
ปที่ 9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 1 

การจัดการน้ําอยางเปนระบบดวยแบบจําลองในลุมน้ําเจาพระยา – แมกลอง 
Modelling of Water Management System in Chao Phraya-Meklong Basin  

 

ฉลอง เกิดพิทักษ1 และชัยวัฒน ขยันการนาวี2 
 

บทคัดยอ 
 

ประมาณป พ.ศ. 2520-2521 ธนาคารโลกซ่ึงประเทศไทยไดกูเงินมาพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ ทั้งกอสรางอางเก็บนํ้า
และระบบชลประทาน เสนอแนะใหวาจางบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาการใชนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง อยางเปนระบบ              
ผลการศึกษาปรากฎวา ปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บกักไดในอางเก็บนํ้าขนาดใหญในลุมนํ้าเจาพระยามีไมเพียงพอสําหรับ                
การเพาะปลูกขาวฤดูแลงไดเต็มพื้นที่ทุกป (เต็มตามความสามารถที่คลองสงนํ้าจะสงใหได) ขอเสนอแนะที่สําคัญขอหน่ึง คือ  
ไมควรกอสรางอางเก็บนํ้าพรอมพื้นที่ชลประทานทายอางเหนืออางเก็บนํ้าขนาดใหญเพราะจะเปนการยายพื้นที่เพาะปลูกจาก
โครงการชลประทานเจาพระยาไปยังโครงการใหม ซ่ึงตองเสียคากอสรางเพิ่มขึ้น และเปนผลใหพื้นที่ชลประทานบนฝงซายของ
แมนํ้านานประมาณ 500,000 ไร ตองหยุดการพัฒนาและบริษัทฯ ไดพัฒนาแบบจําลองสําหรับจัดสรรนํ้าลวงหนารายสัปดาห 
ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าในลุมนํ้า หลังจากการศึกษาแลวเสร็จแบบจําลองดังกลาวก็ไมไดใชงาน ขอเขียนน้ี
เสนอแนะใหนําแบบจําลองดังกลาวแลวมาปรับปรุงเพื่อใชงานอีกครั้งหน่ึง โดยมีการเก็บขอมูลสําคัญเพื่อนํามาสอบเทียบ
แบบจําลองใหกระจายไปทั่วทั้งลุมนํ้าเปนเวลาอยางนอย 3 ป พรอมทั้งศึกษาปรับปรุงเขื่อนสิริกิติ์ใหสามารถเก็บกักปริมาตร
อุทกภัยบน Flood surcharge storage เปนการช่ัวคราวได ถาสามารถทําไดจะเกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางมหาศาล  
และผลการศึกษาดังกลาวจะทําใหทราบวาจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเชนโครงการเขื่อนผาจุกไดหรือไม 
 

คําสําคัญ: การจัดการนํ้า, แบบจําลอง, ลุมนํ้าเจาพระยา – แมกลอง 
 

Abstract 
 

About the years 1977-1978, World Bank which gave the loan to Thailand for large water resources 
development project recommended to hire foreign consulting firm for performing water uses study in the 
Chao Phraya-Meklong basin. The result of the study revealed that water which could be stored in large 
reservoirs in the Chao Phraya basin was not enough for growing dry season rice at full area every year  
(full area depends on water supply canal capacity). Large reservoir with irrigation area downstream should 
not be constructed upstream of the existing large reservoir. This would move the dry season rice area 
from the existing Chao Phraya project to the new construction project which has to pay for construction 
cost. The plan irrigation area on the Nan left right bank of about 500,000 raimust be stopped. Then, 
weekly water scheduling model was performed by the consultant for increasing of water uses efficiency. 
After project completion, the model application for increasing of water uses efficiency was also stopped. 
This paper is recommended to bring the weekly water scheduling model to be applied in the Chao 
Phraya-Meklong basin again. The important data collection spreading on over the basin should be 
collected for at least 3 years period for model calibration. Together with the study for improvement of 
Sirikit dam in order to store temporally flood water in flood surcharge storage.  If this recommendation 
can be applied it will be of great benefit to the country.  And it will be known from this study that 
Pachook dam can be implemented or not. 
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บทนํา 
  

นํ้าโดยเฉพาะนํ้าจืดมีประโยชนมหาศาลแตก็มีโทษมากเชนเดียวกัน มนุษยไดพยายามใชนํ้าใหเกิดประโยชน เชน การผลิต
พลังงานไฟฟาและการชลประทาน เปนตน และไดพยายามลดความเสียหายอันเกิดจากนํ้าทวม เชน การสรางอางเก็บนํ้า             
คันก้ันนํ้า และ flood way เปนตน เม่ือโลกไดพัฒนามากขึ้นมนุษยไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาเพิ่มผลประโยชนและลดความ
เสียหายจากนํ้า 
 
