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การออกแบบอ่างเก็บน้ําและการจัดการน้ําในอ่างด้วยแบบจําลอง 
Reservoir design and water management by model 

ฉลอง เกิดพิทกัษ์1 
  

บทคัดย่อ 

 การคํานวณหาความจุอ่างเก็บน้ําเพ่ือการชลประทานท่ีเหมาะสมด้วยแบบจําลองเป็นการศึกษาข้ันแผนหลัก ซ่ึง   
แบบจําลองท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบจําลองสําหรับคํานวณหาปริมาณนํ้าท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํา ปริมาณนํ้าท่ีไม่สามารถ   
ควบคุมได้แต่สามารถนํามาใช้เพ่ือการชลประทานได้ แบบจําลองสําหรับคํานวณหาความต้องการน้ําชลประทานและแบบจําลอง
ระบบ ลุ่มนํ้าข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการคํานวณประกอบด้วย ข้อมูลอุทกวิทยาในอดีตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี และข้อมูลจาก
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําข้างเคียงท่ีมีลักษณะคล้ายกัน โดยสมมุติความจุอ่างเก็บน้ําขนาดต่าง ๆ กัน 3-4 ขนาด แล้วเลือกขนาด
โครงการท่ีให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนสูงสุดไปศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดต่อไป 
 เม่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและระบบชลประทานท้ายอ่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการจัดสรรนํ้าล่วงหน้ารายสัปดาห์
ด้วยแบบจําลองท่ีเหมือนกัน แต่ใช้ข้อมูลจากการทํานายล่วงหน้ารายสัปดาห์โดยมีการเก็บข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก      
รายสัปดาห์ ฝนรายวัน และปริมาณน้ําท่ีส่งรายวัน จากสนามมาปรับการจัดสรรน้ําในสัปดาห์ถัดไปพร้อมท้ังเก็บข้อมูลจาก  
แปลงทดลองท่ีเลือกข้ึนในสนามมาสอบเทียบแบบจําลองพร้อมท้ังคํานวณหาประสิทธิภาพชลประทานที่สิ้นสุดฤดูกาล
เพาะปลูกเพ่ือนําไปปรับใช้ในฤดูการเพาะปลูกถัดไปต่อเม่ือได้ข้อมูลใหม่มากพอจึงทบทวนการศึกษาเพ่ือคํานวณหากราฟ
สําหรับคํานวณหาพ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแล้งใหม่ 
 
คําสําคัญ: แบบจําลอง, การออกแบบอ่างเก็บน้ํา, การจัดการน้ํา 

 
Abstract 

 Calculation of suitable reservoir capacity for supplying water to irrigation area downstream by 
model is carried on for master plan study. The models used in the study are composed of: models for 
calculation of reservoir inflow and uncontrol flow, irrigation demand model and river system simulation 
model. The data to be used in the study are the past hydrological record of at least 25 years and         
the data from similar existing nearby water resources projects. Three to four reservoir capacities are 
assumed for model study. The reservoir capacity with the greatest benefit-cost ratio is selected for 
feasibility study and detailed design. 
 After the completion of water resources project construction, the reservoir water management is 
studied by the same models. The forecast of weekly water scheduling is used. Weekly field crop growing 
activities, daily rainfall and water supply are collected and used to adjust the water supply for the following 
forecast of weekly water scheduling. At the same time, few pilot areas with different sizes are selected for 
important field data collection for model calibration. Irrigation efficiency is calculated at the end of each 
growing season and is used to adjust irrigation efficiency for water scheduling of the following season.      
If more new field data are collected, the study for improvement of dry season area reduction curve 
should be made.  
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บทนํา 
 

