมัพนัธกบัปรมิาณสบูจาย และมคีาไมแตกตางกนัมากนกัใน 2 กลมุ โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 0.0093 กโิลวตัต
ชัว่โมงตอลกูบาศกเมตรตอเมตร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุการประปาสวนภมูภิาค ทีไ่ดใหความอนเุคราะหขอมลูในการดำเนนิการวจิยั

เอกสารและสิง่อางองิ
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pwa.co.th [2558,เมษายน 15]
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บทคัดยอ
จงัหวดัศรสีะเกษ ตัง้อยใูนลมุน้ำมลูตอนลาง มสีภาพพืน้ทีส่วนใหญเปนทีร่าบลอนลาด ซึง่ประสบ

ปญหาทัง้น้ำทวมในฤดนู้ำหลากและการขาดแคลนน้ำในชวงฤดแูลง โดยเฉพาะในพืน้ทีล่มุน้ำหวยสำราญ
ซึง่เปนพืน้ทีว่กิฤตและมผีลกระทบตอชมุชนเมอืง บรเิวณอำเภอเมอืงจงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่พืน้ทีด่งักลาวเปน
พืน้ทีท่ีม่กีารบรรจบกนัระหวางลำหวยสำราญและแมน้ำมลู มชีมุชนขนาดใหญและเปนพืน้ทีร่าบสำหรบั
การทำการเกษตรทีส่ำคญั เมือ่ไดรบัน้ำหลากจากอทิธพิลของทัง้สองลมุน้ำ จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิวิกฤต
น้ำทวมเปนประจำทกุป สภาพปญหาทีท่ำใหเกดิน้ำทวม ในพืน้ทีอ่ำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ แบงออก
เปน 2 ลกัษณะ คอื การเออทวม เนือ่งจากน้ำในแมน้ำมลูไหลเออ (Back Water) และการทวมจากการ
ลนตลิง่ของลำหวยสำราญ ทีไ่หลผานตอนกลางของเขตอำเภอเมอืง กอนทีจ่ะไหลบรรจบแมน้ำมลู ประกอบ
กบัลำหวยสำราญ มคีวามคดเคีย้วคอนขางสงู จงึทำใหการไหลของน้ำคอนขางชาและเมือ่ระดับน้ำ-ปรมิาณ
น้ำ ในแมน้ำมลูมมีาก จะสงผลกระทบให ปรมิาณน้ำในลำหวยสำราญยกระดบัสงูขึน้ สงผลกระทบทำให
เกดิน้ำทวมเปนบรเิวณกวาง จากสภาพเหตกุารณทีก่ลาวมาขางตน จงึมคีวามจำเปนในการศกึษาสภาพ
น้ำทวมในบริเวณลุมน้ำหวยสำราญ โดยในการศึกษาผูวิจัยไดเลือกประยุกตใชแบบจำลองคณิตศาสตร
MIKE-11 เพือ่ศกึษาสภาพน้ำทวมและคณุลกัษณะทางกายภาพของลำน้ำมลูและลำหวยสำราญ ทีม่ผีลตอ
พืน้ทีใ่นเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ และจำลองสภาพการไหลของน้ำหลาก ในรอบปการเกดิซ้ำตางๆ
เพือ่ทำการศกึษาหาแนวทางทีเ่หมาะสม ในการปองกนัภยัจากน้ำทวมในพืน้ทีด่งักลาวและใชแบบจำลอง
MIKE 11 เพื่อศึกษาผลการกอสรางประตูระบายน้ำปากหวยสำราญ (ระยะที่ 1) ที่มีผลตอการแกไข
ปญหาน้ำทวม โดยศกึษาระดบัน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ของหวยสำราญ ทัง้ในกรณทีีไ่มมปีระตรูะบายน้ำ และ
มปีระตรูะบายน้ำ และหาแนวทางบรหิารจดัการประตรูะบายน้ำปากหวยสำราญ เพือ่ปองกนัน้ำทวมใน
เขตพืน้ทีช่มุชน อำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ

คำสำคญั: จังหวัดศรีสะเกษ, การบริหารจัดการน้ำ, ปตร.ปากลำหวยสำราญ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. บทนำ
สภาพปญหาที่ทำใหเกิดน้ำทวมของแมน้ำมูล ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ สถานีวัดน้ำในแมน้ำมูล

M5 อำเภอราษไีศล มพีืน้ทีร่บัน้ำฝน 44,275 ตร.กม. ความจขุองแมน้ำมลูสามารถรองรบัน้ำใหไหลผาน
ได 886  ม3/วนิาท ี ซึง่สงผลกระทบกอใหเกดิน้ำทวม แบงออกเปน 2  ลกัษณะ คอืประการแรก เปนการ
เออทวมหนนุเนือ่งจากน้ำในแมน้ำมลูทีไ่หลเออ (Back Water) จากจงัหวดัอบุลราชธาน ีขึน้มาภายหลงั
จากทีแ่มน้ำชไีดไหลลงบรรจบแลว ความเรว็ในการไหลของน้ำคอนขางชา จงึไดเออเขาทวมในลำน้ำสาขา
และที่ราบริมตลิ่ง (Flood Plain) พื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ ไดแก อำเภอกันทรารมย อำเภอเมือง
อำเภอราษไีศล อำเภอหวยทบัทนั  และอำเภอยางชมุนอย สวนประการทีส่องเปนการทวมมาจากปรมิาณ
น้ำในแมน้ำมลู ในตอนบนทีไ่หลบาลงมาเขาสจูงัหวดัศรสีะเกษ ในลกัษณะของการลนตลิง่ลำน้ำหวยสำราญ
ความจลุำน้ำสามารถทีจ่ะรองรบัน้ำใหไหลผานได 116.50 ม3./วนิาท ีหากเกนิกวานีจ้ะกอใหเกดิปญหา
น้ำทวมและลกัษณะภมูปิระเทศบรเิวณอำเภอเมอืงลำหวยสำราญในชวงนีเ้ปนชวงปลายน้ำกอนจะไหลลง
แมน้ำมลูมคีวามคดเคีย้วคอนขางสงู  จงึทำใหการไหลของน้ำคอนขางชาและเมือ่ในแมน้ำมลูมรีะดบัปรมิาณ
น้ำคอนของมาก จะสงผลกระทบใหนำ้ในลำหวยสำราญเออลนและยกระดับสูงขึ้น เกิดน้ำทวมเปน
บรเิวณกวาง

จากสภาพเหตุการณที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางๆ รายงานศึกษา และขอมูล
ทางกายภาพของลุมน้ำ ที่สามารถในการศึกษาสภาพน้ำทวมระดับน้ำทวมในลุมน้ำหวยสำราญ โดยใน
การศกึษานี ้ผวิูจยัไดเลอืกประยกุตใชแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11 เนือ่งจากมขีอมลูการศกึษา
และสามารถใชงานไดเพือ่ศึกษาสภาพน้ำทวมและจำลองสภาพการไหลของน้ำหลาก สภาพน้ำทวมในพืน้ที่
และทำการศกึษาแนวทางทีเ่หมาะสมในการปองกนัภยัจากน้ำทวมในพืน้ทีล่มุน้ำหวยสำราญ บรเิวณอำเภอเมอืง
จงัหวดัศรสีะเกษ

วัตถุประสงค
1. เพือ่ศกึษาสภาพน้ำทวมและลกัษณะทางกายภาพของลมุน้ำมลูและลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณ

ปากลำหวยสำราญในเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ
2. เพือ่จำลองสภาพการไหลของน้ำหลากและสภาพน้ำทวมของลมุน้ำมลู และลมุน้ำหวยสำราญ

บริเวณปากแมน้ำในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตร แบบจำลอง
MIKE 11

3. เพือ่ศกึษาแนวทางในการปองกนัภยัและบรรเทาภยัจากน้ำทวม ทีม่คีวามเหมาะสมสำหรบัพืน้ที่
ลมุน้ำมลู และลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณปากแมน้ำและในเขตอำเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ
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ขอบเขตการศกึษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลและทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา

อุทกวิทยา ชลศาสตรการไหลของน้ำในแมน้ำและพื้นที่ราบลุม ระดับน้ำทวม ขอมูลสภาพภูมิประเทศ
รปูตดัขวาง ขอมลูอาคารชลศาสตร รวมถงึขอมลูระบบปองกนันำ้ทวมของพืน้ทีศ่กึษา

2. วเิคราะหขอมลูทางดานอทุกวทิยาของน้ำทวมทีเ่กดิในอดตี รวมถงึการวเิคราะหขอบเขตเงือ่นไข
ทีจ่ำเปน สำหรบัใชในการพฒันาแบบจำลองทางคณติศาสตร

3. พัฒนาแบบจำลองน้ำฝนน้ำทา โดยทำการสอบเทียบและตรวจสอบแบจำลองดวยผลการ
คำนวณปรมิาณน้ำทาทีไ่ดจากแบบจำลองซึง่คำนวณมาจากขอมลูน้ำฝนในพืน้ทีไ่ปเปรยีบเทยีบ กบัขอมลู
ปรมิาณทาทีม่กีารตรวจวดัไว เพือ่ทำการวเิคราะหหาคาพารมมเิตอรทีเ่ปนตวัแทนของพืน้ทีศ่กึษา