วัตถุประสงค 
  

วัตถุประสงคที่สําคัญคือ การนําเสนอแนวคิดในการจัดการนํ้าเพื่อเพิ่มผลประโยชนและลดความเสียหายจากนํ้า 
 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  
  

การศึกษาจะตองศึกษายางเปนระบบลุมนํ้า ถามีการผันนํ้าจากลุมนํ้าหน่ึงไปยังอีกลุมนํ้าหน่ึงก็จะตองศึกษาอยางเปน
ระบบทั้ง 2 ลุมนํ้า เชน ลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง เปนตน เพราะมีการผันนํ้าจากลุมนํ้าแมกลองมาใชในลุมนํ้าเจาพระยาโดย
เม่ือศึกษาแลวเสร็จตองสามารถนําไปใชงานได 
 
วิธีการศึกษา 

 
เน่ืองจากมีขอมูลเปนจํานวนมากจึงศึกษาโดยการพัฒนาแบบจําลองมาใชในการศึกษา เชน แบบจําลองสําหรับ

คํานวณความตองการนํ้าชลประทาน และ แบบจําลองระบบลุมนํ้า เปนตน 
นอกจากน้ียังมีแบบจําลองสําหรับทํานาย inflow ที่ไหลลงอางเก็บนํ้าและ side flow หรือ uncontrol flow ที่ไหลลง  

สูแมนํ้า 
 

รูปภาพที่ 1 เปน schematic diagram ของการศึกษาการใชนํ้าบนลุมนํ้าขนาดเล็ก  มีอางเก็บนํ้าอยูทางดานเหนือนํ้า 
มีฝายหรือ ปตร.ผันนํ้าไปยังพื้นที่ชลประทานอยูทางดานทายนํ้า  ในการศึกษาหาขนาดอางเก็บนํ้าและพื้นที่ชลประทาน                 
ใชขอมูลอุทกวิทยาของลุมนํ้าในอดีตเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป โดยคํานวณหา inflow ที่ไหลลงอางเก็บนํ้าและ side flow 
หรือ uncontrol flow ที่ไหลลงสูแมนํ้าทายอางเก็บนํ้าและเหนือเขื่อนผันนํ้ารายเดือน คํานวณความตองการนํ้าชลประทานดวย 
irrigation demand model (มีรายละเอียดอยูใน ฉลอง เกิดพิทักษ, 2538 และฉลอง เกิดพิทักษ, 2555) โดยคํานวณ             
เปนรายสัปดาห แลวรวมเปนรายเดือน ถาเดือนใดปริมาณความตองการนํ้าชลประทานบนแปลงเพาะปลูกนอยกวาฝนที่ตก 
และสามารถใชแทนนํ้าชลประทานไดก็ไมตองสงนํ้าชลประทาน ถาเดือนใดความตองการนํ้าบนแปลงเพาะปลูกมากกวา              
ฝนที่ตกลงบนแปลงเพาะปลูก สวนที่มากกวาเม่ือประยุกตประสิทธิภาพชลประทานแลวจะเปนความตองการนํ้าหนาฝายหรือ 
ปตร.จุดที่ 1 
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รูปภาพที่ 1 schematic diagram ของการศึกษาการใชนํ้า 
 
อน่ึง ถาความตองการนํ้า ณ จุดที่ 1 นอยกวา side flow หรือ uncontrol flow ก็ไมตองระบายออกจากอางลงมาใช  

ถานอยกวาก็ระบายนํ้าจากอางลงมาเทากับจํานวนที่ตองการ ถาปริมาณนํ้าที่เหลือใชจากการชลประทาน (RF) นอยกวา
ปริมาณนํ้าที่ใชดันนํ้าเค็ม และเม่ือรวมกับ side flow ที่เกินความตองการนํ้าชลประทานแลวยังไมเพียงพอก็ตองระบายนํ้าออก
จากอางมาชวยดันนํ้าเค็มดวย 

ถามีการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาที่อางเก็บนํ้า จะตองนําเกณฑในการผลิตพลังงานไฟฟามาใชประกอบในการศึกษา
เพื่อระบายนํ้าออกจากอางเก็บนํ้าดวย 