 การออกแบบอ่างเก็บน้ําในท่ีนี้เป็นการศึกษาข้ันจัดทําแผนหลัก กล่าวคือ ได้เลือกท่ีต้ังอ่างเก็บน้ําเข่ือนผันน้ําเพ่ือการ
ชลประทานและพ้ืนท่ีรับน้ําชลประทานเพ่ือการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมแล้ว (ไม่ใช่พ้ืนท่ีชลประทานท่ีรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําโดยตรง) 
จากแผนท่ีมาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนท่ีทหารและการตรวจสอบเบื้องต้นในสนามแล้ว อนึ่งสําหรับพ้ืนท่ีชลประทาน ถ้า
มีการเพาะปลูกข้าวโดยอาศัยน้ําฝนอยู่ก่อนแล้ว และช่วงเวลาท่ีศึกษาตรงกับการเพาะปลูกข้าวฤดูฝนสมควรวัดอัตราการร่ัวซึม
บนแปลงเพาะปลูกข้าวด้วย เป็นการศึกษาเพ่ือเลือกความจุอ่างเก็บน้ําและขนาดพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 วัตถุประสงค์ของการเขียนเรื่องนี้ ประกอบด้วย 
 1. Reservoir design เป็นหัวข้อหนึ่งใน course description ของวิชา Hydraulic Engineering ซ่ึงต้ังแต่ปีการศึกษา 
2556 เป็นต้นไป วิชานี้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาของสภาวิศวกรซ่ึงในตํารา Hydraulic Engineering บาง
เล่มท่ีเขียนเน้นภาษาไทยยังใช้ double mass curve อยู่ 
 2. เนื่องจากในปัจจุบัน (2558) การจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้งด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่ง 
ก่อสร้าง (ใช้แบบจําลอง) บนลุ่มน้ําท่ีมีอ่างเก็บน้ําต้ังแต่ลุ่มน้ําขนาดใหญ่ เช่น เจ้าพระยา-แม่กลอง จนถึงลุ่มน้ําขนาดเล็กยัง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการได้อีก เพราะยังขาดข้อมูลสําคัญท่ี monitor จากสนามมาก จึงทําให้โครงการท่ีจะพัฒนา 
ข้ึนมาใหม่ขาดข้อมูลท่ี monitor จากสนามในเขตโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเพ่ือนําไปใช้ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงการใหม่มาก
เช่นเดียวกัน สําหรับข้อ 2) นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Water Resources Engineering ของสภาวิศวกร 
 3. เพ่ือใช้อ่างเก็บน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังลดปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง 
 
การออกแบบอ่างเก็บน้ํา 
 

 การศึกษาออกแบบอ่างเก็บน้ําในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงการออกแบบอ่างเก็บน้ําเพ่ือการชลประทาน ซ่ึงประกอบด้วยอ่าง
เก็บน้ําอยู่ทางด้านเหนือน้ํา และมีเข่ือนผันน้ําเพ่ือการชลประทานอยู่ด้านท้ายน้ําดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 
 ในการศึกษาออกแบบอ่างเก็บน้ําในท่ีนี้จะศึกษาออกแบบด้วยแบบจําลอง ซ่ึงประกอบด้วย 

1. แบบจําลองความต้องการน้ําชลประทาน  
2. แบบจําลองสาํหรับคํานวณหา inflow ท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ําและ side flow หรือ uncontrol flow และ 
3. แบบจําลองระบบลุ่มน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 1 Schematic diagram ของการศึกษาลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 1. แบบจําลองความต้องการนํ้าชลประทาน ยังประกอบด้วย 1) แบบจําลองฝนใช้การ และ 2) แบบจําลองความต้อง 
การน้ําชลประทาน 
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  1) แบบจําลองฝนใช้การ คือ แบบจําลองท่ีใช้คํานวณหาปริมาณนํ้าฝนท่ีสามารถใช้แทนนํ้าชลประทานสําหรับ
การเพาะปลูกข้าวและพืชอ่ืนได้ 
  2) แบบจําลองความต้องการน้ําชลประทานเม่ือคํานวณหาฝนใช้การได้แล้ว จึงนําไปคํานวณความต้องการน้ําชล 
ประทานด้วยแบบจําลองความต้องการน้ําชลประทาน แบบจําลองท้ังสองมีรายละเอียดอยู่ใน [1] และ [2] บทท่ี 2 
 

 2. แบบจําลองสําหรับคํานวณหา inflow ท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํา และ side flow หรือ uncontrol flow เป็นแบบ 
จําลองสําหรับคํานวณหา inflow ท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํา และแบบจําลองสําหรับคํานวณหา side flow หรือ uncontrol flow 
ซ่ึงสามารถนํามาใช้แทนน้ําชลประทานท่ีระบายออกจากอ่างเก็บน้ําได้ 
 

