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ชลประทานแม่กลองใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558
ตารางที่ 5-33 ข้อกาหนดของเงินลงทุนและผลกาไรที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
5-89
ตารางที่ 5-34 สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยน้าต้นทุนและปัจจัยความต้องการน้าเพื่อใช้จาลอง 5-95
ระบบในอนาคต
ตารางที่ 5-35 ประสิทธิผลของการจาลองระบบภายใต้สถานการณ์อ้างอิงปัจจุบันและ
5-96
สถานการณ์สมมุติในอนาคต
ตารางที่ 5-36 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินที่เหมาะสม
5-104

(iv)

สารบัญรูป
รูปที่ 2-1
รูปที่ 2-2
รูปที่ 2-3
รูปที่ 2-4
รูปที่ 2-5
รูปที่ 2-6
รูปที่ 2-7
รูปที่ 2-8
รูปที่ 2-9
รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-5
รูปที่ 4-1
รูปที่ 4-2
รูปที่ 4-3
รูปที่ 4-4
รูปที่ 4-5
รูปที่ 4-6
รูปที่ 4-7
รูปที่ 4-8
รูปที่ 4-9
รูปที่ 4-10
รูปที่ 4-11

การเชื่อมโยงของล้าน้าและน้าใต้ดิน
กรอบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน
ลักษณะของโปรแกรมแบบจ้าลอง WEAP
หน้าต่างแสดงข้อมูลของแบบจ้าลอง WEAP
รายงานข้อมูลของแบบจ้าลอง WEAP
การจ้าลองระบบชันหินอุ้มน้าของแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW
การจ้าลองวัฎจักรของน้าโดย MIKE SHE
แผนภูมิแสดงกระบวนการทางอุทกวิทยาใน MIKE SHE
รูปแบบการใช้น้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกัน
ขันตอนการสร้างแบบจ้าลอง WEAP
รายละเอียดขันตอนการประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดิน
การก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาในแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW
ขันตอนการสร้างแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW และรายละเอียดขันตอน
การประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าใต้ดิน
ความเชื่อมโยงระหว่างระบบน้าผิวดินและน้าใต้ดินในพืนที่ศึกษา
แผนที่ลุ่มน้าแม่กลอง
สถิติภูมิอากาศในคาบ 10-30 ปีในพืนที่ลุ่มน้าแม่กลอง
เขื่อนและอ่างเก็บน้าในลุ่มน้าแม่กลองปัจจุบัน
พืนทีโ่ ครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
แผนผังระบบอ่างเก็บน้าของลุ่มน้าแม่กลองในปัจจุบัน
แผนผังระบบอ่างเก็บน้าของลุ่มน้าแม่กลองตามแผนพัฒนาแหล่งน้าในอนาคต
เปรียบเทียบปริมาณน้าที่ไหลเข้าและปริมาณน้าที่ปล่อยสุทธิรายเดือนของ
เขื่อนศรีนครินทร์
เปรียบเทียบปริมาณน้าที่ไหลเข้าและปริมาณน้าที่ปล่อยสุทธิรายเดือนของ
เขื่อนวชิราลงกรณ
เปรียบเทียบปริมาณน้าที่ไหลเข้าและปริมาณน้าที่ปล่อยสุทธิรายเดือนของ
เขื่อนท่าทุ่งนา
ปริมาณน้าที่ผันเข้าคลองชลประทานและระบายท้ายเขื่อนแม่กลองรายปี
การใช้น้าใต้ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพืนที่โครงการชลประทานแม่กกลองใหญ่

หน้า
2-2
2-2
2-3
2-5
2-6
2-7
2-9
2-9
2-11
3-6
3-7
3-8
3-11
3-13
4-2
4-5
4-12
4-13
4-15
4-16
4-19
4-20
4-21
4-21
4-26

(iv)

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 5-1
รูปที่ 5-2
รูปที่ 5-3
รูปที่ 5-4
รูปที่ 5-5
รูปที่ 5-6
รูปที่ 5-7
รูปที่ 5-8
รูปที่ 5-9
รูปที่ 5-10
รูปที่ 5-11
รูปที่ 5-12
รูปที่ 5-13
รูปที่ 5-14
รูปที่ 5-15
รูปที่ 5-16
รูปที่ 5-17
รูปที่ 5-18
รูปที่ 5-19

ข้อมูลปริมาณที่ส่งไปใช้เพื่อการชลประทานเฉลี่ยรายเดือนในพืนที่โครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่
แผนที่ลุ่มน้าแม่กลองและพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
ข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดที่คัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละลุ่มน้าย่อย
ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือนตังแต่ปี พ.ศ.
2543-2558
ข้อมูลน้าท่าจากสถานีตรวจวัดที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือนตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
ข้อมูลการใช้ที่ดินในพืนที่ศึกษา
ข้อมูลปริมาณความต้องการน้ารายปีตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
การก้าหนดรูปแบบแบบจ้าลอง WEAP ในพืนที่ลุ่มน้าแม่กลอง
โค้งเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าส้าหรับการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้าระยะ
ยาวของเขื่อนศรีนครินทร์
โค้งเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าส้าหรับการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้าระยะ
ยาวของเขื่อนวชิราลงกรณ
แบบจ้าลองย่อยน้าฝน-น้าท่าโดยวิธีสัมประสิทธิ์แบบเรียบง่าย
ผลการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการปรับเทียบแบบจ้าลอง WEAP กับข้อมูล
ตรวจวัดจริงระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 ในพืนที่ลุ่มน้าแม่กลอง
ผลการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ้าลอง WEAP
กับข้อมูลตรวจวัดจริงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ในพืนที่ลุ่มน้าแม่กลอง
ผลการเปรียบเทียบปริมาณน้าเก็บกักที่ได้จากแบบจ้าลอง WEAP และข้อมูล
ตรวจวัดจริงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ของเขื่อนหลักในลุ่มน้าแม่กลอง
ปริมาณการขาดน้าจากการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
ปริมาณการขาดน้า ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าในกิจกรรม
ต่าง ๆ จากการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิง
ผลการเปรียบเทียบปริมาณการขาดน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2
ผลการเปรียบเทียบปริมาณการขาดน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2

หน้า
5-6
5-8
5-10
5-11
5-13
5-14
5-16
5-18
5-19
5-20
5-21
5-23
5-26
5-28
5-30
5-31
5-32
5-37
5-37

(iv)

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 5-20
รูปที่ 5-21
รูปที่ 5-22
รูปที่ 5-23
รูปที่ 5-24
รูปที่ 5-25
รูปที่ 5-26
รูปที่ 5-27
รูปที่ 5-28
รูปที่ 5-29
รูปที่ 5-30
รูปที่ 5-31
รูปที่ 5-32
รูปที่ 5-33
รูปที่ 5-34
รูปที่ 5-35
รูปที่ 5-36
รูปที่ 5-37
รูปที่ 5-38
รูปที่ 5-39
รูปที่ 5-40
รูปที่ 5-41

ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าภายใต้
สถานการณ์สมมุติ A2
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าภายใต้
สถานการณ์สมมุติ B2
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้า
น้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้า
น้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานไฟฟ้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานไฟฟ้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2
แผนที่แสดงต้าแหน่งบ่อสังเกตการณ์ในพืนที่ศึกษา
ระดับน้าใต้ดินของบ่อสังเกตการณ์ตรวจวัดตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
ความแตกต่างของระดับน้าใต้ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งจากบ่อสังเกตการณ์
ในพืนที่ศึกษา
แผนที่แสดงต้าแหน่งบ่อสูบน้าใต้ดินในพืนที่ศึกษา
อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจการค้า
อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจบริการ
อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อการเกษตรกรรมเพาะปลูก
อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อการปศุสัตว์
อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภค
แผนที่แสดงต้าแหน่งหลุมเจาะส้ารวจชันดินในพืนที่ศึกษา
ชันหินอุ้มน้าใต้ดินและจ้านวนชันที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง VISUAL
MODFLOW
ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินกรุงเทพฯ
ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินพระประแดง
ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินนครหลวง
ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินนนทบุรี

หน้า
5-38
5-38
5-39
5-39
5-40
5-40
5-42
5-44
5-45
5-46
5-46
5-47
5-47
5-47
5-48
5-48
5-49
5-49
5-51
5-51
5-52
5-52

(iv)

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 5-42
รูปที่ 5-43
รูปที่ 5-44
รูปที่ 5-45
รูปที่ 5-46
รูปที่ 5-47
รูปที่ 5-48
รูปที่ 5-49
รูปที่ 5-50
รูปที่ 5-51
รูปที่ 5-52
รูปที่ 5-53
รูปที่ 5-54
รูปที่ 5-55
รูปที่ 5-56
รูปที่ 5-57
รูปที่ 5-58
รูปที่ 5-59
รูปที่ 5-60
รูปที่ 5-61
รูปที่ 5-62
รูปที่ 5-63
รูปที่ 5-64
รูปที่ 5-65
รูปที่ 5-66
รูปที่ 5-67
รูปที่ 5-68

ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินสามโคก
ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินพญาไท
ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินธนบุรี
ระดับชันความสูงของชันหินอุ้มน้าใต้ดินปากน้า
ระดับชันความสูงของชันหินแข็งอุ้มน้า
แผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีวัดน้าท่าของแม่น้าแม่กลองและแม่น้าท่าจีน
แผนที่แสดงประเภทของการใช้ที่ดินในพืนที่ศึกษา
แบบจ้าลองเชิงมโนทัศน์เพื่อจ้าลองการไหลของน้าใต้ดินในพืนที่ศึกษา
การออกแบบกริดและขอบเขตของแบบจ้าลองในพืนที่ศึกษา
ประสิทธิผลของการปรับเทียบแบบจ้าลองการไหลของน้าใต้ดินในสภาวะคงที่
ช่วงข้อมูลความสามารถในการน้าน้าของดินที่แนะน้าโดย Heath
แผนที่แสดงทิศทางของเวคเตอร์ความเร็วน้าจากแบบจ้าลองในพืนที่ศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินกรุงเทพฯ
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินพระประแดง
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินนครหลวง
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินนนทบุรี
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินสามโคก
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินพญาไท
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินธนบุรี
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินอุ้มน้าใต้ดินปากน้า
แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชันหินแข็งอุ้มน้า
สมดุลงบน้าใต้ดินจากการจ้าลองในสภาวะคงที่ตังแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (2 ปี)
สมดุลงบน้าใต้ดินจากการจ้าลองในสภาวะคงที่ตังแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 (5 ปี)
ระยะน้าลดของบ่อสังเกตการณ์จากผลการจ้าลองกรณีสถานการณ์สมมุติที่
อัตราการสูบน้าใต้ดินไปใช้เพิ่มขึน 20% ของอัตราการสูบน้าปัจจุบัน
ขันตอนการเชื่อมโยงแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ข้อมูลการใช้ที่ดินของลุ่มน้าย่อย-6 ที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง MODFLOW ของ
ชันผิวดิน
การเชื่อมโยงโหนดความต้องการน้าผิวดินและน้าใต้ดินที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง
WEAP-MODFLOW

หน้า
5-53
5-53
5-54
5-54
5-55
5-56
5-57
5-58
5-59
5-61
5-62
5-64
5-65
5-65
5-66
5-66
5-67
5-67
5-68
5-68
5-69
5-71
5-72
5-75
5-78
5-80
5-81

(iv)

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 5-69
รูปที่ 5-70
รูปที่ 5-71
รูปที่ 5-72
รูปที่ 5-73
รูปที่ 5-74
รูปที่ 5-75
รูปที่ 5-76
รูปที่ 5-77
รูปที่ 5-78
รูปที่ 5-79
รูปที่ 5-80
รูปที่ 5-81

รูปที่ 5-82

สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินในปัจจุบันที่ก้าหนดใน
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
สมดุลงบน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 จากแบบจ้าลอง WEAPMODFLOW
ภาพ 3 มิติของข้อมูลเฮดน้าทางชลศาสตร์ของแต่ละกริดเซลล์จากแบบจ้าลอง
WEAP-MODFLOW
ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนด
ความต้องการน้า GMKIP_1L จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนด
ความต้องการน้า GMKIP_2L จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนด
ความต้องการน้า GMKIP_1R จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนด
ความต้องการน้า GMKIP_2R จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนด
ความต้องการน้า GMKIP_GMKLP จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินรายเดือนเฉลี่ยในพืนที่โครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558
ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานระหว่างปี
พ.ศ. 2543-2558
ปริมาณการขาดน้าจากการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ปริมาณการขาดน้าจากการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าชลประทานจากการจ้าลอง
สถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และ
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้าน้าจากการจ้าลอง
สถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และ
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW

หน้า
5-83
5-84
5-84
5-85
5-85
5-86
8-86
5-87
5-88
5-90
5-91
5-92
5-93

5-93

(iv)

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่ 5-83

รูปที่ 5-84
รูปที่ 5-85

รูปที่ 5-86

รูปที่ 5-87

รูปที่ 5-88
รูปที่ 5-89
รูปที่ 5-90
รูปที่ 5-91
รูปที่ 5-92
รูปที่ 5-93
รูปที่ 5-94

ดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้าจากการจ้าลอง
สถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และ
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ผลการเปรียบเทียบปริมาณการขาดน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติในอนาคต
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้า
ชลประทานภายใต้สถานการณ์สมมุติในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573
ด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้า
น้าภายใต้สถานการณ์สมมุติในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ด้วย
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้า
ภายใต้สถานการณ์สมมุติในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ด้วย
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคต A2
ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคต B2
ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคต A2 และก้าหนดปริมาณความต้องการน้าเพิ่มขึน
ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคต B2 และก้าหนดปริมาณความต้องการน้าเพิ่มขึน
ซอฟต์แวร์ All_WATER_gw
หน้าต่างการใช้งานของซอฟต์แวร์ All_WATER_gw
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินที่เหมาะสม

หน้า
5-94

5-98
5-98

5-99

5-99

5-100
5-100
5-101
5-101
5-102
5-103
5-105

(v)

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการอ่างเก็บน้าร่วมกับน้าบาดาลในเขตโครงการชลประทานแม่กลอง
ใหญ่ (Conjunctive Water Management Considering Reservoir-Aquifer Interaction for Greater
Mae Klong Irrigation Project)” ฉบั บ นี ส้ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ที่สนับสนุนเงินทุน
วิจัยตลอดระยะเวลาศึกษา
ขอขอบคุณ ส้ านั กทรัพ ยากรน้ าบาดาลเขต 2 (สุ พ รรณบุ รี) ส้ านั กทรัพ ยากรน้ าบาดาลเขต 8
(ราชบุรี) กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยาทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ข้อมูลวิจัย
เป็นอย่างดี
ท้ายนี คณะผู้ วิจั ย ขอขอบคุณ ภาควิช าวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้ อม คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล หน่วยงานต้นสังกัด ที่สนับสนุนปัจจัยเกือหนุนอื่น ๆ จนท้าให้ งานวิจัยฉบับนีเสร็จ
สมบูรณ์ไปด้วยดี

ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
หัวหน้าโครงการวิจัย

1-1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำ
ผลพวงจากภาวะโลกร้ อน (Global Warming) และความเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศโลก
(Climate Change) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการตกของฝน (Pattern of Rainfall)
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก และนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการน้้าประเทศไทยที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นล้าดับ ดังจะเห็นได้จากปลายปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เนื่องจากมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก ธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความ
เสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท แต่หลังจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ปริมาณฝนในภาพรวมทั้งประเทศ
ลดลง ท้าให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแนวทางการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าในประเทศยังคงใช้แนวทางและวิธีปฏิบัติแบบดั้งเดิมคือ แก้ปัญหาแบบแยก
ส่ ว นโดยเน้ น ที่ ก ารจั ด หาแหล่ ง น้้ า ผิ ว ดิ น (Surface Water Source) เป็ น หลั ก หากแหล่ ง น้้ า ผิ ว ดิ น ไม่
เพียงพอต่อความต้องการน้้า การขุดเจาะน้้าใต้ดิน (Groundwater) จะเป็นวิธีที่ถูกน้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าโดยขาดการพิจารณาความสัมพันธ์ของทรัพยากรน้้าจากแหล่งน้้าต่าง ๆ ซึ่งแท้จริ งแล้วน้้า
ทั้งหมดเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน การแก้ปัญหาด้านน้้าจึงยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร สาเหตุมาจากการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใต้ดินและน้้าผิวดินได้ด้าเนินไปในลักษณะที่เป็นเอกเทศต่อกัน หรือก้าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งน้้าทั้ง 2 แหล่งให้มีความเชื่อมโยงกัน น้อยมาก โครงการพัฒนาแหล่งน้้าใต้ดิน
และน้้าผิวดินต่างก็ด้าเนินไปบนพื้นฐานของต้นทุนของแหล่งน้้านั้น ๆ (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, 2554)
การพัฒนาแบบแยกส่วน (Fragmented Decision Making) เพื่อสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาเฉพาะ
ด้านคือการพิจารณาเฉพาะปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยมิได้ค้านึงถึงผลลัพธ์ หรือความสัมพันธ์ของแหล่งน้้านั้น
ต่อปัจจัยอื่น ๆ ท้าให้การพัฒนาและการบริหารจัดการไม่ได้ประโยชน์จากแหล่งน้้าอย่างเต็มที่ และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง (ยุทธนา ตาละลักษมณ์, 2556) ด้วยเหตุนี้จึงน้าไปสู่แนวคิดการจัดการน้้า
ผิวดินร่วมกับน้้าใต้ดิน (Conjunctive Water Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการ
น้้ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ( Integrated Water Resources Management, IWRM) (Global Water
Partnership, 2000) ที่มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านน้้า (Water Security) ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล และเป็นการบริหารจัดการน้้าแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้าที่มีอยู่สูงสุด
จากการศึกษาโครงการจัดท้าแผนบูรณาการน้้าใต้ดินร่วมกับน้้าผิวดินทั่วประเทศ (กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล, 2554) และโครงการประเมินศักยภาพแหล่ง น้้าใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่กลองและลุ่มน้้าท่าจีน
ของกรมทรัพยากรน้้าใต้ดิน (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, 2551) พบว่าในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่กลองมีการสูบ น้้าใต้
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ดิน ขึ้น มาใช้เพื่อการเกษตรกรรมเป็น จ้ านวนมาก อย่างไรก็ดีข้อมูล การศึกษาทางธรณีอุทกวิทยายังมี
ค่อนข้างน้อยไม่ว่าจะเป็น ลักษณะการวางตัวของชั้น น้้าใต้ดิน ปริมาณน้้า ปริมาณการใช้ น้าใต้ดิน และ
คุณภาพน้้า เป็นต้น ในบางพื้นที่ของลุ่มน้้าแม่กลองมีศักยภาพน้้าใต้ดินโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางซึ่ง
สามารถน้าน้้าใต้ดินนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก แต่ในบางพื้นที่ศักยภาพน้้าใต้ดินโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่้า
และบางแห่งคุณภาพน้้าใต้ดินกร่อยหรือเค็ม ส่วนศักยภาพน้้าผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่กลองมีทั้งอ่างเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนถึงขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งมีสระกักเก็บน้้าตามมาตรฐานกรมพัฒนา
ที่ดิน และหนองน้้าธรรมชาติซึ่งบางแห่งตื้นเขิน บริเวณดังกล่าวนี้มีปัญหาการขาดแคลนน้้า เพื่อการเกษตร
การอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้การวิจัยชิ้นนี้จึงเห็นความจ้าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน
บู ร ณาการการจั ดการน้้าใต้ดิน ร่ว มกับ น้้าผิว ดินที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่กลองตอนล่างเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเสริ ม สร้ างความมั่ น คงด้ า นน้้ า (Water Security) ในพื้ น ที่ โ ครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ในลุ่มน้้าแม่กลองโดยอาศัยแนวคิดในการบริหารจัดการน้้าผิวดินร่วมกับ น้้าใต้ดิน
(Conjunctive Water) ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการด้าเนินงานวิจัยที่ส้าคัญมีดังนี้
1.2.1 พัฒนาแบบจ้าลองการจัดการอ่างเก็บน้้าร่วมกับ น้้าใต้ดินในเขตโครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่ซึ่งพัฒนาโดยอาศัยแบบจ้าลองระบบ-การหาค่าที่ดีที่สุดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ ศึกษา
จริง
1.2.2 น้าเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการน้้าผิวดินร่วมกับ น้้าใต้ดิน (Conjunctive Water
Management) ในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