สําหรับตัวเขื่อนหรืออางเก็บนํ้าจะตองศึกษาถึงอุทกภัยที่ไหลลงอางเก็บนํ้าแลวระบายออกจากอางเก็บนํ้าทาง 
spillway ลงสูทายนํ้า เวลาเกิดอุทกภัยใหญไหลผานอางเก็บนํ้า spillway จะตองมีขนาดกวางเพียงพอที่จะระบายนํ้าอุทกภัย
ออกได โดยเขื่อนไมไดรับอันตราย ถา spillway ไมมีบานประตูและระดับนํ้าเริ่มตนที่อุทกภัยไหลเขาอางมักจะอยูที่ระดับสัน 
spillway ระดับนํ้าสูงสุดเม่ืออุทกภัยไหลผานอางบวกกับ wave set up และ wave run up รวมกับ freeboard ก็จะได
ระดับสันเขื่อน ในบางกรณีปริมาตรอุทกภัยใหญที่ไหลผานอางครั้งเดียวมากกวาความจุอาง  ในฤดูฝนจําเปนตองเก็บกักนํ้า           
ในอางที่ระดับต่ํากวาระดับสัน spillway ทั้งน้ีเพื่อลดความเสียหายจากนํ้าทวมดานทายนํ้า จะตองนําลักษณะสําคัญดังกลาวน้ี
ไปใชเปนเกณฑในการคํานวณสมดุลนํ้าดวย มีรายละเอียดกรณีศึกษาอยูใน ฉลอง เกิดพิทักษ (2538) และฉลอง เกิดพิทักษ (2555) 

อางเก็บน้ํา 

inflow 

การสูญเสียน้ํา ระเหย + รั่วซึม 

side flow หรือ uncontrol flow 

พื้นท่ีชลประทาน 

ปริมาณน้ําใชดันน้ําเคม็ 

ทะเล 

1 

2 

=   เขื่อนผนัน้ํา 

RF RF 

RF  =   น้ําเหลือใชจากการชลประทาน 
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ในการศึกษาสมดุลนํ้าในลุมนํ้าดังกลาวแลวจะตองรวมการใชนํ้าทุกประเภทที่สามารถใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าไดมา
คํานวณความตองการนํ้าเปนรายเดือน ตองหักการสูญเสียนํ้าจากการระเหยและการรั่วซึมจากอางเก็บนํ้าออกดวย ใชขอมูลใน
อดีตคํานวณเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป 

นอกจากน้ีจะตองศึกษาเพื่อสรางเกณฑการใชนํ้าจากอางเก็บนํ้าเพื่อการเพาะปลูกฤดูแลง ในรูปของ dry season 
area reduction curve (DSAR-Curve) ดวย เม่ือทราบคาปริมาตรนํ้าในอางเก็บนํ้าที่ส้ินสุดฤดูฝน ถาใชกราฟน้ีคํานวณพื้นที่
เพาะปลูกฤดูแลงแลว นํ้าจะไมแหงอางในระยะยาว และในฤดูฝนถัดไปเม่ือฝนเกิดตกชาก็มีนํ้าเพียงพอสําหรับเตรียมแปลง
เพาะปลูกขาว 

อน่ึงจะเห็นวาเกณฑสําหรับใชอางเก็บนํ้าลดอุทกภัยดานทายนํ้ากับการใชอางเพื่อเก็บกักนํ้าไวสําหรับการเพาะปลูก
ฤดูแลง จะขัดกัน กลาวคือ เกณฑสําหรับใชอางเก็บนํ้าลดอุทกภัย ในฤดูฝนชวงที่อาจะเกิดอุทกภัยจะตองลดระดับนํ้าในอาง           
ใหอยูที่ระดับต่ํา เม่ือเกิดอุทกภัยแลวจะไมเกิดนํ้าทวมทายนํ้า ในทางตรงกันขามถาไมเกิดอุทกภัยก็ไมสามารถยกระดับนํ้าขึ้นสู
ระดับเก็บกักที่ปลายฤดูฝนได ทําใหไมมีนํ้าใหทําการเพาะปลูกฤดูแลงอยางเพียงพอ สวนเกณฑสําหรับใชอางเพื่อเก็บกักนํ้า              
ไวสําหรับการเพาะปลูกฤดูแลงในฤดูฝนชวงที่อาจเกิดนํ้าทวมก็ยังเก็บกักนํ้าในอางที่ระดับสูง เพื่อใหสามารถยกระดับนํ้าในอาง-
เก็บนํ้าขึ้นสูระดับเก็บกักตามที่ออกแบบไวที่ส้ินสุดฤดูฝนได เพื่อจะไดมีนํ้าใหเพาะปลูกฤดูแลงอยางเพียงพอ ดังน้ันจึงเห็นไดวา
ทั้ง 2 เกณฑขัดแยงกัน จึงตองพิจารณาใหทั้ง 2 เกณฑเกิดประโยชนรวมกันมากที่สุด  