 3. แบบจําลองระบบลุ่มน้ํา เป็นแบบจําลองสําหรับคํานวณหาสมดุลน้ําอย่างเป็นระบบลุ่มน้ํา รายละเอียดข้อมูลท่ี
นํามาใช้ในการคํานวณหาสมดุลน้ําอย่างเป็นระบบลุ่มน้ําเร่ิมจากท้ายน้ําข้ึนไปหาเหนือน้ํา ประกอบด้วย 
  1) ความต้องการน้ําเพ่ือเจือจางความสกปรกด้านท้ายน้ําหรือเพ่ือใช้ดันน้ําเค็มแล้วแต่กรณี 
  2) ปริมาณนํ้าท่ีเหลือใช้จากการชลประทาน 
  3) ความต้องการน้ําชลประทาน 
  4) Side flow หรือ uncontrol flow 
  5) ปริมาณนํ้าท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํา การสูญเสียน้ําจากการระเหยและรั่วซึมในอ่างเก็บน้ํา 
 

 4. การคํานวณแต่ละรายการ 
 1) แบบจําลองฝนใช้การคํานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างฝนท่ีตกและฝนใช้การรายสัปดาห์ สําหรับการเพาะปลูก

ข้าวและพืชอ่ืน 
 2) แบบจําลองความต้องการน้ําชลประทานจาก cropping pattern ท่ีเป็นตัวแทนหรือจากค่าเฉลี่ยท่ีเคยเพาะปลูกในอดีต 

โดยสมมุติ 
   -  ปริมาณนํ้าใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว 

 -  อัตราการร่ัวซึมบนแปลงเพาะปลูกข้าว 
 -  ส่วนค่าท่ีได้จากการศึกษาการวัดการใช้น้ําของการเพาะปลูกพืชจริงท่ีสถานีทดลองในสนาม คือการใช้น้ํา

ของข้าวและพืชอ่ืนคํานวณเป็นรายสัปดาห์ 
   จึงสามารถคํานวณหาความต้องการนํ้าของการเพาะปลูกข้าวและพืชอ่ืนรายสัปดาห์ได้ เม่ือหักจากข้อมูลฝน
ใช้การรายสัปดาห์ในอดีต ก็จะได้ปริมาณความต้องการน้ําบนแปลงเพาะปลูกรายสัปดาห์แล้วรวมเป็นรายเดือน 

 เม่ือประยุกต์ค่าประสิทธิภาพชลประทานก็จะได้ปริมาณนํ้าชลประทานท่ีต้องการส่งท่ีปากคลองส่งน้ําสายใหญ่ 
 อนึ่งเมื่อทราบค่าปริมาณความต้องการนํ้าชลประทานทั้งหมดเมื่อประยุกต์ค่า return flow ในรูปของ 

return flow factor ก็จะได้ค่าปริมาณนํ้าที่เหลือใช้จากการชลประทาน เช่น ในช่วงเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวมักไม่ค่อยมี
ปริมาณนํ้าท่ีเหลือใช้จากการชลประทาน ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากแปลงทดลองในระบบชลประทานในสนาม [1] และ [2] บทท่ี 2 

 

5. การคํานวณสมดุลน้ําอย่างเป็นระบบลุ่มน้ํา 
คํานวณสมดุลน้ําอย่างเป็นระบบด้วยแบบจําลองระบบลุ่มน้ํา ซ่ึงประกอบด้วยความต้องการน้ําและปริมาณนํ้าท่ีมีราย

เดือน โดยเริ่มคํานวณจากท้ายน้ําข้ึนไปหาเหนือน้ํา ซ่ึงสามารถสรุปการคํานวณได้ดังนี้ 
ความต้องการน้ําเพ่ือเจือจางความสกปรกที่ปลายระบบลุ่มน้ํา ถ้ามีค่าน้อยกว่าปริมาณนํ้าท่ีเหลือใช้จากชลประทานก็