1.3 เป้ำหมำยของกำรวิจัย
เพื่อสนั บ สนุ น การด้าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครัฐ ในการบริห ารจัดการน้้าในพื้นที่โ ครงการ
ชลประทานในลุ่มน้้าแม่กลองอย่างมั่นคง โดยการหาความเหมาะสมที่ดีที่สุดในการจัดการแหล่งน้้าต้นทุน
จากแหล่งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการน้้าผิวดินร่วมกับน้้าใต้ดิน

1.4 ประโยชน์ของกำรวิจัย
1.4.1 ทราบศักยภาพของแหล่งน้้าต้นทุนทั้งจากแหล่งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินในพื้นที่ภาค ตะวันตก
ของประเทศไทย
1.4.2 สามารถก้าหนดรูป แบบที่เหมาะสมในการจัดการน้้าผิวดินร่วมกับ น้้าใต้ดิน ในเขตพื้นที่
โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ส้าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านน้้าในอนาคต
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1.4.3 สามารถน้ า แนวคิ ด การจั ด การน้้ า ผิ ว ดิ น ร่ ว ม กั บ น้้ า ใต้ ดิ น (Conjunctive Water
Management) ไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินสถานะของแหล่งน้้าต้นทุนและโอกาสความเป็นไปได้ ใ น ก า ร
น้าแนวคิดการจัดการน้้าร่วมกันไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ลุ่มน้้าอื่น ๆ ของประเทศ

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ท้าการพัฒนาแบบจ้าลองระบบน้้าผิวดินในลุ่มน้้าแม่กลองโดยอาศัยแบบจ้าลองระบบ
การวางแผนและประเมิ น สถานการณ์ น้ า (Water Evaluation and Planning Model, WEAP) เพื่ อ
ประเมินสถานะน้้าต้นทุนจากแหล่งน้้ าผิวดินรายเดือน ร่วมกับอาศัยแบบจ้าลองการไหลของน้้าใต้ดิน
(Model of Groundwater Flow, MODFLOW) เพื่ อ จ้ า ลองสภาพการไหลของน้้ า ใต้ ดิ น และประเมิ น
สถานภาพของน้้าใต้ดินในพื้นที่เพื่อใช้การบริหารจัดการร่วมกัน
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
2.1 การใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน (Conjunctive Water Use)
การใช้น้ าผิ วดิน ร่ว มกับน้ าใต้ดิน (Conjunctive Water Use) โดยส่ ว นใหญ่จะหมายถึงการหา
ค้าตอบที่ดีที่สุดในการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินที่เหมาะสม การใช้น้าร่วมกันของแหล่งน้า 2 แห่งได้แก่
แหล่งน้าผิวดิน (Surface Water) และแหล่งน้าใต้ดิน/น้าบาดาล (Groundwater) เป็นการใช้แหล่งน้าทัง
2 แห่งอย่างกลมกลืนเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจต่อกันน้อยที่สุด และให้
เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการน้าและน้าต้นทุนอย่างเหมาะสม (FAO, 1995) โดยหลักการแล้วน้า
ผิวดินและน้าใต้ดินเป็นแหล่งน้าเดียวกันซึ่งเชื่อมต่อกันทางกายภาพโดยวัฏจักรน้า (Hydrologic Cycle)
ถึงแม้ว่ากฎหมายน้าและนโยบายด้านน้าจะพิจารณาน้าผิวดินและน้าใต้ดินแยกออกจากกัน แต่โดยทาง
ปฏิบัติน้าผิวดินและน้าใต้ดินจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทางชลศาสตร์ดัง แสดงในรูปที่ 2-1 ซึ่งการ
พิจารณาน้าผิวดินและน้าใต้ดินเป็นแหล่งน้าเดียวกันจะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการจัดการน้า (Winter et
al., 1998)

(a) Gaining stream

(b) Losing stream

2-2

(c) Losing stream that is connected from the water table
รูปที่ 2-1 การเชื่อมโยงของล้าน้าและน้าใต้ดิน
ที่มา : Winter et al. (1998)
รัฐบาลออสเตรเลียได้พัฒนากรอบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน (Conjunctive Water
Management Framework) ส้าหรับผู้จัดการหรือผู้มีอ้านาจในจัดการน้า ผู้ก้าหนดนโยบายน้า กลุ่มลุ่ม
น้า กลุ่มอุตสาหกรรม และอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาดังแสดงในรูปที่ 2-2 ซึ่งกรอบ
การจัดการนีสามารถใช้ได้ตังแต่ระดับโครงการทุกขนาดจนถึงระดับลุ่มน้า ทังนีระบบการวางแผนและการ
จัดการน้าที่มีอยู่จ้านวนมากได้เข้าเป็นองค์ประกอบของกรอบการจัดการนี (Brodie et al., 2007)

รูปที่ 2-2 กรอบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน
ที่มา : Brodie et al. (2007)

2-3

2.2 แบบจ้าลองการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน (Conjunctive Water Use Model)
2.2.1 แบบจ้าลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้า (Water Evaluation and
Planning Model, WEAP)
แบบจ้าลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้า (Water Evaluation and Planning
Model, WEAP) ถูกพัฒนาโดยหน่วยงาน Stockholm Environment Institute (SEI) เมื่อปี ค.ศ. 1995
เป็นเครื่องมือส้าหรับใช้ในการวางแผนงานด้านทรัพยากรน้า เครื่องมือส้าหรับคาดการณ์เพื่อวางแผนการ
จัดสรรน้าในอนาคต เครื่องมือวิเคราะห์ด้านนโยบาย และเป็นเครื่องมือประเมินทางเลือกการพัฒนาและ
จัดสรรน้าโดยอาศัยหลักการสมดุลน้า สามารถวิเคราะห์ความต้องการน้า แหล่งน้าต้นทุน สิทธิ์การใช้น้า
ล้าดับความส้าคัญในการจัดสรรน้า จ้าลองระบบการไหลในล้าน้า การปฏิบัติการอ่างเก็บน้า ไฟฟ้าพลังงาน
น้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความต้ องการน้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศ และวิเคราะห์ผลประโยชน์ของ
โครงการได้