 
การจัดการน้ําหลังกอสรางโครงการแลวเสร็จ 
 

การจัดการนํ้าเม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ เน่ืองจากขอมูลที่ใชบางสวนยังไมเกิดขึ้นจึงมักใชระบบทํานายเขามา
ชวยจึงนิยมดําเนินการจัดสรรนํ้าลวงหนาเปนรายสัปดาหดวยแบบจําลอง (Wisanswat et al., 2003) กลาวคือ เม่ือจะสงนํ้า  
ใหพื้นที่เพาะปลูกในสัปดาหหนาจะตองดําเนินการ 

1.  คาดการฝนที่จะตกในสัปดาหหนาแลวเปล่ียนเปนฝนใชการ 
2.  คาดการกิจกรรมการเพาะปลูกที่จะดําเนินการในสัปดาหหนา 
จากขอมูลในขอ 1. และ 2. นํามาคํานวณปริมาณความตองการนํ้าที่จะสงใหพื้นที่เพาะปลูกในสัปดาหหนาดวย 

irrigation demand model โดยประยุกตประสิทธิภาพชลประทานจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีลักษณะคลายกัน 
3. พัฒนาแบบจําลองสําหรับทํานาย side flow หรือ uncontrol flow แลวนํามาทํานาย side flow ในสัปดาหหนา 
4. พัฒนาแบบจําลองสําหรับทํานาย inflow ที่ไหลลงอางเก็บนํ้า แลวนํามาทํานาย inflow ที่จะไหลลงอางเก็บ

นํ้าในสัปดาหหนา 
 แลวจึงดําเนินการจัดสรรนํ้าตามที่ไดอธิบายในหัวขอวิธีการศึกษา 

เม่ือสัปดาหถัดไปมาถึง นําขอมูลกิจกรรมการเพาะปลูกประจําสัปดาหที่เก็บรวบรวมจากสนาม (การเตรียมแปลง           
ตกกลา ตกกลา การเตรียมแปลงปกดํา ปกดําหรือหวาน เปนตน) มาประกอบในการทํานายกิจกรรมการเพาะปลูกสัปดาห
ถัดไป รวมทั้งฝนที่ตกดวย  เม่ือคํานวณความตองการนํ้าชลประทานที่ปากคลองสงนํ้าเสร็จเรียบรอยแลวจะตองปรับลดหรือ
เพิ่มจากการที่สงนํ้าไปเม่ือสัปดาหที่แลว (ถาสงมากไปตองปรับลด ถาสงนอยไปตองเพิ่ม) เปนการอธิบายถึงการจัดการนํ้า
ลวงหนารายสัปดาหอยางยอ ๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติมอยูใน ฉลอง เกิดพิทักษ (2538) และฉลอง เกิดพิทักษ (2555) 

อน่ึงส่ิงที่สําคัญคือ จะตองเก็บขอมูลสําคัญไดแก ปริมาณนํ้าใชและระยะเวลาในการเตรียมแปลงเพาะปลูกขาว 
ปริมาณฝนที่สามารถใชแทนนํ้าชลประทานสําหรับการเพาะปลูกขาวและพืชอ่ืน อัตราการรั่วซึมบนแปลงเพาะปลูกขาว 
ปริมาณนํ้าเหลือใชจากการชลประทาน (RF) การสราง calibration curve สําหรับคํานวณหาปริมาณนํ้าที่สงผาน ปตร. การเก็บ
ขอมูลฝนรายวันและกิจกรรมการเพาะปลูกรายสัปดาหเพื่อนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพชลประทานที่ส้ินสุดฤดูการเพาะปลูก
และเพื่อ Calibration แบบจําลอง มีตัวอยางอยูใน ฉลอง เกิดพิทักษ (2538), ฉลอง เกิดพิทักษ (2555), Kirdpitugsa & 
Kayankarnnavy (1991), Kirdpitugsa (1994) 

ทั้งน้ีเพื่อใหการจัดการนํ้าในลุมนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดซ่ึงจะเห็นวาการศึกษาใชขอมูลในอดีต แตการจัดการหลัง
การกอสรางแลวเสร็จใชขอมูลในอนาคตดวยระบบทํานายลวงหนา ฉะน้ันถาการศึกษาไมดีก็ไมสามารถนําไปปฏิบัติใหไดผล
ตามที่ศึกษาไว 