ไม่ต้องคํานวณต่อไป ถ้ามีค่ามากกว่าก็จะต้องนําค่าท่ีมากกว่าไปรวมกับความต้องการน้ําชลประทาน เม่ือรวมกันแล้วมีค่าน้อย
กว่า side flow หรือ uncontrol flow ก็ไม่ต้องการน้ําจากอ่างเก็บน้ํา ถ้ามากกว่าส่วนท่ีมากกว่าจะต้องขอให้ระบายน้ําออก
จากอ่างเก็บน้ํา อนึ่งสําหรับปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําจะต้องหักด้วยการสูญเสียนํ้าจากการระเหยและร่ัวซึมด้วย นอกจากนี้ยังมี
ปริมาณนํ้าท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํารายเดือนอีกด้วย 

 

 6. ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลทางอุทกวิทยาในอดีตท่ีนํามาใช้ในการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จะเห็นได้ว่าข้อมูลฝนรายวันในอดีตท่ี

นํามาใช้ในการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จะผันแปรไปในแต่ละวัน หรือในแต่ละสัปดาห์แต่ข้อมูล cropping pattern 
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จะเป็นข้อมูลคงท่ีตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษา ซ่ึงได้มาจากข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกเฉลี่ยในเขตโครงการชลประทานที่พัฒนา
แล้วท่ีอยู่ใกล้เคียง ฉะนั้น irrigation water demand ก็จะผันแปรตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษา ส่วนปริมาณนํ้าท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํา
และ side flow หรือ uncontrol flow ก็จะผันแปรตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษาเช่นเดียวกัน 

 

 7. การศึกษาเพ่ือสร้างเกณฑ์ในการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บน้ําท่ีมีท่ีสิ้นสุดการเพาะปลูกฤดูฝนจะผันแปรตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษา จึงจําเป็นต้องศึกษาเพ่ือสร้าง

เกณฑ์การใช้น้ําเพ่ือการเพาะปลูกฤดูแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกณฑ์ดังกล่าวนี้อาจเรียกว่า dry season area reduction curve 
(DSAR-curve) กล่าวคือ ถ้าใช้กราฟนี้กําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแล้ง แล้วน้ําจะไม่แห้งอ่างในระยะยาว และที่เร่ิมต้นการ   
เพาะปลูกฤดูฝน ถ้าฝนเกิดตกช้าก็ยังมีน้ําเพียงพอให้เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวหรือเพ่ือให้เกิดการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกท้ังฤดูฝนและฤดูแล้งและเพ่ือกิจกรรมการใช้น้ําอย่างอ่ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีตัวอย่างอยู่ใน [1] และ [2]       
หน้า 477 

 

 8. การเลือกความจุอ่างเก็บน้ําในการศึกษาขั้นแผนหลัก 
ในการศึกษาข้ันแผนหลัก เลือกความจุอ่างเก็บน้ํา 3-4 ขนาดสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีชลประทาน 3-4 ขนาดโดยอ่างเก็บน้ําท่ี

ความจุหนึ่งจะเหมาะสมกับพ้ืนท่ีชลประทานขนาดหนึ่ง จากระดับเก็บกักของอ่างเก็บน้ําท่ีแต่ละความจุ ซ่ึงสัมพันธ์กับพ้ืนท่ี   
ชลประทานค่าหนึ่งซ่ึงคํานวณหาตามวิธีดังท่ีได้กล่าวมาแล้วคํานวณหาขนาดทางนํ้าล้น การศึกษาหาขนาดทางน้ําล้นท่ี
เหมาะสม [2] หน้า 252 และ [3] จะได้ระดับน้ําสูงสุดช่วงเกิดอุทกภัยรวมกับ freeboard จะได้ความสูงของเขื่อน แล้ว
ออกแบบเข่ือนและระบบชลประทานขั้นต้น เพ่ือเลือกขนาดอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีชลประทานที่ให้อัตราส่วนระหว่าง
ผลประโยชน์และค่าลงทุนโครงการสูงสุดไปศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดต่อไป รายละเอียดเพ่ิมเติมมีอยู่ใน 
[2] หน้า 239 
 
การจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
 

 การจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ํามีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญคือ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ operate ท้ังอ่างเก็บน้ํา และ
ระบบชลประทานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนําไปใช้ calibrate แบบจําลองตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่แล้ว ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 1. การเตรียมการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เม่ือศึกษาและก่อสร้างโครงการตามหัวข้อการออกแบบถังน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดําเนินการ 
  1) ติดต้ังเคร่ืองมือวัดน้ําฝนเพ่ือเก็บข้อมูลฝนรายวัน บนพ้ืนท่ีเพาะปลูก 50,000 ไร่ต่อ 1 สถานีวัดน้ําฝน 
  2) ติดต้ังเสาระดับเหนือน้ํา และท้ายน้ําของอาคารควบคุมน้ํา และในอ่างเก็บน้ํารวมท้ัง flume และ syphon ด้วย (ถ้ามี)  
  3) เลือกแปลงทดลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกแปลงละ 400-500 ไร่ พ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยประมาณ 100,000 ไร่ ต่อ 1 แปลง
ทดลอง ซ่ึงแปลงทดลองนี้จะต้องมีภาพถ่ายทางอากาศขนาด 1: 5,000 หรือเป็นขนาดท่ีมองเห็นหัวคันนา และมีจุดท่ีปริมาณนํ้า 
ไหลเข้า-ออกน้อยท่ีสุด คือเพียงอย่างละ 1 จุด ถ้าสามารถหาได้ และถ้าเป็นไปได้ควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีเป็นตัวแทนของพ้ืนท่ีใหญ่ ถ้ามี
แปลงขนาดท่ีใหญ่กว่า และสามารถ monitor inflow และ outflow ได้ เช่น ท่ีโครงการชลประทานนํ้าอูน (ประมาณ 50,000 
ไร่) และลําปาว (25,877 ไร่) [4] ก็ย่ิงดี  
  4) สร้าง calibration curve ของอาคารควบคุมน้ําที่สําคัญ ๆ ในเขตโครงการชลประทาน ตัวอย่างการสร้าง 
calibration curve มีอยู่ใน [1] และ [2] บทท่ี 1 
 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายวัน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายวัน ประกอบด้วย  

 1) ฝน เก็บรวบรวมข้อมูลฝนรายวันของสถานีวัดน้ําฝนท่ัวท้ังโครงการ 
 2) วัดการสูญเสียน้ําจากการรั่วซึมบนแปลงเพาะปลูกข้าว พ้ืนท่ีประมาณ 20,000 ไร่ต่อ 1 จุด 
 3) ปริมาณน้ําท่ีส่งผ่านอาคารควบคุมน้ํา จะบันทึกค่าระดับน้ําเหนือน้ํา-ท้ายน้ําและการเปิดบานประตูวันละไม่

น้อยกว่า 3 คร้ัง และต้องตรวจสอบราคาท่ีเสาระดับกับธรณีประตูว่าอยู่บน datum เดียวกันรวมท้ังราคาเสาระดับน้ําในอ่าง
เก็บน้ําและปาก river outlet และธรณีประตูของ spillway ด้วย 



ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน – ตุลาคม 2558 

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย | 5 

 4) บนแปลงทดลองขนาดเล็กเนื่องจากมีปริมาณน้ําไหลเข้าและออกน้อยเพ่ือให้การวัดปริมาณนํ้าไหลเข้าและ
ไหลออก มีความถูกต้องเสนอแนะให้วัดปริมาณนํ้าด้วย cutthroat flume 

 5) ปริมาณนํ้าที่ระบายออกทาง spillway และ river outlet ควรมีการตรวจสอบ โดยการสร้าง calibration 
curve ด้วย 

 

 3. การเก็บข้อมูลรายสัปดาห์  
 การเก็บข้อมูลรายสัปดาห์ ประกอบด้วย 

 1) พ้ืนท่ีเตรียมแปลงตกกล้าและพ้ืนท่ีตกกล้า 
 2) พ้ืนท่ีเตรียมแปลง พ้ืนท่ีหว่านและปักดําข้าว พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว 