รูปที่ 2-3 ลักษณะของโปรแกรมแบบจ้าลอง WEAP
2.2.1.1 ขันตอนวิธีการค้านวณของแบบจ้าลอง WEAP (Calculation Algorithms)
แบบจ้าลอง WEAP ค้านวณสมดุลน้าของทุก ๆ โหนดในช่วงเวลารายเดือน เริ่มจากเดือนแรกของ
ปีสถานการณ์ตังต้นจนถึงเดือนสุดท้ายของปีสถานการณ์สุดท้าย โดยค่าแต่ละเดือนไม่ส่งผลต่อค่าในเดือน
อื่น ยกเว้นอ่างเก็บน้า, ชันหินอุ้มน้า และบริเวณดินอิ่มน้า ดังนันปริมาณน้าทังหมดที่ไหลเข้ามาในระบบจะ
ถูกเก็บในอ่างเก็บน้าและชันหินอุ้มน้าหรือหลงเหลืออยู่ในระบบในตอนสินเดือน เนื่องจากช่วงเวลารายเป็น
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ช่วงเวลาที่ค่อนข้างนาน การไหลของน้าทังหมดจึงสมมุติให้เกิดขึนทันที ดังนันพืนที่ใช้น้าสามารถน้าน้าจาก
แม่น้ามาใช้ ส่งต่อสู่สถานบ้าบัดน้าเสียและไหลกลับคืนสู่แม่น้าได้ในเดือนเดีย วกันในแต่ละเดือนมีขันตอน
การค้านวณดังนี
(1) ความต้องการการใช้น้ารายปีหรือรายเดือนส้าหรับพืนที่ใช้น้า การระเหยของน้าในพืนที่กัก
เก็บ การเกิดหิมะ และการซึมลงผิวดิน
(2) การไหลเข้าและการไหลออกของน้าในทุก ๆ โหนดในระบบ ค้านวณปริมาณน้าที่น้ามาจาก
แหล่ งน้ าให้ เ พีย งต่ อความต้ องการน้ า และการส่ ง น้า สู่ อ่า งเก็ บน้ า โดยใช้ ก้า หนดการเชิ ง เส้ น (Linear
Program) เพื่อค้านวณความต้องการน้าและพืนที่ใช้น้าที่เหมาะสม ขึนอยู่กับการจัดล้าดับความส้าคัญของ
ความต้องการน้าประเภทต่าง ๆ สมดุลน้า และข้อก้าหนดอื่น ๆ
(3) ไฟฟ้าพลังงานน้า
(4) ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและก้าไร
(5) หากมีการเชื่อมต่อกับแบบจ้าลอง MODFLOW ผลลัพธ์ที่ได้ (การสูบน้าใต้และการเติมน้าใต้
ดิน) จะถูกส่งไปยังแบบจ้าลอง MODFLOW ในลักษณะของข้อมูลน้าเข้า หลังจาก MODFLOW วิเคราะห์
ในหนึ่งช่วงเวลาผลลัพธ์ที่ได้ (การไหลของน้าระหว่างผิวดินกับใต้ดิน) จะถูกส่งต่อไปยัง WEAP
(6) ค้านวณความเข้มข้นของมลพิษในแม่น้าจากการไหลของน้า พืนที่ใช้น้า และการบ้าบัดมลพิษ
2.2.1.2 หน้าต่างแสดงข้อมูลของแบบจ้าลอง WEAP
หน้าต่างแสดงข้อมูลของแบบจ้าลอง WEAP แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังรูปที่ 2-4
(1) แผนภูมิต้นไม้ : เป็นหน้าต่างด้านซ้ายบนของโปรแกรมใช้ส้าหรับสร้างข้อมูลและจัดการหรือ
แก้ ไ ขข้ อ มู ล โดยแบ่ ง หมวดหมู่ ใ นแผนภู มิ อ อกเป็ น 6 ประเภทได้ แ ก่ (1.1) Key Assumptions (1.2)
Demand Sites (1.3) Hydrology (1.4) Supply and Resources (1.5) Environment และ (1.6) Other
Assumptions โดยหัวข้อที่ถูกเลือกในแผนภูมิต้นไม้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลในหน้าต่างทางด้านขวา
ของโปรแกรม
(2) ภาพประกอบของโครงการ : เป็นหน้าต่างด้านซ้ายล่างของโปรแกรมโดยองค์ประกอบที่ถูก
เลือกในหน้าต่างจะถูก Highlight ในหน้าต่างแผนภูมิต้นไม้ (เหนือหน้าต่างภาพประกอบของโครงการ)
และข้อมูลขององค์ประกอบที่เลือกจะแสดงในหน้าต่างทางด้านขวาของโปรแกรม หากใช้งานโปรแกรม
ด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2 หน้าจอ หน้าต่างภาพประกอบของโครงการสามารถน้าไปแสดงในอีกหน้าจอ
หนึ่งได้เพื่อขยายภาพให้ง่ายต่อการใช้งาน
(3) หน้าต่างส้าหรับกรอกข้อมูล : เป็นหน้าต่างด้านขวาบนของโปรแกรมใช้ส้าหรับกรอกข้อมูล
หรือก้าหนดตัวแปรต่าง ๆ ของโครงการ โดยปุ่มบริเวณด้านบนของตารางข้อมูลเป็นการแบ่งประเภทข้อมูล
ตามตัวแปร เช่น Water Use, Loss and Reuse, Demand Management เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเข้าไป
แก้ไขข้อมูลของตัวแปรในโครงการได้ในส่วนนี
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(4) ผลลัพธ์ของข้อมูล : เป็นหน้าต่างด้านขวาล่ างของโปรแกรมใช้ส้าหรับแสดงข้อมูลภายใน
หน้าต่างส้าหรับกรอกข้อมูลออกมาในรูปแบบตารางหรือกราฟ เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
ภาพรวมของโครงการ ข้อมูลในส่วนนีสามารถโอนถ่ายน้าข้อมูลไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Excel ได้เช่นกัน

รูปที่ 2-4 หน้าต่างแสดงข้อมูลของแบบจ้าลอง WEAP
2.2.1.3 การน้าเข้าและส่งออกข้อมูล
การน้าเข้าข้อมูลมาในแบบจ้าลอง WEAP สามารถรายงานข้อมูลผ่านหน้าต่างส้าหรับกรอกข้อมูล
ซึ่งอยู่ด้านขวาบนของโปรแกรม หรือผู้ใช้สามารถพิมพ์ออกมาเป็นรายงานและแก้ไขข้อมูลจากตัวรายงาน
ได้เช่นกันดังรูปที่ 2-5 แต่ถ้าเป็นโครงการที่มีข้อมูลจ้านวนมาก แบบจ้าลอง WEAP สามารถน้าเข้าและ
ส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ MS Excel ได้ เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลที่มีประเภทและจ้านวน
ของข้อมูลจ้านวนมากได้อย่างเป็นระบบ
การน้าเข้าข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลาเช่น ข้อมูลน้าท่ารายเดือนในแหล่งน้าต้นทุน สามารถ
น้าเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่นได้โดยใช้ฟังก์ชั่น “ReadFromFile” โดยข้อมูลนันต้องอยู่ในรูปแบบ ASCII
ไฟล์ สวนใหญจะแปลงใหมีนาสกุล CSV (Comma Separated Values) ซึ่งสามารถสรางไดจากโปรแกรม
MS Excel
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รูปที่ 2-5 รายงานข้อมูลของแบบจ้าลอง WEAP
2.2.1.4 การแสดงผลลัพธ์
หลังจากโปรแกรมได้ท้าการประมวลผลเรียบร้อยแล้วสามารถเขาไปที่ Overview ในสวนของ
Manage Overview เพื่อเลือกการแสดงผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบกราฟหรือแผนผัง โดยแบบจ้าลอง WEAP
สามารถน้าขอมูลเชิงตัวเลขออกสู โปรแกรม MS Excel และสามารถค้านวณคาทางสถิติ คือ คาผลรวม
(Sum) คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Max) คาต่า้ สุด (Min) สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation)
และคาเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square)
2.2.2 แบบจ้าลองการไหลของน้าใต้ดิน (Model of Groundwater Flow, MODFLOW)
แบบจ้าลองการไหลของน้าใต้ดิน VISUAL MODFLOW เป็นแบบจ้าลองแบบ 3 มิติที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการท้าแบบจ้าลองน้าใต้ดินโดยสามารถจ้าลองการไหลแบบคงที่ (Steady Flow) และการ
ไหลแบบไม่คงที่ (Non-Steady Flow) ส้าหรับการไหลในรูปร่างต่าง ๆ ได้ อีกทังยังสามารถจ้าลองการไหล
ในชันหินอุ้มน้าไร้แรงดันหรือหินอุ้มน้ามีแรงดันและรวมถึงไหลภายนอก เช่น การไหลของน้าจากบ่อน้าลง
สู่ใต้ดิน เป็นต้น และสามารถแยกจ้าลองค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้าซึมผ่านส้าหรับชันดินที่แตกต่างกันได้
โดยการไหลของน้าใต้ดินแบบ 3 มิติที่ความหนาแน่นคงที่ผ่านรูพรุนของชันดินสามารถอธิบายได้ด้ว ย
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial-Differential Equation) (Harbaugh et al., 2000) ดังนี
  h    h    h 
h
 K xx    K yy    K zz   W  Ss
x  x  y  y  z  z 
t
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เมื่อ

K xx , K yy , K zz = ค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้าซึมผ่านในแกน x, y และ z
h = ค่าโพเทนชิโอมิเมตรีเฮด (Potentiometric Head)
W = ปริมาตรการไหล (Volumetric Flux) ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของแหล่งน้า W <
0.0 ส้าหรับการไหลของน้าออกจากระบบน้าใต้ดิน และ W > 0.0 ส้าหรับการไหล
ของน้าเข้าสู่ระบบน้าใต้ดิน
S s = ค่าการกักเก็บจ้าเพาะ (Specific Storage) ของวัสดุพรุน
t = เวลา

แบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW อาศัยวิธี Finite-Difference ในการแก้สมการการไหลของน้า
ใต้ดิน โดยแบ่งบริเวณที่มีการไหลปรากฎด้วยกริด (Grid) ทัง 3 แกน เป็นบล็อกต่าง ๆ เรียกว่า เซลล์
(Cell) และสามารถวิเคราะห์อัตราการไหลเข้าหรืออัตราการไหลออกของแต่ละเซลล์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้