 



ปที่ 9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | 5 

การจัดการน้ําอยางเปนระบบบนลุมน้ําขนาดใหญ  
 

การจัดการนํ้าบนลุมนํ้าขนาดใหญ เชน ลุมนํ้าเจาพระยา  
 

1. บทนํา 
การจัดการนํ้าอยางเปนระบบ เน่ืองจากมีการผันนํ้าจากลุมนํ้าแมกลองมาใชในลุมนํ้าเจาพระยา จึงตองศึกษาการใช

นํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง อยางเปนระบบ 
ลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลองเปน 2 ลุมนํ้าขนาดใหญของประเทศ มีพื้นที่ลุมนํ้ารวมกัน 211,000 ตร.กม. หรือประมาณ 

41% ของพื้นที่ประเทศไทย 
หลังการกอสรางเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์แลวเสร็จ ผูที่เก่ียวของเขาใจวา มีปริมาตรนํ้าที่เก็บกักไดในเขื่อนทั้งสอง

มากพอที่จะเปดพื้นที่ชลประทานขนาดใหญดานทายนํ้าไดอีกมาก  จึงไดมีการศึกษาเพื่อเปดโครงการชลประทานพิษณุโลกโดย
การกอสรางเขื่อนนเรศวร เพื่อผันนํ้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกบนฝงขวาและฝงซายของแมนํ้านาน ตอมาประมาณป 2520 
ธนาคารโลก ซ่ึงเปนเจาของเงินกูที่นํามาพัฒนาโครงการอางเก็บนํ้าและระบบชลประทานขนาดใหญ ไดเสนอแนะใหวาจาง
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากตางประเทศมาศึกษาการใชนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง  

 

2. การศึกษาการใชน้ําในลุมน้ําอยางเปนระบบดวยแบบจําลอง 
ในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง ประมาณปพ.ศ. 2520-2521 กรมชลประทานไดวาจางบริษัท Acres International 

Ltd. จากประเทศแคนาดา มาศึกษาการใชนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง ผลการศึกษาพบวา ปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บกักได
ในอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกขาว ฤดูแลงในเขตโครงการชลประทานที่กอสราง
เสร็จแลวไดเต็มพื้นที่ (เต็มความสามารถของคลองสงนํ้าที่จะสงนํ้าใหได) ทุกปเปนผลใหพื้นที่เพาะปลูกโครงการชลประทาน
พิษณุโลกบนฝงซายของแมนํ้านานประมาณ 500,000  ไร (จ.พิษณุโลก, จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค) ตองหยุดการพัฒนา และ
มีขอเสนอแนะที่สําคัญหลายขอ เชน ไมใหสรางอางเก็บนํ้าซอนอางแลวเปดพื้นที่ชลประทานทายอางเพิ่ม จะเปนการยายการใชนํ้า
ของพื้นที่ชลประทานจากโครงการชลประทานเจาพระยาไปใชในโครงการที่เปดใหมดานเหนืออางเก็บนํ้าซ่ึงตองเสีย              
คากอสรางเพิ่มขึ้นเชนการกอสรางอางเก็บนํ้าแมกวง พรอมระบบชลประทานทายอางเหนืออางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล เปนตน 

ขอเสนอแนะที่สําคัญอีกขอหน่ึง คือ ลุมนํ้าแมกลอง เม่ือเขื่อนเขาแหลมกอสรางแลวเสร็จและพื้นที่ชลประทานทายนํ้า
ยังกอสรางไมแลวเสร็จ (ตองใชเวลากอสรางอีกหลายป) จะมีนํ้าเหลือซ่ึงสามารถผันนํ้าที่เหลือมาใชในลุมนํ้าเจาพระยา              
ฝงตะวันตกตอนลางได ถาสามารถผันมาไดเร็วก็จะมีนํ้าใหใชไดหลายป (เกิดประโยชนมาก) มีรายละเอียดเพิ่มเติมอยูใน Acres 
International Ltd., (1982) 

 

3. การจัดสรรน้ําลวงหนารายสัปดาหบนลุมน้ําเจาพระยา 
เน่ืองจากปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บกักไดในอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก

ฤดูแลงทายอางเก็บนํ้าทั้งสองไดเต็มพื้นที่ทุกป จึงไดมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าในลุมนํ้าเพื่อประหยัดนํ้าในอางเก็บนํ้าใน
ฤดูฝนไวเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงโดยใหสามารถ 