  อนึ่งบนแปลงทดลองพ้ืนท่ีขนาด 400-500 ไร่ ควรระบายสีกิจกรรมการเพาะปลูกแต่ละชนิดประจําสัปดาห์ท่ี
เสนอแนะให้ทําแผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศท่ีมองเห็นหัวคันนา จะทําให้สามารถตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมการเพาะปลูก
แต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก 
 นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาเพื่อวิเคราะห์หา 

 1) การใช้น้ําของการเพาะปลูกข้าว ซ่ึงประกอบด้วย การรั่วซึมบนแปลงเพาะปลูกข้าว ปริมาณนํ้าใช้ในการเตรียม
แปลงและการใช้น้ําของข้าวหลังจากหว่านและปักดํา 
  2) ฝนใช้การ คือปริมาณฝนท่ีสามารถใช้แทนน้ําชลประทานได้ และ 
  3) ปริมาณนํ้าท่ีส่งในแต่ละช่วงเวลา 
  สําหรับข้อ 1) และ ข้อ 2) นําข้อมูลจากแปลงทดลองมาใช้ประกอบในการคํานวณ ส่วนข้อ 3) นําข้อมูลระดับน้ํา
เหนือน้ํา-ท้ายน้ํา และการเปิดบานประตูมาคํานวณหาปริมาณนํ้าท่ีส่งด้วย calibration curve 

 4) คํานวณหาประสิทธิภาพชลประทาน คํานวณด้วยคํานิยาม  
ประสิทธิภาพชลประทาน     = ปริมาณการใช้น้ําของพืช + การรั่วซึม – ฝนใช้การ                  

  

                     ปริมาณนํ้าท่ีส่ง                     
 

  โดยคํานวณเป็นรายฤดู แล้วนํามา plot กราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับปริมาณนํ้าท่ีส่ง เวลากับปริมาณ
น้ําท่ีต้องการตามทฤษฎี และเวลากับฝนใช้การโดย plot ลงในกราฟเดียวกัน ดังแสดงในหน้า 51 ของ [2] และ [5] 
  5) สําหรับอ่างเก็บน้ํา 
 สําหรับอ่างเก็บน้ําจะมีข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับ–พื้นที่ผิว–ปริมาตรในช่วงฤดูแล้งที่มี inflow ไหลลง
อ่างน้อยหรือไม่มีเลยเสนอแนะให้ monitor ทั้ง inflow ที่ไหลลงอ่าง (ถ้ามี) และ outflow ที่ระบายออกจากอ่างสําหรับ 
outflow อาจสร้าง calibration curve ช่วยก็ได้ ท้ังนี้เพ่ือ monitor หาการสูญเสียน้ําจากการรั่วซึมในอ่างเก็บน้ําซ่ึงมีตัวอย่าง
อยู่ใน [6] 
  6) การจัดการน้ําจากอ่างเก็บน้ํา  
   การดําเนินงาน ประกอบด้วย 

  6.1) ในปีแรกท่ีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนําแบบจําลองการจัดสรรน้ําล่วงหน้ารายสัปดาห์ท่ีมีอยู่ เช่น [7] มา
ปรับใช้ในการจัดสรรน้ําโดยใช้ข้อมูลท่ีได้ monitor จากสนามในเขตโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายกันมาปรับใช้ โดยใช้ระบบ
ทํานายล่วงหน้ารายสัปดาห์ และมีการเก็บข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกจากสนามรายสัปดาห์ ข้อมูลฝน และปริมาณน้ําท่ีส่ง
รายวันมาปรับการจัดสรรน้ําในสัปดาห์ถัดไป พร้อมติดต้ังอุปกรณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลการส่งน้ําและการเพาะปลูกสําคัญดังท่ี
ได้กล่าวมาแล้ว พร้อมท้ังเลือกแปลงทดลอง 