4. พฒันาแบบจำลองชลศาสตร เพือ่จำลองพฤตกิรรมสภาพการไหลตามลำน้ำ ทำการสอบเทยีบ
และตรวจสอบแบบจำลองโดยการคดัเลอืกสถานวีดัน้ำทา ทีม่ขีอมลูปรมิาณน้ำทา ทีม่คีวามตอเนือ่งและ
ยาวนานเพยีงพอ มาทำการปรบัเทยีบคาพารามเิตอรตางๆ ของแบบจำลอง จนกระทัง้คาระดบัน้ำและ
อัตราการไหล ที่ไดจากการคำนวณดวยแบบจำลองชลศาสตรมีคาใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัดแลวจึง
ดำเนินการนำแบบจำลองดังกลาวไปประยุกตใชสำหรับพื้นที่ศึกษาตอไป

5. ศกึษาแนวทางทีเ่หมาะสม ในการปองกนัภยัจากน้ำทวม สำหรบัพืน้ทีศ่กึษา เพือ่ใหสามารถ
ชวยตดัสนิใจในการปองกนัน้ำทวมไดอยางเตม็ประสทิธภิาพ

 1. ขอมลูจงัหวดัศรสีะเกษ
1.1 สภาพพืน้ทีล่มุน้ำ จงัหวดัศรสีะเกษเปน

จงัหวดัทีต่ัง้อยขูอบแองทีร่าบลมุโคราชดานตะวนัออก
เปนบริเวณที่มีผืนแผนดินกวางขวางของบริเวณลุม
น้ำมลู น้ำช ี ตอนลาง ซึง่อดุมไปดวยลมุน้ำลำหวย
หลายสายไหลมาบรรจบในเขตอีสานตอนใตสภาพ
ภมูปิระเทศโดยภาพรวมมลีกัษณะเปนทีส่งูทางดาน
ใตแลวคอยๆ ลาดเอยีงไปทางเหนอืตอนกลางเปนที่
ลาดเอยีงเลก็นอย และทีร่าบลอนลาด โดยเฉพาะบรเิวณทีร่าบลมุน้ำมลูน้ำมลูมตีนกำเนดิจากเทอืกเขา
สนักำแพง อำเภอปกธงชยั จงัหวดันครราชสมีาไหลเขาสจูงัหวดัศรสีะเกษทีอ่ำเภอราษไีศล อำเภออทุมุพร
พสิยัอำเภอยางชมุนอย อำเภอเมอืง  ศรสีะเกษและอำเภอกนัทรารมย โดยตอนเหนอืสดุของอำเภออทุมุพร
พสิยัและอำเภอเมอืงศรสีะเกษจะตดิกบัแมน้ำมลู
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1.2 ปรมิาณน้ำฝน จงัหวดัศรสีะเกษมปีรมิาณน้ำฝนสะสมเฉลีย่ทัง้ป 1,346 มม. ซึง่แมจงัหวดั
ศรสีะเกษจะมปีรมิาณน้ำฝนสะสมเฉลีย่จะอยใูนเกณฑด ีแตเนือ่งจากมปีจจยัสำคญัทีท่ำใหเกดิภาวะฝนทิง้
ชวงและฝนไมตกตามฤดกูาล เนือ่งมาจากสภาพทางภมูศิาสตรทีม่เีทอืกเขาพนมดงเรก็ทางตอนใตขวางกัน้
ลมฝนหรอืทีเ่รยีกวาลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตซึง่เปนลกัษณะเงาฝน สวนในชวงกลางเดอืนตลุาคมลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผาน ในชวงเวลาปลายฤดู
ฝนตนฤดูหนาวนี้ลมพายุที่กอตัวแถบทะเลจีนใตและ
ฝนจากพายุหมุนเขตรอนจะเบนทิศทางออกจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยราย
เดือนและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมของจังหวัด
ศรีสะเกษ

1.3 ปญหาน้ำทวมสภาพน้ำทวมในจังหวัด
ศรีสะเกษมีสาเหตุหลักมาจากพายุและรองความ
กดอากาศต่ำพาดผานทำใหเกดิโอกาสทีม่ฝีนตกหนกัใน
พืน้ทีจ่นเกดิน้ำทวมเออลนตามแนวหวยสำราญและลำ
สาขาถาประจวบกับชวงที่มีการเออสูงของระดับน้ำใน
แมน้ำมูลบรเิวณทีห่วยสำราญไหลไปบรรจบในเขตรอย
ตอระหวางอำเภอเมอืงศรสีะเกษและอำเภอยางชมุนอย
ก็จะทำใหสภาวะน้ำทวมในจังหวัดศรีสะเกษทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น

2. เครือ่งมอืและอปุกรณ
2.1 ไมโครคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพ
2.2 โปรแกรม MIKE 11 โปรแกรม Arc GIS
2.3 แผนทีม่าตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนทีท่หาร
2.4 รปูตดัตามยาว รปูตดัตามขวาง ของลำน้ำมลู และลำหวยสำราญ บรเิวณอำเภอเมอืงจงัหวดั

ศรสีะเกษ อำเภอราศไีศลและอำเภอกนัทรารมย ในบรเิวณพืน้ทีศ่กึษาขอมลูจากสำนกัชลประทานที ่ ๘
กรมชลประทาน

2.5 ขอมลูเชงิพืน้ที ่ไดแก แผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสวน 1:50,000 แผนทีข่อบเขตการปกครอง
แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิแผนทีเ่สนชัน้ความสงู ขอมลูระดบัภมูปิระเทศ   (Digital Elevation Model
: DEM) ภาพถายดาวเทยีมจากเหตกุารณน้ำทวมในอดตีขอมลูจากสำนกัชลประทานที ่๘ กรมชลประทาน

2.6 ขอมูลอุตุนิยมวิทยาและขอมูลทางชลศาสตรของแมน้ำสาขาตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ำมูลและ
ลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณพืน้ทีศ่กึษาโครงการขอมลูจากสำนกัอทุกวทิยาและบรหิารน้ำ กรมชลประทาน
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3.วิธีการ
ในการจดัทำแบบจำลองคณติศาสตร ไดใชแบบจำลอง MIKE 11 เพือ่จำลองสภาพการเกดิน้ำทวม

ของพืน้ทีล่มุน้ำหวยสำราญ บรเิวณปากแมน้ำอำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ สำหรบัขัน้ตอนการพฒันา
แบบจำลองทางคณิตศาสตร สำหรับนำไปใชศึกษาสภาพน้ำทวมและคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ศึกษามีขั้นตอนการดำเนินการตางๆ ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดเตรียมขอมูล
เพือ่นำเขาแบบจำลองคณติศาสตร การสอบเทยีบ และการตรวจสอบแบบจำลองคณติศาสตร การประยกุต
ใชแบบจำลองคณติศาสตร เพือ่ศึกษาแนวทางทีเ่หมาะสมในการปองกนัภยัจากน้ำทวมสำหรบัพืน้ทีศ่กึษา

4. การเกบ็รวบรวมขอมลู
ขอมลูทีใ่ชศกึษาสภาพน้ำทวมในพืน้ทีล่มุน้ำมลูและลมุน้ำหวยสำราญ บรเิวณอำเภอเมอืง จงัหวดั

ศรสีะเกษ ประกอบดวยขอมลูลกัษณะทางกายภาพของลมุน้ำ ขอมลูรปูตดัขวางและรปูตดัตามยาวของ
ลำน้ำขอมลูปรมิาณฝน ขอมลูปรมิาณน้ำทาซึง่ขอมลูเหลานีไ้ดถกูรวบรวม โดยหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก
กรมชลประทาน กรมอตุนุยิมวทิยา กรมทรพัยากรน้ำ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

4.1 ขอมูลอัตราการระเหยรายวัน ไดจากการวัดของสถานีตรวจวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ

4.2 ขอมลูปรมิาณฝนรายวนั ไดจาการตรวจวดัของกรมชลประทาน และกรมอตุนุยิมวทิยาในพืน้ที่
4.3 ขอมูลปริมาณน้ำทาและระดับน้ำรายวัน ไดจากการตรวจวัดของสถานีวัดน้ำทา ของกรม

ชลประทาน ในพืน้ทีศ่กึษา
4.4 ขอมลูรปูตดัขวางลำน้ำ ในลำน้ำมลูและลำหวยสำราญ ในเขตพืน้ทีศ่กึษา ไดจากขอมลูทีไ่ด

สำรวจไวของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ
4.5 ขอมลูผลสำรวจภมูปิระเทศ ในเขตพืน้ทีศ่กึษา ไดจากขอมลูทีม่กีารสำรวจไว โดยกรมพฒันา

ที่ดิน
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5. แบบจำลองคณติศาสตร MIKE 11
5.1 การพฒันาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา Rainfall - Runoff Model เปนการจำลองสภาพการเกดิ

น้ำทาในพืน้ทีร่บัน้ำฝน ของสถานวีดัน้ำทาแลวดำเนนิการสอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง ดวยผลการ
คำนวณปริมาณน้ำทาจากขอมูลน้ำฝนที่ได จากแบบจำลองไปเปรียบเทียบกับขอมูลสถิติปริมาณน้ำทา
ที่มีการวัดไว จากนั้นจะทำการนำคาพารามิเตอร ที่ไดจากการสอบเทียบและตรวจสอบไปพัฒนาแบบ
จำลองครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษาตอไป

แบบจำลองน้ำฝนน้ำทาสำหรับการจำลองการเกิดพฤติกรรมการเกิดน้ำทา จากปริมาณน้ำฝนที่
เกดิจากพายฝุนทีต่กภายในพืน้ทีใ่นพืน้ทีร่บัน้ำ มกีารขัน้ตอนการพฒันาประกอบดวย การสอบเทยีบและ
ตรวจสอบแบบจำลองโดยทำการคัดเลือกสถานีวัดน้ำทา ที่มีขอมูลเพียงพอ สำหรับใชในการสอบเทียบ
และตรวจสอบแลวดำเนนิการแบงพืน้ที ่ลมุน้ำยอยของสถานวีดัน้ำทา ทีค่ดัเลอืกแลวเพือ่กำหนดขอบเขต
ของพืน้ทีร่บัน้ำและทำการนำเขาขอมลู ไดแก ขอมลูอตัราการระเหย และปรมิาณฝน สำหรบัการคำนวณ
ปรมิาณน้ำทา ซึง่เมือ่สอบเทยีบและตรวจสอบน้ำฝนน้ำทา จนกระทัง่ผลการคำนวณทีไ่ด จากแบบจำลอง
มคีาใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดัแลวจงึจะนำแบบจำลองไปประยกุตใชในการพฒันาแบบจำลองชลศาสตร
ตอไป

5.2 การพัฒนาแบบจำลองชลศาสตร (Hydrodynamic Model) ในการพัฒนาแบบจำลอง
ชลศาสตรโดยใช MIKE 11 เพือ่จำลองพฤตกิรรมการไหลของสภาพลำน้ำ มขีัน้ตอนประกอบดวย การ
สอบเทยีบและตรวจสอบแบบจำลอง โดยการคดัเลอืกสถานวีดัน้ำทาทีม่ขีอมลูเพยีงพอ สำหรบัการใชสอบ
เทียบและตรวจสอบ แลวทำการสอบเทียบพารามิเตอรตางๆ ของแบบจำลอง จนกระทั้งคาระดับน้ำที่
ไดจากการคำนวณโดยแบบจำลองชลศาสตรใกลเคยีงกบัขอมลูตรวจวดั จากนัน้จงึนำแบบจำลองดงักลาว
ไปประยุกตใชในพื้นที่โครงการตอไป

5.3 การประยกุตแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11 เพือ่คาดการณลกัษณะทางชลศาสตรที่
เกดิขึน้ ในพืน้ทีศ่กึษา
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6. สรปุผล
จากการประยกุตใชแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11 เพือ่ศกึษาสภาพปากลำหวยสำราญเชือ่ม

ตอลำน้ำมูลและผลของการกอสรางประตรูะบายน้ำปากหวยสำราญ (ระยะที1่) ทีม่ตีอการชวยแกไขปญหา
น้ำทวมในพืน้ทีช่มุชนเมอืงศรสีะเกษ โดยเปรยีบเทยีบระดบัน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ของหวยสำราญทีไ่หลผาน
พื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยใชระดับของแมน้ำมูลในรอบปการเกิดซ้ำตางๆ ณ สถานี M.182
เปนระดบัน้ำดานทายน้ำอางองิ เนือ่งจากระดบัน้ำในหวยสำราญไดรบัอทิธพิลจากระดบัน้ำของแมน้ำมลู
ซึง่จากผลการศกึษาดงักลาว จะเหน็ไดวาระดบัน้ำ ในกรณทีีม่ปีระตรูะบายน้ำปากหวยสำราญ มรีะดบั
สูงกวาในกรณีที่ไมมีประตูระบายน้ำ เนื่องจากประตูระบายน้ำปากหวยสำราญ ยังมีประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำเพยีงพอทีจ่ะชวยแกไขปญหาน้ำทวมซึง่มรีะดบัน้ำอยทูีป่ระมาณ 116.50-117.50 เมตร รทก.
(กรณทีีไ่มมปีระตรูะบายน้ำ) และมอีตัราการไหลระหวาง 240.00-260.00 ลกูบาศกเมตร/วนิาท ีซึง่เมือ่
เกดิฝนตกหนกัและระดบัน้ำในแมน้ำมลูทวมสงู สงผลใหระดับน้ำในหวยสำราญ จะเริม่ลนตลิง่และไหล
เขาทวมพืน้ทีช่มุชนในทีส่ดุ

7. ขอเสนอแนะ
ผลจากการวเิคราะหโดยใชแบบจำลองทางคณติศาสตรนัน้ ทีเ่กดิจากการใชขอมลูทีจ่ากการวดัจาก

สถานวีดัน้ำและขอมลูทางสถติทิีม่กีารเกบ็รวบรวมไว จะเหน็ไดวาระดับน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ประมาณ +117.00
ม.รทก. แนวทางในการปองกนัน้ำหลาก คอื การกอสรางพนงักัน้นำ้ตลอดลำน้ำในเขตพืน้ทีช่มุชนเมอืง
ใหสามารถปองกันระดับน้ำที่เกิดขึ้น สวนประตูระบายน้ำปากลำหวยสำราญ (ระยะที่ 1) เนื่องจากไม
สามารถชวยในการบรหิารจดัการน้ำในชวงการเกดิน้ำหลากสงูสดุได จงึเหน็ควรแขวนบาน แตสามารถ
บรหิารจดัการพรองน้ำกอนฤดนู้ำหลาก เพือ่เพิม่พืน้ทีร่บัน้ำในลำหวยสำราญ และปดบานเพือ่กกัเกบ็น้ำ
ในชวงปลายฤดนู้ำหลาก ชวยในการกกัเกบ็น้ำไวใชในฤดแูลงได
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8. เอกสารอางองิ

ศนูยอทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง กรมชลประทาน  http://hydro-4.com

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2556. เขาถงึออนไลนทาง http://www.dopa.go.th/

กลมุบรษิทัท่ีปรกึษา2548. โครงการจดัทำแผนรวมการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำในพืน้ทีล่มุน้ำ รายงาน
หลกักรมทรพัยากรน้ำ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม.

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ. 2552. แผนที่มาตรฐานการแบงลุมนาหลักและ
ลมุสาขาของประเทศไทย อางองิ แผนทีภ่มูปิระเทศ 1 : 50,000 ชดุ L7018 WGS84 UTM
Zone 47N. โรงพมิพสหมติรพริน้ติง้แอนดพบัลสิชิง่. นนทบรุ.ี

นายอริยะ อินทรา(2557) การศึกษาระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษา ลุมนาชีตอนบน
ในจงัหวดัชยัภมู ิดวยแบบจาลอง MIKE 11 ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน้ำ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร

นายอริยะ อินทรา(2557) การศึกษาระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษา ลุมนาชีตอนบน
ในจงัหวดัชยัภมู ิดวยแบบจาลอง MIKE 11 ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน้ำ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร
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เสถียรภาพความมั่นคงของลาดไหลเขา
โครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน อำเภอแมสอด จงัหวดัตาก

กาญจนา กณัหะยวูะ1, พทิกัษ รกัสตัย2, ปรดีานนัต มณวีงศ3, กมัปนาท ขวญัศริกิลุ4

และอทุยั หงสใจสี5

สวนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
Email: kanjana_kan@rid.go.th1, pitak_raksat@rid.go.th2, preedanan_ja@hotmail.com3,

kompanart_kwan@rid.go.th4, uthai_hong@rid.go.th5

บทคัดยอ
โครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน เปนโครงการอางเกบ็น้ำขนาดกลาง มคีวามสงูของเขือ่น 61.00

เมตร ความยาวของเขือ่น 335.00 เมตร และกกัเกบ็น้ำได 13.33 ลานลกูบาศกเมตร สภาพธรณวีทิยา
สณัฐานโดยทัว่ไปของโครงการ บรเิวณสองขางของฐานยนัเขือ่นเปนเทอืกเขาสงูชนัทีอ่าจเกดิโอกาสการ
พงัทลายของมวลดนิและมวลหนิ จากกลมุดินทรายแปงทีว่างปดทับมวลหนิปนูเนือ้ดนิทีแ่ทรกสลบักบัหนิ
ทรายแปงที่แตกหักในสภาพแหง (slaking) การวางตัวของชั้นหิน อยูในทิศทาง strike/dip โดยเอียง
เทไปทางทายน้ำ การวเิคราะหเสถยีรภาพจำแนกออกเปน 2 วธิ ีคอื

1) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดดนิบนลาดไหลเขา โดยใชวธิเีจาะสำรวจหาความหนาและคณุสมบตัิ
ของชัน้ดนิดวยสวานมอื เพือ่นำไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรม SLOPE/W ในสภาวะ steady state ทีร่ะดับ
การกกัเกบ็น้ำตางๆ กนั

2) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดหนิบนลาดไหลเขา โดยใชหลกัการจลศาสตร (Kinematic) เพือ่หา
โอกาสการพบิตัขิองมวลหนิในรปูแบบตางๆ และการวเิคราะหโดยใชวธิขีอง Bieniawski (1989) เพือ่
จำแนกคุณภาพมวลหิน (RMR) แลวประยุกตหาคุณภาพมวลหินบนลาดไหลเขา (SMR) ตามวิธีของ
Romana (1993) เพื่อเปนแนวทางใหกับวิศวกรออกแบบ เพื่อการปรับปรุงพื้นที่บนลาดไหลเขาใหมี
เสถยีรภาพทีม่ัน่คง ผลการวเิคราะหเสถยีรภาพความมัน่คงของลาดไหลเขา พบวามวลดนิบนลาดไหลเขา
มคีาความปลอดภยั (FS) มากกวา 1.30 จงึไมพบการพงัทลายบรเิวณรอบอางเกบ็น้ำในทกุกรณ ี สวน
มวลหนิบนลาดไหลเขามโีอกาสเกดิการพบิตัไิด 3 ลกัษณะ ไดแก พบิตัแิบบรปูลิม่ พบิตัแิบบระนาบ และ
พบิตัแิบบพลกิคว่ำ คณุภาพมวลหนิบนลาดไหลเขา (SMR) โดยการประเมนิรวมกบัการตรวจสอบสภาพ
จรงิจากภาคสนาม พบวา บรเิวณลาดไหลเขาฝงขวามคีณุภาพหนิด ีสวนบรเิวณลาดไหลเขาฝงซายมคีณุภาพ
หนิปานกลาง ยกเวนตำแหนงทีอ่ยสูงูกวาอาคารระบายน้ำลนคอนไปทางทายน้ำ คณุภาพหนิไมด ีวธิปีองกนั
การพงัทลายและเสรมิความม่ันคงของลาดไหลเขาบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงขวาใชวธิขีงึตาขายพรอม

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ยดึหมดุลงในเนือ้หนิ และพนปนูปดทับ (Shotcrete) สวนบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงซายใชวธิปีองกนั
เชนเดยีวกบับรเิวณฐานยนัฝงขวา แตลาดไหลเขาบรเิวณทีอ่ยสูงูกวาอาคารทางระบายน้ำลนคอนไปทาง
ทายน้ำ ควรปองกนัโดยการเจาะและยดึเหลก็ (Anchor Bolt) ในบรเิวณมวลหนิคณุภาพสงู สวนบรเิวณ
คณุภาพมวลหนิต่ำปดูวยตาขาย (Wire mesh) พนปนู (Shotcrete) และสรางกำแพงกนัดนิ (Gravity
wall) พรอมทัง้พจิารณาถงึระบบการระบายน้ำทีด่แีละเพยีงพอในบรเิวณฐานยนัทัง้สองฝง

คำสำคญั : การจำแนกมวลหนิ (RMR), การจำแนกมวลหนิ (SMR)

1. บทนำ
ตามท่ีรองอธบิดกีรมชลประทานฝายกอสราง (นายประพศิ จนัทรมา) พรอมคณะประกอบดวย

ทีป่รกึษากรม ดานออกแบบ (นายสมเกยีรต ิตัง้จตพุร) ไดเดนิทางเพือ่ตดิตามความกาวหนาของการกอ
สรางโครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน อำเภอแมสอด จงัหวดัตาก (รปูที ่1) เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 2560
และไดใหขอคดิเหน็เกีย่วกบัความมัน่คงของลาดหนิบรเิวณลาดไหลเขาฝงซายของอาคารระบายน้ำลนซึง่
มกีารตดัลาดไหลเขาและเกดิการเคลือ่นตวัของลาดหนิแตไมไดมกีารออกแบบเพือ่เสรมิความมัน่คงและการ
ปองกันการกัดเซาะไว จึงเห็นสมควรใหสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ทำการสำรวจ เพื่อ
วเิคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกนั สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา โดยสวนวศิวกรรม
ธรณซีึง่เปนหนวยงานทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบเรือ่งการศกึษาความมัน่คงของลาดไหลเขา จงึไดทำการสำรวจ
วเิคราะห และประเมนิความมัน่คงของลาดไหลเขา ในบรเิวณพืน้ทีก่อสรางและพืน้ทีร่อบอางเกบ็น้ำทัง้
ในสวนลาดไหลเขาทีเ่ปนดนิและหนิ (Soil and Rock Slope) ทีม่โีอกาสทีจ่ะเกดิการพงัทลาย (Failures)
เพือ่นำขอมลูทีไ่ดไปประกอบการพจิารณาในการประเมนิรปูแบบของโอกาสทีจ่ะเกดิการพงัทลายและแนว
ทางในการออกแบบเพือ่การปองกนัการพงัทลายรวมถงึการกดัเซาะบรเิวณลาดไหลเขาของโครงการอาง
เก็บน้ำแมสอดตอนบน

รปูที ่1 พืน้ทีโ่ครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน จงัหวดัตาก (ภาพมมุสงู)
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2. การศกึษา
2.1 สภาพธรณวีทิยา
สภาพธรณีวิทยาทั่วไปบริเวณโครงการอางเก็บน้ำแมสอดตอนบน จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยา

มาตราสวน 1:50,000 ของกรมทรพัยากรธรณ,ี พ.ศ. 2542 (รปูที ่ 2) พืน้ทีอ่ำเภอแมสอด จงัหวดัตาก
ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา พบวาสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษาเรียงตามลำดับอายุออน
ถงึแกประกอบดวยหนิทัง้หมด 6 หนวยดงันี ้ตะกอนน้ำพายคุควอเทอรนาร ี(Qa) ตะกอนน้ำพา : ทราย
ทรายแปง ดนิเคลย ดนิจากหนิแกรนติ ทรายแปง ดนิเคลยสขีาว ดนิสะสมอยกูบัที ่สแีดง ตะกอนตะพกั
ลมุน้ำ

ตะกอนตะพกัลมุน้ำยคุควอเทอรนาร ี(Qt) ตะกอนเชงิเขา (Qt) : กรวด ทราย ทรายแปง และ
ดนิเคลย

หนิยคุจแูรสซกิ (Jurassic) หนวยหนิ J1 ประกอบดวย หนิดนิดาน เนือ้ปนู สเีทา เปนชัน้ดถีงึ
เปนชัน้หนา มซีากดกึดำบรรพ จำพวกแอมโมไนต หนิปนู เนือ้ดนิ เปนชัน้ดถีงึเปนชัน้หนา สีเทาถงึ สดีำ
และหินทรายแปงพบกระจายตัวตอเนื่องเปนบริเวณกวางทางตอนกลาง

หินยุคไทรแอสซิก (Triassic) หนวยหิน TR1 ประกอบดวย กรวดของหินปูน หินดินดาน
หนิเชริต หนิควอรตไซต สมานเนือ้ดวยทรายแปงสแีดง เปนชัน้หนาถงึเปนปน หนิทรายสแีดง เนือ้ละเอยีด
ถงึหยาบ การคดัขนาดไมด ี และหนิทรายแปง พบบรเิวณดานทศิตะวนัออกของพืน้ทีศ่กึษา

หนิยคุเพอรเมยีน (Permian) สามารถแบงหนวยหนิออกเปน 2 หนวย คอื
หนวยหนิ P1 ประกอบดวย หนิดนิดาน สดีำ แสดงชัน้ด ีหนิทราย สเีทาเขมถงึดำ เนือ้ละเอยีด

เนือ้ควอรต แสดงชัน้ดถีงึไมแสดงชัน้ หนิทรายแปง สเีทาเขม
หนวยหนิ P2 ประกอบดวย หนิปนูเนือ้โดโลไมต สเีทาออนถงึเทาเขม ไมแสดงชัน้ หนิทราย

สขีาว เนือ้ควอรต ชัน้หนาถงึไมแสดงชัน้ การคดัขนาดดแีละความกลมมนด ีหนิเชริต เปนชัน้ด ีสนี้ำตาล
ออน และหนิโคลน เนือ้ซลิกิา

หนิยคุเพอรเมยีนพบกระจายตวัตอเนือ่งบรเิวณขอบดานตะวนัออกและบรเิวณตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของพืน้ทีศ่กึษา โดยพบวาหนิทัง้ 3 ยคุมกีารวางตวัแบบรอยชัน้ไมตอเนือ่ง (Unconformity) ในบรเิวณ
พื้นที่ศึกษา
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2.2 วธิกีารศกึษา
วธิกีารศกึษาและวเิคราะหเสถยีรภาพลาดไหลเขาของโครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบนไดแบง

เปน 2 รปูแบบ คอื
1) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดดนิ และ 2) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดหนิ รายละเอยีดพืน้ที่

การสำรวจแสดงในรปูที ่3 ดงันี้

รปูที ่ 3 แผนทีแ่สดงขอบเขตและแนวสำรวจเสถยีรภาพลาดไหลเขาบรเิวณพืน้ทีศ่กึษา

รปูที ่2 แผนทีธ่รณวีทิยาพืน้ทีอ่ำเภอแมสอด จงัหวดัตาก (ดดัแปลงมาจากแผนทีธ่รณวีทิยา
ระวางอำเภอแมสอด มาตราสวน 1:50,000 โดยกรมทรพัยากรธรณ,ี ป 2542)
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1) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดดนิ พืน้ทีส่ำรวจกำหนดเปนแนวสำรวจบนลาดไหลเขาโดยรอบ
พืน้ทีอ่างเกบ็น้ำทีม่คีวามลาดชนั และชัน้ดนิทีค่าดวามคีวามหนาพอทีจ่ะมคีวามเสีย่งตอการพงัทลายของ
มวลดนิบนลาดไหลเขา ซึง่วธิสีำรวจไดกำหนดแนวสำรวจทัง้หมดจำนวน 10 แนว โดยใชสวานเจาะดนิ
(Hand Auger) เจาะอยางนอย 3 หลมุ