-  ใชฝนที่ตกลงบนแปลงเพาะปลูกใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
-  ใช return flow ของพื้นที่ชลประทานตอนบน ซ่ึงสามารถนํามาใชในพื้นที่ชลประทานตอนลางใหไดมากที่สุด 
-  นํา side flow หรือ uncontrol flow บนลุมนํ้ายม ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้าปงทายเขื่อนภูมิพล และลุมนํ้านาน            

ทายเขื่อนสิริกิติ์ มาใชในโครงการชลประทานเจาพระยาใหไดมากที่สุด 
หลักการเชนเดียวกับที่ไดอธิบายไวในหัวขอ “การจัดการนํ้าหลังกอสรางโครงการแลวเสร็จ”แตมีรายละเอียดและ

ความซับซอนมากกวามาก ถาดูจาก Fig 3.2 Water use simulation model schematic ใน “Chao Phray-Meklong 
Basin Study” Phases 2 and 3 Completion report, September 1982 ของบริษัท Acres International Ltd. จาก
ประเทศแคนาดา (Acres International Ltd., 1982) ซ่ึง system schematic โดยยอที่ใชในการศึกษาดังแสดงในรูปภาพที่ 2 

เน่ืองจากเปนพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ ผูศึกษาไดแบงพื้นที่ชลประทานเปนบล็อก ซ่ึงมีลักษณะคลาย catchment 
area ซ่ึงจะทราบวาแตละบล็อก มีพื้นที่เทาใด และจะรับนํ้าจากคลองสายใด โดยในแตละสัปดาหโครงการชลประทาน
ภาคสนามแตละโครงการจะสงขอมูลรายสัปดาหและรายวันมาใหสวนกลางเพื่อคํานวณปริมาณนํ้าที่จะสงใหแตละบล็อค           
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ดวยระบบทํานายลวงหนาดังที่ไดกลาวไวในหัวขอ “การจัดการนํ้าหลังกอสรางโครงการแลวเสร็จ” เน่ืองจากมีขอมูลมาก              
แตเครื่องคอมพิวเตอรสมัยน้ันทํางานไดชา ในการ run computer แตละกรณีใชเวลาไมนอยกวา 6 ช่ัวโมงและตองคํานวณ
ปริมาณนํ้าใชทุกสัปดาห ๆ ละหลายกรณี อน่ึงสําหรับแบบจําลองตาง ๆ น้ันสวนใหญบริษัทฯ ไดนํา programmer จาก
สํานักงานใหญในประเทศคานาดา มาเขียนขึ้นที่กรมชลประทาน 

 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 2 schematic diagram ของการศึกษาการใชนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง (Acres) 
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สรุปการจัดสรรน้ําลวงหนารายสัปดาห 
  

จากการจัดสรรนํ้าลวงหนารายสัปดาหอยางเปนระบบ มีขอมูลที่ตองเก็บรวบรวมมาก ทําใหทราบ 
1.  ปญหาอุปสรรคในการสงนํ้า 
2.  ความจุของคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้าตาง ๆ  
3.  ปญหาในการนํา side flow หรือ uncontrol flow มาใช  
4.  การลดการสูญเสียนํ้าโดยไมจําเปน  
5.  ปริมาณนํ้าอุทกภัย ณ จุดสําคัญ ๆ บนลุมนํ้า เปนตน 
6.  เกณฑการใชอางเก็บนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สําหรับปญหาสําคัญ ๆ ไดดําเนินการเปนกรณีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดอยูใน ฉลอง เกิดพิทักษ (2538) และฉลอง  
เกิดพิทักษ (2555) และ Acres International Ltd. (1982) 

นอกจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนํ้าแลว ยังทําใหทราบปญหาตาง ๆ  ซ่ึงไดนํามาศึกษาปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการนํ้า เชน การวิเคราะหความม่ันคงของเขื่อนเจาพระยา ในการ operate ที่ head มากกวา design 
head เพื่อประหยัดการระบายนํ้าลงทายนํ้าเกินความจําเปน เปนตน  

อน่ึงในป พ.ศ. 2523 เกิดอุทกภัยใหญมีปริมาณนํ้าไหลผานเขื่อนเจาพระยาสูงสุดมากกวา 3,800 ลบ.ม. ตอวินาที               
ทําใหสามารถจัดการนํ้าทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อน่ึงการจัดสรรนํ้าลวงหนารายสัปดาหในลุมนํ้าเจาพระยาตามวิธีที่กลาวโดยยอไดเลิกปฏิบัติมาเปนเวลานานแลว 
(ประมาณ 30 ป) 
 