  6.2) ในเวลาเดียวกันเริ่มพัฒนาแบบจําลอง ได้แก ่
  - แบบจําลองฝนใช้การ 
  - แบบจําลองความต้องการน้ําชลประทาน 
  - แบบจําลองการจัดสรรน้ําล่วงหน้าประจําสัปดาห์ 
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    - แบบจําลองสําหรับทํานาย side flow หรือ uncontrol flow ซ่ึงสามารถทํานายล่วงหน้ารายสัปดาห์ 
ราย 2 สัปดาห์ และรายเดือนได้ 
  - แบบจําลองสําหรับทํานาย inflow ท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ํา ซ่ึงสามารถทํานายล่วงหน้า รายสัปดาห์ ราย 2 
สัปดาห์ และรายเดือนได้ 
  6.3) ท่ีสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้เพ่ือคํานวณหา 
   - การรั่วซึมบนแปลงเพาะปลูกข้าว 
   - ฝนใช้การสําหรับการเพาะปลูกข้าวและพืชอ่ืน 
   - ปริมาณนํ้าใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว 
   - ปริมาณนํ้าท่ีเหลือใช้จาการชลประทาน (return flow) 
   - คํานวณหาประสิทธิภาพชลประทานท่ีระดับต่าง ๆ เม่ือสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก 
   - นําข้อมูลท่ีได้ไป calibrate แบบจําลอง 
  6.4) ช่วงเวลาในการดําเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนามบางรายการอาจใช้เวลาหลายปี เช่น 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างฝนประจําสัปดาห์และฝนใช้การประจําสัปดาห์ต้องเก็บข้อมูลหลายปี เพ่ือให้ใช้ได้
กับฝนหลาย ๆ ลักษณะ ความสัมพันธ์จึงจะมีความถูกต้อง 

 - เช่นเดียวกันกับแบบจําลองท่ีใช้ทํานาย side flow หรือ inflow ท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ําจะต้องใช้เวลา
ทดสอบเป็นเวลาหลายปี จึงจะใช้ได้ผลดี 
 7) ศึกษาหาเกณฑ์การจัดการน้ําจากอ่างเก็บน้ํา เพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง 

  7.1) เกณฑ์การจัดการน้ําเพ่ือลดปญัหาภัยแล้ง ควรมีการทบทวนการศึกษาเพ่ือสร้างเกณฑ์การจัดการน้ําจาก
อ่างเก็บน้ําเพ่ือการชลประทาน (DSAR-curve) เม่ือมีข้อมูลท่ี monitor จากสนามเพ่ิมเติมมากพอหรือทุกช่วงเวลา 5 ปี 
  7.2) เกณฑ์การจัดการน้ําเพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมด้านท้ายน้ํา ศึกษาเพ่ือสร้างเกณฑ์การควบคุมระดับน้ําในอ่าง
เก็บน้ําในช่วงเวลาที่อาจเกิดอุทกภัยใหญ่ไหลผ่านอ่างเก็บน้ําได้โดยจัดให้มี flood surcharge storage สําหรับเก็บกัก
ปริมาตรอุทกภัยเป็นการชั่วคราวได้ อนึ่งการระบายน้ําออกจากอ่างช่วงเกิดอุทกภัยจะต้องตรวจสอบกับ side flow ด้วย ท้ังนี้
เพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมด้านท้ายน้ํา ส่วนในปีท่ีไม่เกิดอุทกภัยก็ยังสามารถยกระดับน้ําข้ึนสู่ระดับเก็บกักปกติท่ีปลายฤดูฝนได้แทบ
ทุกปีควรต้องมีการปรับปรุงตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม [8] 
  8) กรณีมีอ่างเก็บน้ํา 2 อ่าง 