รูปที่ 2-6 การจ้าลองระบบชันหินอุ้มน้าของแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW
ที่มา : Harbaugh & Geological Survey (2005)
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2.2.3 แบบจ้าลอง MIKE SHE
MIKE SHE เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ในการจ้าลองความสัมพันธ์ระหว่างน้าใต้ดินและน้าผิวดินแบบ
ผสมผสาน (Integrated Groundwater and Surface Water Resources Modeling) ซึ่งพัฒนาโดย the
Danish Hydraulic Institute (DHI) มีพืนฐานมาจากแบบพิมพ์เขียวจ้าลองวัฎจักรน้าของ Freeze and
Harlan ที่ได้จัดท้าขึนในปี ค.ศ.1969 (Abbott et al., 1986) เพื่อรวมความสามารถในการจ้าลองน้าใต้ดิน
และน้าผิวดิน และเชื่อมต่อได้ง่ายกับ MIKE11 ซึ่งเป็นแบบจ้าลองน้าผิวดินแบบ 1 มิติ และ MOUSE ซึ่ง
เป็ น แบบจ้ า ลองส้ า หรั บ ระบบระบายน้ า ใต้ ดิ น MIKE SHE ถู ก น้ า มาใช้ เ พื่ อ จ้ า ลองการไหลและการ
เคลื่อนย้ายของสารละลายและตะกอนในน้าผิวดินและน้าใต้ดิน มีการประยุกต์ใช้งานกับการใช้น้าร่วมกัน
ความสัมพันธ์ของน้าผิวดินและน้าใต้ดิน และการเคลื่อนย้ายสิ่งเจือปน
MIKE SHE ประกอบด้วยโมดูลพืนฐาน 2 โมดูล คือ (1) MIKE SHE PP และ (2) MIKE SHE WM
โดยMIKE SHE PP เป็นโมดูลก่อนและหลังกระบวนการวิเคราะห์ (Pre- and Post-Processing Module)
ส่วน MIKE SHE WM เป็นโมดูลการเคลื่อนที่ของน้า (Water Movement Module) ซึ่งประกอบด้วย 5
โมดู ล ย่ อ ยได้ แ ก่ (1) Evapotranspiration (ET) (2) Unsaturated Zone (UZ) (3) Saturated Zone
Flow (SZ) (4) Overland and Channel Flow (OC) และ (5) Irrigation (IR) ยั ง มี Add-on Modules
อีกหลายอย่างที่สามารถเพิ่มได้ส้าหรับการติดตามอนุภาค การเคลื่อนย้ายของสารเจือปน ระบบดินและพืช
และการประยุกต์ใช้การจ้าลองเฉพาะทางอื่น ๆ (Graham, 1995)
โปรแกรม MIKE SHE สามารถประสานการท้างานกับโปรแกรม GIS และ Applications ต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ (MIKE SHE Converters, GeoEditor, UZ Editor, Irrigation GIS และ DAISY GIS) การ
ประสาน GIS ได้พัฒนาขึนโดยการท้างานร่วมกับ Environmental System Research Institute, Inc.
(ESRI) ArcView นอกจากนี MIKE SHE Converted สามารถแปลง ArcView Data เป็น Model Input
GeoEditor จะใช้ส้าหรับการแปลงข้อมูลธรณีวิทยาและสร้างแบบจ้าลองธรณีวิทยา 3 มิติ UZ Editor และ
Irrigation GIS ถูกใช้เพื่อก้าหนด MIKE SHE UZ Module และ IR Module ตามล้าดับ ท้ายสุด DAISY
GIS จะใช้เพื่อก้าหนดและรัน MIKE SHE DAISY และ Soil-Plant Simulation Add-on Module
แนวทางการด้าเนินการต่าง ๆ ได้ถูกบรรจุไว้ใน MIKE SHE เพื่ออธิบายกระบวนการทางอุ ทก
วิทยาในวัฎจักรของน้า ดังแสดงในรูปที่ 2-7 ซึ่ง MIKE SHE สามารถจ้าลองกระบวนการทังหมดโดยใช้วิธี
ทางกายภาพ หรืออีกทางหนึ่ง MIKE SHE สามารถใช้การรวมแนวคิดและวิธีการทางกายภาพซึ่งขึนอยู่กับ
ข้อมูลที่มีและความต้องการของโครงการ ความยืดหยุ่นในโครงสร้างพืนฐานทางกายภาพของ MIKE SHE
ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในแต่ละกระบวนการโดยสัมพันธ์กับมาตราส่วนด้านระยะทางและเวลา ซึ่งในรูป
ที่ 2-8 จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมและกระบวนการใน MIKE SHE (Graham & Butts, 1995)

2-9

รูปที่ 2-7 การจ้าลองวัฎจักรของน้าโดย MIKE SHE
ที่มา : Graham & Butts (1995)

รูปที่ 2-8 แผนภูมิแสดงกระบวนการทางอุทกวิทยาใน MIKE SHE
(ลูกศรแสดงเส้นทางการแลกเปลี่ยนน้าระหว่างแบบจ้าลองของกระบวนการ)
ที่มา : Graham & Butts (1995)