สรุปผลการศึกษาเพื่อปรับระดับควบคุมน้ําอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน 
  

อางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน บนลุมนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน มีความจุที่ระดับเก็บกัก 182.00 ม.รทก. เทากับ 2,263 ลานลบ.ม. 
ในการศึกษาเสนอแนะใหเก็บกักนํ้าที่ระดับ 180.50 รทก. ในชวงฤดูฝนที่ฝนตกหนักอันอาจทําใหเกิดอุทกภัยได และปลายฤดูฝน 
เม่ือคาดวาจะไมเกิดฝนตกหนักขึ้นอีก ใหพยายามยกระดับนํ้าในอางขึ้นสูระดับเก็บกักที่ 182.00 ม.รทก. ใหไดมากที่สุด เพื่อให
มีนํ้าใชในการเพาะปลูกฤดูแลงอยางเพียงพอ 

เม่ือคาดวาจะเกิดอุทกภัยใหญ ใหระบายนํ้าออกจากอางเก็บนํ้าลวงหนา 200 ลบ.ม./วินาที เปนเวลา 5 วัน                 
โดยระดับนํ้าลดลงเหลือ 180.23 ม.รทก. แลวเกิดอุทกภัยรอบ 100 ป ไหลผานอางเก็บนํ้า โดยระบายนํ้าลงทายนํ้าไมเกินความจุของ
แมนํ้าพอง (350-400 ลบ.ม./วินาที) จะไดระดับนํ้าสูงสุดในอาง 183.30 ม.รทก. (ระดับเก็บกัก 182.00 ม.รทก.) เม่ือรวมกับ 
wave set up และ wave run up อีก 0.08 ม. แลว ก็ยังต่ํากวาระดับคันก้ันนํ้าที่อําเภอโนนสังขอยู 0.12 ม. (ระดับคันก้ันนํ้า          
ที่ อ.โนนสังข 183.50 ม. และมีความกวาง 6-7 ม.) (ชัยวัฒน ขยันการนาวี และฉลอง เกิดพิทักษ, 2545)  
 
ขอเสนอแนะ 
  

เน่ืองจากปริมาณนํ้าที่เก็บกักไดในอางเก็บนํ้ามีจํากัดและวิธีการจัดสรรนํ้าลวงหนาประจําสัปดาหดวยแบบจําลองเปน
วิธีการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้าทั้งในฤดูแลง ฤดูปกติ และเม่ือเกิดนํ้าทวม จึงเสนอแนะใหนําเอาวิธีการ
ดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดสรรนํ้าลวงหนารายสัปดาหในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลองใหมและใหดําเนินการ 

1.  พัฒนาแบบจําลองสําหรับทํานาย inflow ที่ไหลลงอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลและอางเก็บนํ้าเขื่อนสิริกิติ์ และ
อางเก็บนํ้าขนาดใหญตาง ๆ ในลุมนํ้าใหสามารถทํานาย inflow เปนรายฤดู รายเดือน รายสัปดาหและราย 3 วัน ได 

2.  พัฒนาแบบจําลองสําหรับทํานาย side flow หรือ uncontrol flow ณ จุดสําคัญ ๆ ในลุมนํ้า ใหสามารถ
ทํานายเปนรายฤดู รายเดือน รายสัปดาห และราย 3 วันได 

3.  สําหรับแบบจําลองฝนใชการสําหรับการเพาะปลูกขาวและพืชอ่ืน แบบจําลองความตองการนํ้าชลประทาน 
(irrigation demand model) ไดมีการพัฒนาไวแลว แตยังขาดขอมูลที่ตองเก็บรวบรวมจากสนามเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
ในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง เพื่อนํามา calibrate แบบจําลองรวมถึงการศึกษาหาการใชนํ้าของขาวบางชนิด 
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4.  คัดเลือกแบบจําลองสําหรับคํานวณการไหลของนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา และลํานํ้าสาขา ในชวงเกิดอุทกภัย 
โดยแบบจําลองตามขอ 1. และ 2. ตองใชเวลาในการทดสอบเม่ือใชงานไปเปนระยะเวลาหน่ึง จึงจะมีความถูกตองมากขึ้น 