กรณีมีอ่างเก็บน้ํา 2 อ่าง และพื้นท่ีชลประทานท้ายน้ําสามารถรับน้ําได้จากทั้ง 2 อ่าง ให้พิจารณาโดยใช้     
อัตราส่วนระหว่างปริมาตรน้ําในอ่างต่อความจุของอ่าง โดยให้ระบายนํ้าออกจากอ่างท่ีมีอัตราส่วนสูงก่อนต่อเม่ืออัตราส่วน
ลดลงเหลือเท่ากัน ก็ให้ระบายน้ําออกจากอ่างโดยคงอัตราส่วนท่ีเท่ากัน [9] 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 การออกแบบอ่างเก็บน้ําและการจัดการน้ําในอ่าง สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
 1. การออกแบบ เนื่องจากยังไม่มีโครงการ จึงจําเป็นต้องนําข้อมูล โดยเฉพาะท่ี monitor จากสนามของโครงการท่ีมี
ลักษณะคล้าย ๆ กันและอยู่ใกล้กันมาใช้ในการศึกษาแต่ถ้ามีพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวโดยอาศัยน้ําฝนบางส่วนเสนอแนะให้วัดการ  
ร่ัวซึมบนแปลงเพาะปลูกข้าวมาใช้ในการศึกษา 
 2. การจัดการน้ําในอ่าง เนื่องจากมีโครงการเกิดข้ึนแล้วจึงต้อง monitor ข้อมูลจากสนามมาใช้ในการจัดการน้ํา อนึ่ง
สําหรับแบบจําลองท่ีใช้ก็ใช้แบบจําลองเกือบเหมือนกัน ยกเว้นแบบจําลองการจัดสรรน้ําล่วงหน้ารายสัปดาห์ แบบจําลอง     
สําหรับทํานาย inflow ที่ไหลลงอ่างเก็บน้ําและ side flow ใช้สําหรับการจัดการน้ําในอ่างและแบบจําลองสําหรับทํานาย 
inflow ท่ีไหลลงอ่างเก็บน้ําและ side flow สามารถใช้ทํานายอุทกภัยเพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมด้านท้ายน้ําได้อีกด้วย 
 3. ข้อ 1 รวมกับข้อ 2 และเม่ือรวมกับกรณีศึกษาก็จะเป็นวิชา Water Resources Engineering ของสภาวิศวกร 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 เนื่องจากในปัจจุบัน (2558) ยังมีการนําเทคนิคการจัดการน้ําดังท่ีได้บรรยายในบทความนี้ไปประยุกต์ใช้น้อยมาก 
ท้ัง ๆ ท่ีในช่วงปี พ.ศ. 2522-2523 ได้ใช้เทคนิคนี้ในการจัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา-แม่กลอง [9] ฉะนั้น ถ้าได้ดําเนินการ
ตามที่ได้อธิบายมาแล้วจะทาํให้ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเพ่ือการชลประทานท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใหม่ เพราะได้ข้อมูลจาก    
โครงการท่ีพัฒนาแล้วและสามารถดําเนินการจัดการน้ําอย่างเป็นระบบท่ีถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังลดปัญหาภัยแล้ง
และน้ําท่วมไปใช้ในการศึกษาออกแบบโดยจะต้องปรับปรุงแบบจําลองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีการเก็บข้อมูลจากสนาม
มาสอบเทียบแบบจําลองท่ีมากพอและเป็นเวลานานมากพอด้วย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการน้ําโดยเฉพาะบนลุ่มน้ําทุกขนาดท่ีมีอ่างเก็บน้ําท้ังการลดปัญหานํ้าท่วม และภัยแล้ง
อย่างเป็นระบบ ด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างโดยใช้น้ําฝนท่ีตกลงบนแปลงเพาะปลูก และปริมาณนํ้าท่ีไม่สามารถควบคุมได้
แทน น้ําชลประทานท่ีระบายจากอ่างเก็บน้ําให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและสามารถใช้แบบจําลองท่ีใช้ทํานาย inflow ท่ีไหลลง
อ่างเก็บน้ําและ side flow เพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมด้านท้ายน้ําได้ 

3. ถ้าได้ดําเนินการดังท่ีได้สรุปไว้โดยย่อใน [10] ก็จะสามารถลดปัญหาภัยแล้งท่ีต้นการเพาะปลูกข้าวฤดูฝนปี     
พ.ศ.2558 ได้มากในทุกลุ่มน้ําท่ีมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 

4. เนื่องจากในปัจจุบัน (2558) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังใช้วิธีการเม่ือ 35 ปีท่ีแล้วอยู่ จึงเสนอแนะให้ปฏิรูปการจัด 
การน้ําท้ังระบบซ่ึงมีรายละเอียดอยู่ใน [11] โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานเฉพาะทางซ่ึงประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น 
บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาขนาดใหญ่ในประเทศแคนาดา [9] ได้ใช้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี มิฉะนั้นจะไม่สามารถนํา
วิธีการท่ีกล่าวมาแล้วนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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