ตอหนึง่แนวสำรวจ กำหนดตำแหนงเจาะสำรวจตรงตนีเขา กลางเขา และยอดเขา พรอมท้ังเกบ็
ตวัอยางทีเ่จาะเกบ็ไดมาจำแนก วเิคราะห แบงชนดิของกลมุดินแตละชัน้ และหาคาความหนาของชัน้
ดนิบนลาดไหลเขา (รปูที ่ 4) เพือ่นำขอมลูไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรม SLOPE/W เพือ่วเิคราะหความ
มัน่คงของลาดดนิ ซึง่เปนวธิกีารหาคาความปลอดภยั

จากการพงัทลายของมวลดนิบนพืน้ทีล่าดชนั ในการคำนวณโดยการใสคาตัวแปรตางๆ ในสภาวะ
steady state เพือ่เปรยีบเทยีบคาความปลอดภยั (Factors of Safety) และความมัน่คงมวลดนิบนลาด
ไหลเขา โดยการกำหนดคาตัวแปรตาง ๆ ไดแก คาความหนาของชัน้ดนิ คณุสมบตัขิองกลมุดนิ แบงหลกั
การวเิคราะหออกเปน 4 กรณ ีไดแก (1) กรณรีะดับกกัเกบ็น้ำสงูสดุ (2) กรณรีะดับกกัเกบ็น้ำปกต ิ (3)
กรณรีะดบักกัเกบ็น้ำ 50% ของระดบักกัเกบ็ และ (4) กรณรีะดบักกัเกบ็น้ำต่ำสดุ โดยแตละกรณไีดเพิม่
การทดสอบความมัน่คงของมวลดนิบนลาดไหลเขาไว 3 แบบทดสอบ ไดแก (1) ไมมนี้ำหนกักดทบั (no
load) (2) เพิม่น้ำหนกักดทบับนลาดไหลเขา (Surcharge Load) และ (3) รบัแรงกระทำจากเหตกุารณ
แผนดนิไหว (seismic load) โดยเปนการวเิคราะหในสภาวะ Steady State ทกุกรณ ีและทกุแบบทดสอบ
โดยใหชั้นดินทั้งหมดเปน Silt (ML) ซึ่งเปนกลุมดินสวนใหญที่กระจายตัวอยูบนลาดไหลเขา และเปน
Cohesion Soil เทยีบไดกบั Sandy Loan ในตารางแสดงคามาตรฐานตาง ๆ ของกลมุดนิ โดยชัน้ดนิกลมุ
Silt (ML) มคีาพารามเิตอรทีเ่ทยีบคณุสมบตัคิาdensity (   ) = 1,600 Kg/m3 (15.69 KN/m3) เปนชนดิ
Stiff Clay มคีา Friction angle (Phi) = 15 องศา และมคีา Cohesion (C) = 2,000 lb/ft2 (95.76 KPa)

รปูที ่4 แสดงลกัษณะของลาดไหลเขา (4ก) การเจาะดนิดวยสวานเจาะดนิ (Hand Auger)
(4ข) และตวัอยางดนิทีเ่จาะได (4ค)
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2) การวเิคราะหเสถยีรภาพลาดหนิ ไดดำเนนิการสำรวจชนดิ ลกัษณะ ทศิทางการวางตวั แนว
เอยีงเท รอยแตกและความตอเนือ่งของหนิ โครงสรางทางธรณวีทิยา รวมทัง้ทศิทางและความลาดชนั
ของลาดไหลเขาทีป่รากฏบรเิวณพืน้ทีส่ำรวจ กำหนดจดุสำรวจทัง้หมดจำนวน 17 จดุ เพือ่นำขอมลูไป
วิเคราะหความมั่นคงของลาดไหลเขาที่เปนหิน การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี Kinematic
(Stereographic Interpretation) เพือ่ประเมนิโอกาสและรปูแบบของการพงัทลาย รวมถงึการวเิคราะห
โดยวธิ ีRock Mass Rating (RMR) ของ Bieniaski (1989) เพือ่จำแนกคณุภาพของมวลหนิโดยทำการ
วเิคราะหรวมกบัวธิ ีSlope Mass Rating (SMR) ของ Romana (1993) ซึง่เปนการพจิารณาขอมลูทีไ่ด
จากการประเมินคา RMR รวมกับความสัมพันธของรอยแตกกับมุมลาดชันของการตัดลาดไหลเขา
(Joint-slope face relationship) พารามเิตอรทีใ่ช ขึน้อยกูบัวธิกีารขดุเปดหรอืตัดลาดไหลเขา โดยจะแสดง
ผลเปนคะแนนทีจ่ะสามารถบอกคณุภาพของมวลหนิบนลาดไหลเขา พรอมวธิกีารออกแบบปรบัปรงุไว

2.3 ผลการศกึษา
ผลการสำรวจสภาพลาดดนิจากภาคสนามพบวา สภาพภมูปิระเทศบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการอางเกบ็

น้ำแมสอดตอนบน จงัหวดัตาก มสีภาพเปนภเูขาสงูมคีวามลาดชนัของลาดไหลเขาประมาณ 20-30 องศา
และจากผลการเจาะสำรวจดวยสวานมอื (Hand auger) บรเิวณพืน้ทีส่ำรวจสวนใหญพบวา ชัน้ดนิมคีวาม
หนาประมาณ 0.5 - 4.0 เมตร โดยเฉลีย่ 1.5 เมตร ชัน้ดนิสวนใหญเปนดนิทีเ่กดิจากการผพุงัของหนิใน
พืน้ที ่ ซึง่เปนหนิปนูเนือ้ดิน (Argillaceous Limestone) แทรกสลบัดวยหนิทรายแปง (Siltstone) จงึ
ทำใหกลมุดินทีพ่บสวนใหญเปนดนิกลมุ SM (Silty Sand) ML (Silt) มเีมด็ตะกอนละเอยีด (Fine Grained)
มคีวามเหนยีวปานกลาง (Medium Plasticity Fines) สนี้ำตาลออน ถงึเขม (Pale Brown to Dark
Brown) มเีศษหนิปะปน นอกจากนีย้งัมชีัน้ดนิกลมุ SM (Silty Sand) ทีม่เีมด็ตะกอนละเอยีด ไมมคีวาม
เหนยีว ถงึเหนยีวเลก็นอย (non to slight plasticity fines) มกีรวดทางน้ำ (Gravels, Gobbles, Boulders)
เศษหนิปะปนและเศษหนิพลดัหลน (Rock Fragments)

ผลการสำรวจสภาพลาดหนิจากภาคสนามพบวา พืน้ทีโ่ครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน ประกอบ
ดวย หนิปนูเนือ้ดนิ (Argillaceous Limestone) เปนชัน้คอนขางปานกลางถงึหนามาก (Medium to Thick
Bedded) สเีทา (Gray) ครอบคลมุพืน้ทีฐ่านยนัเขือ่นทัง้ฝงซายและฝงขวา (รปูที ่5 และ 6) มแีรประกอบ
หลกัเปนแรแคลเซยีมคารบอเนต (CaCO3) และแรดนิ (Clay Mineral) ทำปฏกิริยิากบักรดไฮโดรคลอรกิ
เจอืจาง (HCL Dilute) มรีพูรนุนอย มคีวามแกรงสงู (High Strength) วางตวัแทรกสลบัดวยหนิทราย
แปง (Intercalated with Siltstone) สเีทาเขม (Dark Gray) สมีวงแดง (Purple Red) มชีัน้บางถงึปานกลาง
(Thin to Medium Bedded) แตกหกังาย และเกดิการแตกหกัในสภาวะแหง (Slaking) จนเปนเศษหนิ
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ปนละเอยีด (รปูที ่7) สภาพธรณวีทิยาโครงสรางของชัน้หนิพบวา มแีนวแตก (Joint) 3 ทศิทางใหญๆ
ไดแก แนวทีเ่กดิจากชัน้หนิทีต่กตะกอน (Bedding) เอยีงตวัไปทางทายน้ำดวยมมุประมาณ 20-30 องศา
และแนวแตกอกี 2 แนววางตวัอยใูนแนวตัง้ฉากกนั  มมีมุรอยแตกคอนขางชนัจนถงึอยใูนแนวดิง่ มสีภาพ
แนวแตกทีข่รขุระ (Rough Surface) ทศิทางการวางตวัของรอยแตกในเนือ้หนิจะสอดคลองกบัรอยแตก
ทีเ่กดิในชดุหนิปนูทีว่างตวัปดทบักนัอย ู(รปูที ่8) แตแนวแตกทีเ่กดิในหนิทรายแปงมลีกัษณะคอนขางเรยีบ
(Smooth Surface) จงึทำใหเกดิการเลือ่นไถลของมวลหนิไปยงัทีล่าดไหลเขาไดงาย มลีกัษณะแตกหกัที่
เกดิจากการแตกหกัในสภาพแหง (Slaking) จนมสีภาพปนรวนเปนเศษหนิขนาดเลก็ เมือ่ขดุเปดหนาหนิ
บนลาดไหลเขาจงึเปนการรบกวนสภาพธรรมชาตขิองมวลหนิ โดยเฉพาะหนิทรายแปงจะเกดิการเปลีย่น
แปลง โดยการผุพังแตกรวนอยางรวดเร็ว และการหลุดรวงลงมาตามลาดไหลเขา ทำใหหินปูนเนื้อดิน
สวนทีป่ดทับดานบน เกดิการหกัหลน และเลือ่นไถลลงไปตามลาดไหลเขาดวย จงึเปนปญหาหลกัของพืน้ที่
โครงการอางเกบ็น้ำแมสอดตอนบน (รปูที ่9)