5.  สําหรับในลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลองน้ี เสนอแนะใหเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญดังกลาวแลวใหกระจายไปทั่ว
ทั้งลุมนํ้าเปนเวลาไมนอยกวา 3 ฤดู (ฤดูฝน 3 ฤดู และฤดูแลง 3 ฤดู) แลวนํามาทบทวนการศึกษาหา irrigation rule curve 
และ flood rule curve ดังตัวอยางใน ฉลอง เกิดพิทักษ (2556, 36-39) ของอางเก็บนํ้าขนาดใหญในลุมนํ้าใหม (โดยเฉพาะ            
อางเก็บนํ้าเขื่อนสิริกิติ์ นอกจากขอเสนอแนะดังกลาวแลวยังเสนอแนะใหวาจางผูออกแบบมาศึกษาวาจะปรับปรุงอยางไร
ในชวงเกิดอุทกภัยใหญจึงจะสามารถเก็บกักปริมาตรอุทกภัยบน flood surcharge storage ไวเปนการช่ัวคราวไดดังเชนที่
ยกตัวอยางเขื่อนอุบลรัตนในหัวขอ “สรุปผลการศึกษาเพื่อปรับระดับควบคุมนํ้าอางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน” ถาทําไดจะเกิด
ประโยชนทั้งการลดอุทกภัยทายนํ้าและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลง)  

6.  เน่ืองจากการจัดการนํ้าในลุมนํ้าขนาดใหญเก่ียวของกับบุคลากรเปนจํานวนมาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อบรมบุคลากรใหเขาใจถึงความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการศึกษาและความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
ที่เก่ียวของเปนระยะ ๆ อน่ึง ผูที่รับผิดชอบในการ operate จะตองเขาใจทั้งระบบการสงนํ้าและระบบระบายนํ้าในลุมนํ้า
ขนาดใหญไดเปนอยางดี จะไดใชไมผิดประเภท 

7.  ที่นําเสนอมาน้ีเปนมาตรการไมใชส่ิงกอสราง ถาสามารถดําเนินการได จะเกิดประโยชนแกประเทศชาติ 
อยางมหาศาลและขอเสนอแนะใหดําเนินการใหเต็มประสิทธิภาพกอนที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกทายอางเก็บนํ้าขนาดใหญ
ทั้งสอง (ถาสามารถปรับปรุงใหเขื่อนสิริกิติ์เก็บกักนํ้าเปนการช่ัวคราวบน flood surcharge storage ได)  เชน โครงการเขื่อน
ผาจุก เปนตน  มิฉะน้ันจะเปนการยายการใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกขาวฤดูแลงจากโครงการชลประทานเจาพระยาขึ้นไปใชใน
โครงการที่เปดใหม (ซ่ึงตองเสียคากอสรางเพิ่มขึ้น) โดยเฉพาะในปที่ฝนตกนอยกวาเกณฑเฉล่ีย ซ่ึงจะไมคุมกับคาลงทุนกอสราง 

8.  เน่ืองจากประสิทธิภาพการจัดการนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยาในปจจุบันคอนขางต่ํา ในอนาคตถาเกิดความแหงแลง
เชนป 2536-2537 ขึ้นอีก คาดวาปริมาณนํ้าดิบที่ใชผลิตนํ้าประปาที่ปากคลองประปา จังหวัดปทุมธานี อาจไมเพียงพอ (เพราะ
ไมมีนํ้าจืดมาดันนํ้าเค็มอยางเพียงพอ) จึงใครขอเสนอแนะใหดําเนินการหาทางปองกันไวแตเน่ิน ๆ เชน การผันนํ้าจากลุมนํ้า    
แมกลองซ่ึงมีนํ้าเหลือมาลงแมนํ้าทาจีน แลวสูบนํ้าจากแมนํ้าทาจีนผานคลองพระยาบันลือมาลงแมนํ้าเจาพระยา (เพราะแมนํ้า   
ทาจีนอยูต่ํากวาแมนํ้าเจาพระยา) ทายศูนยศิลปาชีพบางไทร เปนตน และขอเสนอแนะไมใหขุดลอกสันดอนที่ปากแมนํ้า
เจาพระยา อน่ึงถาจะขุดลอกแมนํ้าเจาพระยาทายเขื่อนเจาพระยา จะตองคํานวณตรวจสอบกอนวาจะตองเวนระยะหางตาม
ลํานํ้าจากทายเขื่อนเทาใด เม่ือขุดลอกแลวสามารถเปดบานประตูเขื่อนไดโดยที่ hydraulic jump ยังเกิดใน stilling basin 

9.  สําหรับในลุมนํ้าอ่ืนที่มีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ เสนอแนะใหดําเนินการเชนเดียวกับลุมนํ้าเจาพระยา-แมกลอง 
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