2-10

2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Vongvisessomjai (1996) ไดน้ า แบบจ้ า ลอง MIKE SHE เข้ า มาใช้ ใ นการแกปั ญ หาเรื่ อ งการ
จัดการน้าในโครงการพัฒนาน้าใต้ดินสุโขทัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเพื่อหาวิธีการปรับปรุง
ประสิ ทธิภ าพของการใช้ น้ า ในโครงการโดยพิจารณา 2 แหล่ งหลั กคือ น้า ผิ ว ดินและน้า ใต้ ดิน เพื่ อหา
แนวทางที่เหมาะสมทีส่ ุดในการใช้น้าแต่ละแหลง โดยการเปลี่ยนสัดส่วนของการใช้น้าร่วมกันระหว่างน้าผิว
ดินและน้าใต้ดิน และท้าการคาดการณระดับน้าในอนาคตที่อัตราการสูบ น้าที่แตกต่างกันในแต่ละสภาพ
การณ (Scenarios)
ธนสาร (2545) ไดท้าการศึกษาการจัดการน้าใต้ดินและการประเมิ นประสิทธิผลของโครงการ
พัฒนาน้าใต้ดินสุโขทัยโดยใช้โปรแกรม MODFLOW จ้าลองสภาพปัจจุบันและก้าหนดรูปแบบปริมาณสูบ
น้ารายปีต่าง ๆ พบว่า โครงการสามารถปรับอัตราการสูบ น้ารายปีให้มีความยืดหยุ น ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ท้าให้ผลผลิตสูงขึนและท้าให้การจัดการน้าเกิดประโยชน์สูงสุด
พิศาล (2545) ได้ท้าการศึกษาการจ้าลองการเคลื่อนตัวของน้าใต้ดินในโครงการน้าใต้ดินสุโขทัย
โดยใช้แบบจ้าลอง MODFLOW พบว่าการน้าแบบจ้าลองไปประยุกต์ใช้ งานจริงในพืนที่โครงการชวงที่มี
การสอบเทียบโดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าระดับน้าจากการบัน ทึกจากบ่อสัง เกตการณและค่า
ระดับน้าจากการจ้าลองโดยแบบจ้าลอง ผลทีไ่ ด้จากการจ้าลองมีค่าระดับแกวง และแนวโน้มการขึนลงของ
ระดับน้าของบ่อส่วนใหญ่สอดคลองกับข้อมูลระดับน้าจากบ่อสังเกตการณ โดยมีปริมาณการสูบ น้าและ
ปริมาณน้าฝนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขึนลงของกราฟระดับน้า
เอกสิทธิ์และบัญชา (2545) ไดจัดท้าบัญชีน้าของลุ่มน้าแม่กลองในโครงการวิจัยเรื่อ งการพัฒนา
สถาบันด้านการจัดการน้าเพื่อท้าความเข้าใจการใช้น้าในด้านต่าง ๆ และทราบถึงแนวทางปรับปรุงการใช้
น้าให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน โดยแบ่งลุ่มน้าแม่กลองออกเป็น 7 ลุ่มน้าย่อย แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน
ผลจากการวิเคราะห์บัญชีน้ารายปีพบว่า ลุ่มน้าแม่กลองอยู่ในสถานะก้าลังปิด (Closing Basin) คือมีน้า
เหลือให้น้าไปใช้เพิ่มได้ไม่มาก ผลการจัดท้าบัญชีรายฤดูกาลทังลุ่มน้าพบว่า อ่างเก็บน้ามีส่วนที่ส้าคัญใน
การเก็บน้าช่วงฝนตกชุกไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และผลการจัดท้าบัญชีน้ารายปีของลุ่มน้าย่อยพบว่า ตอนบน
ของลุ่มน้าอยู่ในสถานะเปิด (Open Basin) ตอนกลางอยูในสถานะก้าลังปิดและตอนล่างอยู่ในสถานะปิด
Peranginangin และคณะ (Peranginangin et al., 2003) ได ท้ า การศึ ก ษาบั ญ ชี น้ า เพื่ อ การ
จัดการน้าใต้ดินและน้าผิวดิน โดยพืนที่ศึกษาลุ่มน้า Singkarak-Ombilin ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากใน
ปี ค.ศ. 1998 ไดมี ก ารผั น น้ า จาก Singkarak Lake ซึ่ ง อยู่ ท างด้ า นเหนื อ น้ า เพื่ อ น้ า ไปใช้ ใ นการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าส่ งผลกระทบกับ ผู้ ใช้น้ าทางด้านท้ าย และผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณทะเลสาบ ใน
การศึกษาครังนีไดน้าบัญชีน้ามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างน้าผิวดินและน้าใต้ดิน ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การผันน้าจาก Singkarak Lake มีผลกระทบต่อการใช้น้าในด้านอื่น ๆ การจัดท้า
บัญชีน้าในการศึกษานีแสดงให้เห็นว่า สามารถส่งน้าให้กับผู้ใช้น้าด้านท้ายน้าเพิ่มขึน และสามารถใช้น้าใน
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ฤดูแลง (มิถุนายน-กันยายน) ได ตัวอย่างเช่น สามารถเพิ่มพืนที่ชลประทานในฤดูฝน (มกราคม-เมษายน)
หรือการดึงน้าจากชันน้าใต้ดินขึนมาใช้ในฤดูแล้งโดยที่ยังคงรักษาระดับน้าใต้ดินไวคงที่
กรมทรั พ ยากรน้ า บาดาล (2554ก) ได้ ว่ า จ้ า งบริ ษั ท วอเตอร์ รี ซ อร์ ช เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ้ า กั ด
ท้าการศึกษาโครงการจัดท้าแผนบูรณาการน้าบาดาลร่วมกับน้าผิวดินทั่วประเทศ และน้าร่องการจัดการ
ทรัพยากรน้าบาดาลร่วมกับน้าผิวดิน ในพืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อจัดท้าแผนบูรณาการการ
จัดการทรัพยากรน้าบาดาลร่วมกับน้า ผิวดินรายจังหวัดและรายลุ่มน้า ทังในเขตและนอกเขตชลประทาน
รวมทังจัดท้าโครงการน้าร่องการจัดการทรัพยากรน้าบาดาลร่วมกับน้าผิวดิน การจัดท้าระบบสารสนเทศ
การจัดการ (MIS) น้าบาดาลร่วมกับน้าผิวดิน สภาพน้าต้นทุน สภาพการใช้น้า และความต้องการใช้น้าเพื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และรูปแบบองค์กร รวมทังถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการศึกษาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้าอื่น ๆ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ รวมทังการสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วม ทังนีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน และได้คัดเลือกพืนที่โครงการน้าร่อง
การบูรณาการการจัดการน้าบาดาลร่วมกับน้าผิวดินตามข้อคิดในพืนที่ต้าบลหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1 (บ้าน
บัลลังก์) อ้าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการด้าเนินการพบว่า โครงการประสบผลส้า เร็จเป็นที่
น่าพอใจเกษตรกรมีน้า พอเพียงในการปลูกพืช และสามารถขยายพืนที่ท้าการเกษตรได้เพิ่มขึน มีผลผลิต
และรายได้เพิ่มขึนท้าให้เกษตรกรในพืนที่ยอมรับโครงการเป็นอย่างดี
Shi และคณะ (Shi et al., 2012) ได้ ศึ ก ษาการใช้ น้ า ผิ ว ดิ น ร่ ว มกั บ น้ า ใต้ ดิ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ า ไตลั น
มณฑลซินเจียง ซึ่งเป็นลุ่มน้าภายใน (Inland Basin) เพื่อพัฒนาดัชนีส้าหรับประเมินผลกระทบของการใช้
น้าร่วมกัน โดยก้าหนดกรณีการใช้น้าร่วมกัน 3 กรณีได้แก่ (1) การใช้น้าร่วมกันระหว่างบ่อสูบน้ากับคลอง
(Canals-Wells) (2) การใช้น้าร่วมกันของอ่างเก็บน้า -คลอง-บ่อสูบน้า (Reservoirs-Canals-Wells) และ
(3) การใช้น้าของอ่างเก็บน้าผิวดินและแอ่งน้าใต้ดินร่วมกัน (Surface Water Reservoirs-Groundwater
Reservoirs) ดังแสดงในรูปที่ 2-9 นอกจากนียัง ได้ท้าการสมดุลน้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้า
อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาวิธีการจัดการน้า ผลการศึกษาพบว่าการใช้น้าในอ่างเก็บน้าร่วมกับการพัฒนาน้า
ใต้ดินให้ประสิทธิภาพการใช้น้าร่วมกันที่ดีที่สุด
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รูปที่ 2-9 รูปแบบการใช้น้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกัน
ที่มา : Shi et al. (2012)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.1 กำรรวบรวมข้อมูลวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลอุทก
วิทยา ข้อมูลแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน ข้อมูลอาคารชลประทาน ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลการใช้
ที่ดิน ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลกิจกรรมการใช้น้า ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า พร้อมทังตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
วิจัย

3.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองปัจจุบัน
ท้าการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้าต้นทุนที่มีอยู่ทังจากแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
โดยอาศัยข้อมูลการจัดสรรน้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานตังแต่ ปี พ.ศ.
2545-ปัจจุบัน เพื่ออธิบายภาพรวมของการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าแม่กลองทังในด้านน้าต้นทุน (Water
Supply Side) และความต้องการน้า (Water Demand Side)

3.3 กำรประเมินศักยภำพของสถำนะน้ำต้นทุนในลุ่ มน้ำแม่กลองโดยอำศัยแบบจำลองทำง
คณิตศำสตร์
งานวิจัยนีแบ่งการประเมินศักยภาพของสถานะน้าต้นทุนใน 2 ลักษณะคือ (1) แหล่งน้าผิวดิน
(Surface Water) และ (2) แหล่งน้าใต้ดิน (Groundwater)
3.3.1 กำรประเมินศักยภำพของน้ำต้นทุนจำกแหล่งน้ำผิวดิน (Analyzing Surface Water
Potential)
วัตถุประสงค์ของการขันตอนนีก็เพื่อประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดินในลุ่มน้า
แม่กลองโดยอาศัยแบบจ้าลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้า (Water Evaluation and
Planning Model, WEAP) โดยขันตอนการพัฒนาแบบจ้าลอง (Modeling Process) ดังนี
ขันตอนที่ 1 : การก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาในแบบจ้าลอง WEAP
ขันตอนแรกในการพัฒนาแบบจ้าลอง WEAP เพื่อประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิว
ดินในลุ่มน้าแม่กลองจะเริ่มต้นจากการก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาซึ่งครอบคลุมถึง ขอบเขตพืนที่ลุ่มน้าแม่
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กลองและองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบทรัพยากรน้าเช่น แม่น้า (Rivers) อ่างเก็บน้า (Reservoirs) โหนด
ความต้องการน้า (Demand Sites) และองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นต้น
ขันตอนที่ 2 : การน้าข้อมูลป้อนเข้าแบบจ้าลอง
ขันตอนนีจะครอบคลุมถึงการแปรความหมายข้อมูลและป้อนเข้ามูลเข้า สู่แบบจ้าลอง WEAP โดย
รายละเอียดได้สรุปไว้ในตารางที่ 3-1
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ตำรำงที่ 3-1 การป้อนข้อมูลเข้าแบบจ้าลอง WEAP
ข้อมูลป้อนเข้า
วัตถุประสงค์
วิธีต่าง ๆ ในแบบจ้าลอง WEAP
วิธีที่เลือกใช้ในการศึกษานี
ข้อมูลลุ่มน้า (Catchment Data)
เพื่อจ้าลองกระบวนการทางอุทกวิทยา (1) Irrigation Demands Only
Rainfall-Runoff Method
ที่เกิดขึนในลุ่มน้า
Method (Simplified Coefficient (Simplified Coefficient Method)
Method)
เนื่องจากสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
(2) Rainfall-Runoff Method
ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้า
(Simplified Coefficient
ของพืช (Evapotranspiration Crop
Method)
Coefficients) และข้อมูลน้าท่าจากการ
(3) Rainfall-Runoff Method (Soil จ้าลองระบบ (Simulated Runoff)
Moisture Method)
(4) MABIA Method
(5) Plant Growth Model (PGM)
ข้อมูลป้อนเข้า
ประเภทของข้อมูล
รายละเอียดส้าคัญ
ข้อมูลอ่างเก็บน้า (Reservoir Data)
ข้อมูลกายภาพของอ่างเก็บน้า
ข้อมูลโค้งความจุ-พืนที-่ ระดับของอ่างเก็บน้า ข้อมูลปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้า
(Physical Data)
ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกัก ข้อมูลการระเหยและการรั่วซึมจากอ่างเก็บน้า ข้อมูลการ
ปล่อยน้า
ข้อมูลปฏิบัติการอ่างเก็บน้า
ข้อมูลโซนปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน้า ข้อมูลระดับน้าเก็บกักของปริมาตรเก็บ
(Operational Data)
กักใช้การ ข้อมูลระดับน้าเก็บกักของโซนบัฟเฟอร์ ข้อมูลระดับน้าเก็บกักของ
ปริมาตรเก็บกักไม่ใช้การ
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ตำรำงที่ 3-1 (ต่อ)
ข้อมูลป้อนเข้า
ข้อมูลแม่น้า (River Data)