รปูที ่5 พืน้ทีล่าดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงซายของเขือ่น
(เสถยีรภาพลาดไหลเขาคณุภาพปานกลางถงึไมด)ี

รปูที ่6 พืน้ทีล่าดไหลเขาบรเิวณฐานยนัฝงขวาของเขือ่น
(เสถยีรภาพลาดไหลเขาคณุภาพด)ี

รปูท่ี 7 แสดงสภาพของหนิทรายแปง (Siltstone)
ทีม่กีารผพุงัแตกตวัในสภาพแหง (slaking)

รปูที ่8 แสดงสภาพหนิปนูเนือ้ดนิ (Argillaceous
Limestone) วางตวัอยบูนหนิทรายแปง (Siltstone)
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ผลการวิเคราะหมวลดินและหินบนลาดไหลเขาโดยใชโปรแกรมสรุปไดดังนี้
1. ชั้นดินบริเวณพื้นที่ลาดไหลเขาในอางเก็บน้ำแมสอดตอนบน มีความหนาไมมาก โดยเฉลี่ย

1.5 เมตร และเปนดนิทรายแปงทีม่แีรงยดึเหนีย่วระหวางเมด็ดนิคอนขางมาก เมือ่ทำการวเิคราะหความ
มัน่คงโดยโปรแกรม SLOPE/W (รปูที ่10) แลวมคีาความปลอดภยัทีส่งู (FS>1.3) จงึไมพบโอกาสทีจ่ะเกดิ
การพังทลายทุกกรณีของแบบทดสอบ

2. มวลหนิบนลาดไหลเขาทีท่ำการขดุเปด หลงัจากทำการวเิคราะหทางจลศาสตร (kinematic analysis)
โดยใชโปรแกรม dip/dip-direction (รปูที ่ 11) พบวามโีอกาสเกดิการพบิตัอิย ู 3 รปูแบบใหญๆ  ไดแก
พบิตัแิบบรปูลิม่ (Wedge Failure) พบิตัแิบบระนาบ (Plane Failure) และพบิตัแิบบพลกิคว่ำ (Toppling
Failure) ซึง่บรเิวณทีม่โีอกาสเกดิการพบิตัทิัง้ 3 รปูแบบ พบอยบูรเิวณฐานยนัฝงซาย ตรงตำแหนงทีอ่ยู
สูงกวาอาคารระบายน้ำลนคอนไปทางทายน้ำ และกระจายตัวอยูเล็กนอยบริเวณตนน้ำบริเวณลาดไหล
เขาภายในพื้นที่อางเก็บน้ำ

3. ผลการวเิคราะหคุณภาพหนิโดยการจำแนกหนิบนลาดไหลเขา ประเมนิรวมกบัสภาพจรงิจากภาค
สนาม พบวา บรเิวณลาดไหลเขาฝงขวา มคีณุภาพหนิไมด ีมคีา SMR อยใูนชวง 21-40 จำนวน 1 พืน้ที่
คณุภาพหนิปานกลาง มคีา SMR อยใูนชวง 41-60 จำนวน 1 พืน้ที ่และมคีณุภาพหนิด ีมคีา SMR
อยใูนชวง 61-80 จำนวน 1 พืน้ที ่สวนบรเิวณลาดไหลเขาฝงซาย มคีณุภาพหนิปานกลาง มคีา SMR
อยใูนชวง 41-60 จำนวน 4 พืน้ที ่คณุภาพหนิด ีมคีา SMR อยใูนชวง 61-80 จำนวน 6 พืน้ที ่และคณุภาพ
หนิดมีาก มคีา SMR อยใูนชวง 81-100 จำนวน 1 พืน้ที่

รปูที ่9 ลกัษณะการพงัทลายของมวลหนิบนทีล่าดชนั บรเิวณฐานยนัฝงซาย
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3. สรปุผลและขอเสนอแนะ
จากผลการสำรวจและวิเคราะหมวลดินและหินบนลาดไหลเขาของโครงการอางเก็บน้ำแมสอด

ตอนบน จงัหวดัตาก ในรปูแบบตาง ๆ เพือ่ประเมนิความมัน่คงของลาดดนิ และหนิ และรปูแบบของ
โอกาสทีจ่ะเกดิการพงัทลายของลาดไหลเขา พบวา ควรดำเนนิการปองกนัการพงัทลายและเสรมิความ
มัน่คงของลาดไหลเขา บรเิวณฐานยนัฝงขวาควรปองกนัการพบิตัขิองมวลหนิบนลาดไหลเขาโดยการขงึ
ตาขายพรอมยดึหมดุลงไปในเนือ้หนิ และทำการพนปนูปดทบั (Shotcrete) พรอมทัง้จดัระบบการระบาย
น้ำ (pipe drain) ใหด ีและเพยีงพอ สวนบรเิวณลาดไหลเขาฐานยนัฝงซายใชวธิปีองกนัเชนเดยีวกบับรเิวณ
ฐานยนัฝงขวา แตลาดไหลเขาบรเิวณทีอ่ยสูงูกวาอาคารทางระบายน้ำลนคอนไปทางทายน้ำ ควรปองกนั
การพบิตัขิองมวลหนิบนลาดไหลเขา โดยการปรบัพืน้ทีล่าดชนัใหมคีวามชนัลดลง และเสรมิความมัน่คงของ
พืน้ทีล่าดไหลเขา โดยการเจาะและยดึเหลก็ (Anchor bolt) ในมวลหนิทีม่คีณุภาพสงู สวนบรเิวณพืน้ที่
คณุภาพมวลหนิต่ำทำการปดูวยตาขาย (Wire mesh) และพนปนู (Shotcrete) พรอมท้ังสรางกำแพงกนั
ดนิ (Gravity wall) ในบรเิวณฐานยนัโดยใหพจิารณาถงึระบบการระบายน้ำทีด่ ีและเพยีงพอ
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การประเมินผลกระทบของความลาดชัน ที่มีผลตอศักยภาพน้ำทา
ของลมุน้ำยาวโดยวธิ ี NRCS-CN Method
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NRCS-CN METHOD
ปญญรัศมิ ์แกลวกลา1, กอบเกยีรต ิผองพฒุิ2 และ ณฐั มาแจง3

1,2,3สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
E-mail: 1panyarat.k@ku.th, 2kobkiat.p@ku.th, 3fengnmj@ku.ac.th

บทคัดยอ
ปรมิาณฝนและน้ำทาในระบบอทุกวทิยาทีม่คีวามซบัซอน จะแปรผนัตามเวลาและลกัษณะพืน้ที่

ลุมน้ำ ความลาดชันเฉลี่ยในลุมน้ำและปจจัยที่ทำใหเกิดการหนวงของน้ำทา เปนปจจัยหลักที่ควบคุม
กระบวนการไหลของน้ำทาวธิกีาร NRCS-CN (The Natural Resources Conservation Service Curve
Number) เปนวธิกีารทีใ่ชกนัอยางแพรหลายในการประเมนิน้ำทาโดยปรมิาณฝนเนือ่งจากไมซบัซอนเขา
ใจงายมากและมกีารใชพารามเิตอร CN เพยีงคาเดยีว  อยางไรกต็ามวิธกีาร NRCS-CN ไดรบัการพฒันา
เพือ่ใชในพืน้ทีล่มุน้ำทีม่คีวามลาดชนัทีจ่ำกดัการศกึษาครัง้นีไ้ดทำการศกึษาโดยวธิกีาร NRCS-CN ทีด่ดั
แปลงคา CN โดยเปลีย่นแปลงคาความลาดชนัตามสมการ Sharpley and Williams (1990) และ Huang
et al. (2006) เพือ่ตรวจสอบศกัยภาพการไหลของลมุน้ำโดยพจิารณาจากความลาดชนัในพืน้ทีล่มุน้ำยาว
ซึง่เปนลมุน้ำยอยของลมุน้ำนานอยใูนจงัหวดันาน ไดวเิคราะหปรมิาณน้ำฝนในป 2556-2560 จากการ
วเิคราะหความแปรปรวนของปรมิาณน้ำทาจะไดคา Fcal = 17.053, Fcrit=1.853 ซึง่ Fcal>Fcrit หมายถงึ
ความลาดชนัมผีลตอปรมิาณน้ำทาซึง่สงผลใหน้ำทามปีรมิาณมากขึน้

คำสำคญั: NRCS-CN, แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา,Remotesensing

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Abstract
The rainfall-runoff is a very complex hydrological phenomenon, as this process is highly

non-linear, time-varying and spatially distributed. The average slope within the watershed
together with the overall length and retardance of overland flow are considered to be the main
factors which govern the runoff process. The natural resources conservation service curve
number (NRCS-CN) is the most widely used method to estimate direct runoff from rainfall,
due to its simplicity and the use of the single CN parameter. However, the NRCS-CN method
has been developed for limited watershed area and slope. In the present study, the modified
NRCS-CN method for slope and CN conversion have been investigated to determine runoff
potential of a watershed in geo-spatial environment. The NAMYOM watershed, which is a
sub-watershed of NAN basin located partly in Nan Province of Thailand; has been considered for
analysis. The daily rainfall study has been carried out for year 2013-2017. Analysis of variance
will yield Fcal = 3.11 Fcrit= 1.61, which Fcal>Fcrit, which means slope affects the amount of runoff.