ข้อมูล Transmission Links

ข้อมูลการผันน้า (Diversions)

ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลอัตราการไหลของน้า
(Headflow)

ข้อมูลอัตราการไหลของน้าสูงสุด
(Maximum Flow Volume)
ข้อมูลการสูญเสียน้าจากระบบ (Loss
from System)
ข้อมูลการไหลซึมของน้าผ่านชันน้าใต้
ดิน (Loss to Groundwater)
ข้อมูลการผันน้าสูงสุด (Maximum
Diversion)
ข้อมูลสัดส่วนการผันน้า (Fraction
Diverted)

รายละเอียดส้าคัญ
สามารถป้อนเข้าข้อมูลอัตราการไหลของน้าในแบบจ้าลองได้ 2 แบบคือ
แบบที่ 1 อาศัยค่าที่สังเคราะห์จากวิธีการค้านวณในลุ่มน้า
แบบที่ 2 ป้อนเข้าค่าโดยตรงโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ในแบบจ้าลอง
WEAP ได้แก่ วิธีปีน้า (Water Year Method) วิธีอ่านค่าจากไฟล์น้าเข้า (Read
from File Method) และอาศัยสมการ (Expressions)
ข้อมูลอัตราการไหลของน้าสูงสุดรายเดือน (Maximum Monthly Flow)
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าจากการระเหยเทียบกับข้อมูลอัตราการไหลของน้าผ่าน
ระบบ
เปอร์เซ็นการสูญเสียน้าเทียบกับข้อมูลอัตราการไหลของน้าผ่านโหนดชันน้าใต้ดิน
ข้อมูลการผันน้าสูงสุดรายเดือน (Maximum Monthly Diversion) ซึ่งขึนอยู่กับ
ปัจจัยทางกายภาพ และข้อจ้ากัดในการปล่อยน้า
ข้อมูลสัดส่วนของการผันน้าจากแม่น้าหลักซึ่งป้อนเข้าในแบบจ้าลองในรูปของ
เปอร์เซ็นต์
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ตำรำงที่ 3-1 (ต่อ)
ข้อมูลป้อนเข้า
ข้อมูลความต้องการน้า (Demand
Sites)

ข้อมูลน้าใต้ดิน (Groundwater Data)

ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมการใช้น้า

รายละเอียดส้าคัญ
ข้อมูลระดับกิจกรรมการใช้น้าต่าง ๆ เช่น การเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
ข้อมูลอัตราการใช้น้ารายปี
ข้อมูลอัตราการใช้น้ารายปีของกิจกรรมการใช้น้าต่าง ๆ
ข้อมูลอัตราการใช้น้ารายเดือน
ข้อมูลสัดส่วนการใช้น้ารายเดือน (เทียบกับข้อมูลความต้องการน้ารายปี)
ข้อมูลอัตราการสูญเสียน้า (Loss Rate) ข้อมูลการสูญเสียน้าของแต่ละโหนดความต้องการน้า
ข้อมูลอัตราการน้าน้ากลับมาใช้ใหม่
ข้อมูลอัตราการน้าน้ากลับมาใช้ใหม่ของแต่ละโหนดความต้องการน้า
(Reuse Rate)
ข้อมูลปริมาตรเก็บกักน้า (Storage
ข้อมูลปริมาตรเก็บกักสูงสุดของชันน้าใต้ดินตามทฤษฎี (Maximum Theoretical
Capacity)
Capacity of Aquifer)
ข้อมูลปริมาตรเก็บกักน้าเริ่มต้น (Initial ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกักในชันน้าใต้ดินที่ช่วงเวลาเริ่มต้นของการจ้าลองระบบ
Storage)
ข้อมูลการใช้น้าใต้ดินสูงสุด (Maximum ข้อมูลการสูบน้าใต้ดินไปใช้สูงสุดรายเดือน (Monthly Maximum Withdrawal)
Withdrawal)
ข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน (Groundwater ข้อมูลการเติมน้าใต้ดินรายเดือนลงสู่ชันน้าใต้ดิน
Recharge)
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ขันตอนที่ 3 : การจ้าลองระบบและปรับเทียบแบบจ้าลอง (Model Simulation and
Calibration)
ขันตอนนีเป็นการปรับเทียบแบบจ้าลองจนกระทั่งผลลัพธ์ที่ได้แบบจ้าลองสะท้อนภาพรวมของ
การบริหารจัดการน้าผิวดินซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในขันตอนที่ 2
ขันตอนที่ 4 : การก้าหนดสถานการณ์สมมุติเพื่อจ้าลองสถานการณ์น้าผิวดินในลุ่มน้าแม่กลอง
(Scenario Setting)
ขันตอนนีเป็นการก้าหนดสถานการณ์ส มมุติเพื่อจ้าลองสถานการณ์น้าในลุ่มน้าแม่กลองใน 2
ลักษณะคือ (1) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยน้าต้นทุนจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ (2)
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยความต้องการน้าในพืนที่ศึกษา
ขันตอนที่ 5 : ประเมินศักยภาพของน้าผิวดินในลุ่มน้าแม่กลอง (Assessment of the Surface
Potential)
ในขันตอนสุดท้ายจะท้าการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของน้าผิวดินในลุ่มน้าแม่กลองจาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจ้าลองระบบด้วยแบบจ้าลอง WEAP ของสถานการณ์อ้างอิงปัจจุบันและสถานการณ์
สมมุตใิ นอนาคต
ส้าหรับรายละเอียดของขันตอนการสร้างแบบจ้าลอง WEAP และรายละเอียดขันตอนการประเมิน
ศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดินแสดงในรูปที่ 3-1 และรูปที่ 3-2

รูปที่ 3-1 ขันตอนการสร้างแบบจ้าลอง WEAP
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การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลลุ่มน้า

ข้อมูลภูมิอากาศ

ข้อมูลอุทกวิทยา

ข้อมูลน้าใต้ด ิน

แบบจ้าลอง WEAP
การปรับเทียบแบบจ้าลอง

การตรวจสอบความถูก ต้องแบบจ้าลอง

การก้าหนดสถานการณ์สมมุติ
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยน้าต้นทุน

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยความต้องการน้า

การประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดิน

รูปที่ 3-2 รายละเอียดขันตอนการประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดิน
3.3.2 กำรประเมินศักยภำพของน้ำต้นทุนจำกแหล่งน้ำใต้ดิน (Analyzing Groundwater
Potential)
วัตถุประสงค์ของการขันตอนนีก็เพื่อประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าใต้ดินในลุ่มน้าแม่
กลองโดยอาศัยแบบจ้าลองการไหลของน้าใต้ดิน (Model of Groundwater Flow, VISUAL MODFLOW)
เพื่อจ้าลองสภาพการไหลของน้าใต้ดินและประเมินสถานภาพของน้าใต้ดินในพืนที่เพื่อน้าไปใช้ในการ
บริหารจัดการร่วมกับแหล่งน้าผิวดิน โดยขันตอนการพัฒนาแบบจ้าลอง (Modeling Process) ดังนี
ขันตอนที่ 1 : การก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาในแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW
ในการพัฒนาแบบจ้าลองการไหลของน้าใต้ดินในพืนที่ลุ่มน้าแม่กลอง ขันตอนแรกจะเริ่มต้นจาก
การก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาซึ่งเป็นพืนที่ทางตอนล่างของลุ่มน้าแม่กลองดังแสดงในรูปที่ 3-3
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รูปที่ 3-3 การก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาในแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW
ขันตอนที่ 2 : การน้าข้อมูลป้อนเข้าแบบจ้าลอง
ขันตอนนีจะครอบคลุมถึงการแปรความหมายข้อมูลและป้อนเข้ามูลเข้าสู่แบบจ้าลอง VISUAL
MODFLOW โดยรายละเอียดได้สรุปไว้ในตารางที่ 3-2
ตำรำงที่ 3-2 การป้อนข้อมูลเข้าแบบจ้าลอง MODFLOW
ข้อมูลป้อนเข้า
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ แ สดงลั ก ษณะ
เชิงเลข (Digital Elevation
ความสู ง ภู มิ ป ระเทศเชิ ง เลขใน
Model, DEM)
พืนที่โดยแสดงข้อมูลในลักษณะ
ค่าพิกัด X, Y และ Z
ข้อมูลหลุมเจาะส้ารวจชันดิน
ข้อมูลระดับพืนที่ (Elevation of
(Borehole Data)
Topography)
ข้อมูลระดับของชันน้าใต้ดิน
(Elevation of Aquifer
Layers)
ข้อมูลระดับน้าใต้ดินที่ชันน้าใต้
ดินต่าง ๆ (Elevation of
Groundwater Level at each
Aquifer Layer)