Keyword: NRCS-CN, Rainfall-Runoff Model, Remotesensing

1. บทนำ
น้ำทาเปนตวัแปรสำคญัสำหรบัการประเมนิศกัยภาพการไหลของลมุน้ำ และปจจยัในการประเมนิ

น้ำทายงัประกอบไปดวย ชนดิของดนิ การใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีแ่ละความลาดชนัในพืน้ที ่โดยกระบวน
การเกิดน้ำทาเปนกระบวนการที่มีความซับซอนมาก อยางไรก็ตามในปจจุบันมีแบบจำลองหลายชนิดที่
สามารถนำไปใชในการประเมินน้ำทา

แบบจำลอง NRCS-CN (The Natural Resources Conservation Service Curve Number) ซึง่ได
รบัการพฒันาจาก(SCS-CN) USDA-Soil Conservation Service, (SCS 1972) เปนแบบจำลองทีใ่ช
กนัอยางแพรหลายในการประเมนิปรมิาณน้ำทาจากฝนทีต่กลงมาสพูืน้ทีล่มุน้ำโดยแบบจำลองจะใชขอมลู
ชนดิของดนิ สภาพการใชประโยชนทีด่นิ ขอมลูทางอกุวทิยา และขอมลูความชืน้กอนหนา โดยแบบจำลอง
มขีอจำกดัคอืความลาดชนัของพืน้ทีข่องลมุน้ำเฉลีย่อยทูี ่5% (Sharpley and Williams, 1990) โดยจาก
การศกึษาพบวาพืน้ทีล่มุน้ำและความลาดชนัมผีลกระทบตอการไหลของน้ำทาเปนอยางมาก (Haggard
et al., 2002; Chaplot and Bissonnais, 2003; Akbarimehr and Naghdi, 2012)

นอกจากนีเ้ครือ่งมอืท่ีชวยในการวเิคราะหขอมลูเชงิพืน้ทีแ่ละสามารถใชการปอนขอมลูแบบพารา
มิเตอรซึ่งสามารถเรียกดูไดงายแมในพื้นที่ที่ไมสามารถเขาถึงได โดยใชขอมูลการตรวจสอบระยะไกล
(Remote sensing data) เครือ่งมอื GIS มคีวามสามารถในการเกบ็ขอมลู การประมวลผล และวเิคราะห
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พืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนั ซึง่เปนขอมลูทีจ่ำเปนสำหรบัการวเิคราะหในแบบจำลองทางอทุกวทิยาในการศกึษา
ครั้งนี้ไดหาแนวทางเพื่อประเมินผลกระทบของความลาดชันที่มีตอศักยภาพการไหลของลุมน้ำยาวซึ่ง
เปนพื้นที่ตนน้ำของลุมน้ำนาน โดยใชแบบจำลอง NRCS-CN โดยใชขอมูลน้ำฝนในชวงระยะเวลา
พ.ศ. 2556 - 2560 จำนวน 5 ป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพือ่ศกึษาผลกระทบของความลาดชนัทีม่ผีลตอศกัยภาพการไหลในลมุน้ำ
2. เพือ่หาปรมิาณน้ำทาในกรณทีีม่คีวามลาดชนัหลายคา

พื้นที่ศึกษา
การศกึษาไดศกึษาในพืน้ทีล่มุน้ำยาวซึง่เปนพืน้ทีต่นน้ำแมน้ำยาวเปนแมน้ำสาขาทีไ่หลลงสแูมน้ำนาน

ตัง้อยปูระมาณ ตัง้อยรูะหวางเสนรงุที ่19๐ 13/ 47/ เหนอืเสนแวงที ่100๐ 45/ 26// ตะวนัออกมสีถานี
28017 เปนสถานวีดัน้ำฝนซึง่ลมุน้ำยาวสวนบนมพีืน้ทีป่ระมาณ 623 ตารางกโิลเมตร ดงัแสดงในภาพที ่1

ภาพที ่ 1 ตำแหนงพืน้ทีศ่กึษาและพืน้ทีล่มุน้ำยอย
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ภาพที ่2 แผนทีร่ะดบัความสงูเชงิเลขในพืน้ทีศ่กึษา

ภาพที ่ 3 แผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิและชนดิของดนิในพืน้ทีศ่กึษา

ตารางที ่ 1 รอยละของพืน้ทีก่ารใชประโยชนทีด่นิและชนดิของดนิ
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1.1 การใชประโยชนทีด่นิ
พารามเิตอรการใชประโยชนทีด่นิ (Lane Use/Land Cover) มผีลกระทบตอปรมิาณการไหล

ในวธิ ีNRCS-CN (Dunj   et al., 2004) เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของการใชประโยชนทีด่นิจงึมผีลกระทบ
ตอความสามารถในการกกัเกบ็น้ำของดนิ (Bronstert et al.,1999) ดงันัน้ความนาเชือ่ถอืของขอมลูการ
ใชประโยชนทีด่นิจงึจำเปนสำหรบัการประเมนิน้ำทาทีถ่กูตองโดยใชวธิกีาร NRCS-CN ซึง่การใชประโยชน
ทีด่นิของพืน้ทีล่มุน้ำยาวสวนบนโดยสวนใหญจะเปนพืน้ทีป่าสงวนรองลงมาคอืพืน้ทีป่าผลดัใบมพีืน้ทีร่วม
385 ตารางกโิลเมตร คดิเปนรอยละ 61.91 ของพืน้ทีล่มุน้ำ และมพีืน้ทีท่ีเ่ปนแหลงน้ำเพยีง 1.62 ตาราง
กโิลเมตร คดิเปนรอยละ 0.26 ของพืน้ทีล่มุน้ำดังแสดงในภาพที ่3 และตารางที ่1

1.2 สภาพทางธรณวีทิยา
จากขอมลูแผนทีก่ลมุชุดดนิในพืน้ทีล่มุน้ำยาวของกรมพฒันาทีด่นิ ป พ.ศ. 2544 พบวาพืน้ทีล่มุ

น้ำยาวม ี2 กลมุชดุดนิ คอืกลมุชดุดนิ 62 และกลมุชดุดนิ 29 โดยกลมุชดุดนิทีม่ากทีส่ดุ คอื กลมุชดุดนิที่
62 เปนพื้นท่ีรอยละ 95.10 ของพื้นที่ลุมน้ำ ซึ่งเปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวา
35 เปอรเซน็ตรองลงมาคอืกลมุชดุดินที ่29 พืน้ทีร่อยละ 4.52 ของพืน้ทีล่มุน้ำ ดงัแสดงในภาพที ่3 และ
ตารางที ่1

แบบจำลอง NRCS-CN method

ในการศกึษาครัง้นีไ้ดมกีารใชวธิกีารของ NRCS-CN เพือ่ประเมนิน้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำโดยวธิกีาร
NRCS-CN ขึน้อยกูบัความสมดลุของน้ำซึง่สามารถแสดงไดตามลำดบัดงัตอไปนี ้(SCS, 1972)

(1)

(2)

(3)

เมือ่ P คอืน้ำฝน (Precipitation) (mm), Q คอืน้ำทา (Direct Runoff ) (mm), Ia คอื ปรมิาณการ
สญูเสยีเริม่ตน (Initial abstraction) (mm), F คอืปรมิาณการสญูเสยีตอเนือ่ง (Continuing Abstraction)
(mm), S คอืปรมิาณการเกบ็กกัสงูสดุ(Potential Maximum Retention) (mm),   คอื อตัราสวนการสญูเสยี
เริม่ตนเมือ่นำสมการ (1), (2) และ (3) รวมกนัจะได สมการ (4)
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(4)

โดยที่ หนวยเปน มม. (5)

คา CN คอืหมายเลขโคงน้ำทาซึง่จะขึน้อยกูบัชนดิของดนิ การใชประโยชนทีด่นิ สภาพความชืน้
กอนหนา (AMC, Antecedent Moisture Content) ซึ่งสามารถแบงไดเปน AMC-I, AMC-II และ
AMC-III ดงัแสดงในตารางที ่2

ตารางที ่2 คา AMC เพือ่กำหนดคา CN

ทีม่า: Chow et al. (1988)

คา CN จากประเมนิปจจยัพืน้ทีล่มุน้ำจะไดเปน CN2 ใชในกรณทีี ่AMC-II ซึง่จะขึน้อยกูบัการใช
ประโยชนที่ดินและชนิดของดินที่แตกตางกัน (SCS, 1972) (Chow, 1988; Subramanya, 2008)
คา CN จะอยใูนชวง 0 ถงึ 100 ซึง่คา CN โดยวธิกีาร NRCS -CN จะไมพจิารณาความลาดชนั นอกจาก
นี้ความลาดชันของพื้นที่เปนพารามิเตอรไดรับการพิจารณาวาเปนปจจัยสำคัญในการกำหนดการเคลื่อน
ทีข่องน้ำทา (El-Hassanin et al., 1993 Barros et al., 1999; Haggard et al., 2002; Chaplot and
Bissonnais,2003; Huang และคณะ, 2006) โดย Sharpley and Williams (1990) ไดแกปญหาเกีย่วกบั
ความลาดชนัและปรบัคาความลาดชนัใหสมัพนัธกบัคา CN โดยเรยีกวาคา CN2   S&Wดงันี้

(6)

เมือ่ CN2   การปรบัความลาดชนัจาก CN2 โดย    (m/m) คอื ความลาดชนัตอมาไดมกีารนำ
สมการไปศกึษาตอ Huang et al. (2006) ไดนำเสนอสมการเกีย่วกบัหมายเลขโคงน้ำทาทีม่คีวามลาดชนั
มาเกีย่วของเรยีกวา CN2   H โดยคาความลาดชนัจะอยใูนชวง 0.1 ถงึ 0.4 ดงัสมการ
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(7)

คา CN2 และ CN3 ในสตูรขางตนเปน CN สำหรบั AMC-I และ AMC-III ตามลำดบัเนือ่งจาก
คา AMC จะไมคงสภาพเดมิทัง้ลมุน้ำ ดงันัน้จงึตองมกีารวเิคราะหคา AMC (I / II / III)  โดยในการศกึษา
ครัง้นีจ้ะใชขอมลูฝนรายวนัจากสถานวีดัน้ำฝน 28017  โดยใชเครือ่งมอื GIS ในการวเิคราะหในพืน้ที ่20
ลุมน้ำยอย

การแปลงคา CN2 เปน CN1 และ CN3 ตามสมการของ Sobhani (1975), Hawkins et al.
(1985), Chow et al. (1988) และNeitschet al. (2002) ดงัตารางที ่3 (Mishra et. al., 2008) เนือ่งจาก
การกำหนดคา CN มคีวามสำคญัมากในการประเมนิน้ำทา จงึมขีอเสนอแนะวาสมการ Sobhani (1975)
เหมาะสำหรบัหาคา CN1 ในขณะทีส่มการ Hawkins et al. (1985) เหมาะสำหรบัการหาคา CN3 โดย
ในปจจบุนัสมการของ Sobhani (1975) และ Hawkins et al. (1985) ไดรบัความนยิมในการคำนวณ CN1

และ CN3 โดยในการศกึษาครัง้นีใ้ชคา   = 0.2 และประมาณน้ำทาแตละลมุน้ำยอยในแตละเหตกุารณ
การเกดิฝนไดคำนวณโดยสมการ (4)

ตารางที ่3 สมการแปลงคา CN

ทีม่า : Mishra et al. (2008)
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วิธีการศึกษา
ขอมลูทีใ่ชในการศกึษาจะใชขอมลูชนดิดนิ ขอมลูการใชประโยชนทีด่นิ ขอมลูความลาดชนัของ

พืน้ที ่เพือ่วเิคราะหหาคาหมายเลขโคงน้ำทา (Curve Number, CN) ทีเ่งือ่นไขความชืน้เริม่ตนประเภทที่
2 CNAMCII (Antecedent Moisture Conditions) โดยใชเครือ่งมอื GIS ในการวเิคราะหขอมลูและหา
คาถวงน้ำหนกัตอมานำคา CN2 ไปหาคา CN1 และ CN3 โดยใช สมการของ Hawkins et al. (1985)
และ Sobhani (1975) ตามลำดบั และนำคา CN1 CN2 และ CN3 ไปคำนวณหาคา CN2  โดยสมการ
ของ Sharpley and Williams (1990) และHuang et al. (2006) โดยคา   คอื ความลาดชนัของพืน้ที่
(   = 0.1-0.4) ตอมานำคาหมายเลขโคงน้ำทาทีแ่ปรผนัตามความลาดชนัไปหาศกัยภาพในการเกบ็กกัสงู
สดุเพือ่หาปรมิาณน้ำทาในพืน้ทีด่งัแสดงในภาพที ่4

ภาพที ่4 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน
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ตารางที ่4 CN2, CN2   และพืน้ทีล่มุน้ำยอย

ผลการศึกษา
การประเมนิศกัยภาพการไหลของลมุน้ำยาวในพืน้ทีล่มุน้ำนานโดยวธิกีาร NRCS-CN มพีืน้ทีล่มุ

น้ำยอยทัง้หมด 20 ลมุน้ำ ขอมลูพารามเิตอรทีน่ำเขาโดยใชการตรวจสอบระยะไกล ไดแกขอมลูการใช
ประโยชนทีด่นิ ชนดิดนิ ขอมลูความสงูเชงิเลข และขอมลูความลาดชนัของพืน้ที ่โดยคำนวณคา CN2,CN1

และ CN3 ซึง่จะปรบัคาความลาดชนัตามพืน้ที ่ ในการคำนวณปรมิาณน้ำทาในแตละลมุน้ำยอยมคีวาม
สอดคลองกบัเหตกุารณฝนตก

ในการดำเนนิการคอืกำหนดคา CN2 ทีม่คีวามลาดชนัในชวง 0.1 ถงึ 0.4 ดงัแสดงในตารางที ่4
และหาคาปริมาณการเก็บกักสูงสุดในแตละลุมน้ำยอยดังแสดงในตารางที่5เพื่อวิเคราะหผลกระทบของ
ความลาดชนัทีม่ผีลตอศกัยภาพการไหลของน้ำทาโดยการวเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ทดสอบ
ระหวางคาปริมาณน้ำทาจากการคำนวณทั้ง 3 สมการ ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหความแปรปรวน
(ANOVA) มคีวามแตกตางอยางอยางมนียัสำคญัระหวางคา CN2 ในแตละลมุน้ำยอย เนือ่งจาก Fcal=18.907
พบวามากกวา Fcrit=1.853 และ P-value = 2.5E-14 นอยกวาคานยัสำคญั (    = 0.05) ดงัแสดงในตาราง
ที ่6

หมายเหต:ุ SW คอื ลมุน้ำยอย
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การไหลของน้ำทาในแตละลุมน้ำยอยประเมินโดยใช CN2, CN2 และปริมาณฝน โดยปริมาณ
ฝนเฉลีย่รายป 2556-2560 ในแตละลมุน้ำยอยมคีาเทากบั1,488 มม. 1,557 มม. 1,261 มม. 1,698 และ
1,562 มม. ตามลำดบัจากการคำนวณ QT จาก NRCS-CN, Sharpley and Williams (1990), QS&Wและ
Huang et al (2006), QH แสดงไวในตารางที ่7ผลการทดสอบ ANOVA ของปรมิาณน้ำทาพบวาน้ำทา
รายปในแตละลมุน้ำยอยมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั Fcal = 17.053 มากกวา Fcrit = 1.853 และ
คา P = 5.23E-04 นอยกวาคานยัสำคญั (    = 0.05) แสดงในตารางที ่8

ตารางที ่5 ปรมิาณการเกบ็กกัสงูสดุในแตละลมุน้ำยอย

ตารางที ่6 ANOVA ของคา CN2, CN2S&Wและ CN2H
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สรปุผลการศกึษา
การประเมนิผลกระทบของความลาดชนั ทีม่ผีลตอศกัยภาพน้ำทาของลมุน้ำยาว โดยวธิกีาร NRCS-

CN มกีารแกไขความลาดชนัตามสภาพแวดลอมทางภมูศิาสตร พบวาความลาดชนัสงผลกระทบตอการ
ประเมนิการไหลของน้ำทา หากในพืน้ทีม่คีวามลาดชนัมากจะทำใหเกดิปรมิาณน้ำทามากขึน้และหากพืน้ที่
มีความลาดชันนอยปริมาณน้ำทากจ็ะลดนอยลงอยางมีนัยสำคัญในแตละลุมน้ำยอย คา ANOVA ของ
ปรมิาณน้ำทาแสดงใหเหน็คา P-Value ในวธิกีาร QT, Sharpley and Williams และ Huang ต่ำกวา 0.05
นอกจากนี้การคำนวณปริมาณน้ำทาในแตละลุมน้ำยอยโดยวิธี NRCS-CN แลวยังสามารถปรับใชกับ
สมการของ Sharpley and Williams และ Huang จากการศกึษาพบวาวธิกีาร NRCS-CN เปนวธิกีาร
ที่งายและคำนึงถึงพารามิเตอรอยางครอบคลุม

ตารางที ่ 7 ปรมิาณน้ำทาในแตละลมุน้ำยอย

ตารางที ่8 ANOVA ของปรมิาณน้ำทา
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