รายละเอียดส้าคัญ
สามารถระบุ ลั ก ษณะกายภาพ
ของพื นที่ ศึ ก ษาในแบบจ้ า ลอง
ตามลั ก ษณะข้ อ มู ล ความสู งภูมิ
ประเทศเชิงเลข
ข้ อ มู ล จะถู ก น้ า มาใช้ ใ นการจั ด
จ้าแนกชันน้าใต้ดิน ตามสัณฐาน
ทางธรณีวิทยาในพืนที่ศึกษา
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ตำรำงที่ 3-2 (ต่อ)
ข้อมูลป้อนเข้า
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลคุณสมบัติของชันน้าใต้ดิน ข้ อ มู ล สภาพน้ า ทางชลศาสตร์
(Aquifer Properties)
(Hydraulic Conductivity)
ข้อมูลความพรุนในดิน
(Porosity)
ข้อมูลสัมประสิทธิ์การเก็บกัก
(Specific storage)
ข้อมูลสภาพขอบเขตของพืนที่ใน ข้อมูลระดับน้าของบ่อ
แบบจ้าลอง (Boundary
สังเกตการณ์ (Observation
Condition)
Wells)
ข้อมูลแม่น้า (Rivers)
ข้อมูลปริมาณการคายระเหยของ
พืช (Crop Evapotranspiration)
ข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน
(Recharge Data)
ข้อมูลการสูบน้าใต้ดินไปใช้
ข้อมูลน้าใต้ดินจากบ่อสูบ
(Extraction Data)
(Pumping Wells Data)

รายละเอียดส้าคัญ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง คุ ณ สมบัติ
ทางชลศาสตร์ของชันน้าใต้ดิน

ข้ อ มู ล ส ภ า พ ข อ บ เ ข ต ข อ ง
แบบจ้ า ลองเป็ น ส่ ว นส้ า คั ญ ใน
การก้ า หนดความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ ป ระกอบทั งหมดในระบบ
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ชลศาสตร์ ก ารไหล
ของน้า

ข้อมูลอัตราการสูบน้าใต้ดินไปใช้
(Pumping Rate)

ขันตอนที่ 3 : การจ้าลองระบบและปรับเทียบแบบจ้าลอง (Model Simulation and
Calibration)
ในท้านองเดียวกันขันตอนนีจะเป็นการปรับเทียบแบบจ้าลองจนกระทั่งผลลัพธ์ที่ได้แบบจ้าลอง
สะท้อนภาพรวมของการบริหารจัดการน้าใต้ดินซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในขันตอนที่ 2 ในขันตอน
นีจะท้าการส้ารวจข้อมูลน้าใต้ดินในพืนที่ศึกษาภาคสนามเพื่อพิจารณาทวนสอบข้อมูลปริมาณน้าใต้ดินจาก
บ่อบาดาล (Pumping Wells) และบ่อสังเกตการณ์ (Observation Wells) และน้ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
พิจารณาปรับเทียบพารามิเตอร์ในแบบจ้าลองการไหลของน้าใต้ดินให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
ขันตอนที่ 4 : การก้าหนดสถานการณ์สมมุติเพื่อจ้าลองสถานการณ์น้าใต้ดินในลุ่มน้าแม่กลอง
Scenario Setting)
ขันตอนนีเป็นการก้าหนดสถานการณ์สมมุติเพื่อจ้าลองสถานการณ์ น้าใต้ดินในลุ่มน้าแม่กลองโดย
ก้าหนดให้อัตราการสูบน้าใต้ดินต่อวันสูงขึน (Increase in Pumping Rates) ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสความ
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เป็นไปได้ของการเพิ่มการใช้น้าใต้ดินโดยเฉพาะส้าหรับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในพืนที่ศึกษาใน
อนาคต
ขันตอนที่ 5 : ประเมินศักยภาพของน้าใต้ดินในลุ่มน้าแม่กลอง (Assessment of the Surface
Water Potential)
ในขันตอนสุดท้ายจะท้าการวิเ คราะห์และประเมินศักยภาพของน้าใต้ ดินในลุ่มน้าแม่กลองจาก
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการจ้ า ลองระบบด้ ว ยแบบจ้ า ลอง VISUAL MODFLOW เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ระยะน้ า ลด
(Groundwater Drawdown) และข้อมูลสมดุลงบน้าใต้ดิน (Groundwater Budget) ที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีฐาน
ส้าหรับรายละเอีย ดของขันตอนการสร้างแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW และรายละเอี ยด
ขันตอนการประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าใต้ดินแสดงในรูปที่ 3-4
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การรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลอัต ราการสูบน้าใต้ด ิน
ข้อมูลสภาพขอบเขตพืนที่

ข้อมูลการคายระเหยน้าของพืช
ข้อมูลแม่น้า

ข้อมูลระดับน้าใต้ดิน

ข้อมูลการเติมน้าใต้ด ินจากแบบจ้าลอง WEAP

แบบจ้าลอง MODFLOW
การปรับเทียบแบบจ้าลอง

การตรวจสอบความถูก ต้องแบบจ้าลอง

การก้าหนดสถานการณ์สมมุติ
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอัตราการสูบน้าใต้ด ิน

การประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าใต้ดิน
การลดลงของระดับน้าใต้ด ิน

รูปที่ 3-4 ขันตอนการสร้างแบบจ้าลอง VISUAL MODFLOW และรายละเอียดขันตอนการประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าใต้ดนิ
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3.3.3 กำรเชื่อมโยงแบบจำลองน้ำผิวดินและแบบจำลองน้ำใต้ดิน (Linking Surface
Water and Groundwater Models)
ท้าการเชื่อมโยงแบบจ้าลองน้าผิวดินและแบบจ้าลองน้าใต้ดินเข้าด้วยกันเพื่อประเมินศักยภาพ
ของสถานะน้าต้นทุนในลุ่มน้าแม่กลอง

3.4 กำรพัฒนำแบบจำลองระบบกำรจัดกำรน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดินในพื้นที่ศึกษำ
(Development of Conjunctive Water Use Model in the Study Area)
3.4.1 แนวคิดกำรพัฒนำแบบจำลองกำรจัดกำรน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดิน
ถึงแม้ภาพรวมด้านปริมาณน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดินในลุ่มน้าแม่กลองตังแต่อดีตถึงปัจจุบันจาก
รายงานการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ลุ่มน้าแม่กลองมีศักยภาพในด้านปริมาณน้าต้นทุนสูงและมีเพียงพอกับ
ปริ มาณความต้องการน้ า ทังในพืนที่ลุ่ ม น้า แม่ กลองเอง ตลอดจนยังสามารถจั ดสรรน้ า ไปใช้ ในลุ่ ม น้ า
ข้างเคีย งได้อย่ างเพีย งพอ อย่ างไรก็ดีจากสถานการณ์ความต้องการน้าที่เพิ่มสูงขึนไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการน้าเพื่ อควบคุมสภาพล้าน้ าท้ายเขื่อนแม่กลองและความต้องการผันน้าไปใช้ในลุ่ มน้าท่าจี นใน
ปริมาณที่เพิ่มสูงขึน ประกอบกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศที่มุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคง (Security)
และความยั่งยืน (Sustainability) ด้านน้าท้าให้แนวคิดการจัดการน้าผิวดินน้าร่วมกับ น้าใต้ดินในลุ่มน้าแม่
กลองน้าเสนอภายใต้ขอบเขตพืนที่ศึกษาเฉพาะในพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เท่านันส้าหรับ
น้าไปใช้ในการบริหารจัดการน้าใต้ดินร่วมกับน้าผิวดินในลุ่มน้าแม่กลองตอนล่างตังแต่เขื่อนแม่กลองลง
มาถึงปากแม่น้าแม่กลองดังแสดงในรูปที่ 3-5
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Khwae Noi River

Khwae Yai River

SNR

Reversible
Pump

U1

VJK

U3

U4

U2

U3 3x100 MW (Unit1-3)

U1

U2

U5 3x120 MW (Unit1-3)
2x180 MW (Unit4-5)
Sideflow

Future Plan

TN

JD

U1

U2

U1

2x9 MW (Unit1-2)

U2 2x19 MW (Unit1-2)
Sideflow

Maeklong River

Well

Canal

Canal

MWA

MK
U1

Maeklong River

Well

U2 2x6 MW (Unit1-2)

TC Basin

Well

Greater Mae Klong
Irrigation Project

Thachin River

Greater Mae Klong
Irrigation Project

Well
Downstream Water Demand

Gulf of Thailand

รูปที่ 3-5 ความเชื่อมโยงระหว่างระบบน้าผิวดินและน้าใต้ดินในพืนที่ศึกษา
3.4.2 กำรกำหนดรูปแบบปัญหำด้วยเทคนิคกำรหำค่ำที่ดีที่สุด (Model Formulation with
Optimization Techniques)
งานวิจั ย นี น้ าเสนอรู ป แบบที่เหมาะสมในการจัดการน้าผิ วดินร่วมกับ น้าใต้ดิน (Conjunctive
Water Management) ของพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ใน 2 ลักษณะ (1) รูปแบบที่เหมาะสม
ของการจั ด การน้ า ผิ ว ดิ น ร่ ว มกั บ น้ า ใต้ ดิ น บนพื นฐานของปั จ จั ย น้ า ต้ น ทุ น (Water Supply-Based
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Optimization Model) และ (2) รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับ น้าใต้ดินบนพืนฐาน
ของปัจจัยด้านการเงิน (Financial-Based Optimization Model) โดยมีข้อก้าหนดของรูปแบบปัญหาแต่
ละรูปแบบดังนี
3.4.2.1 รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินบนพืนฐานของปัจจัยน้า
ต้นทุน (Water Supply-Based Optimization Model)
เป็นแบบจ้าลองที่ต้องการหาค่าปริมาณน้าที่จะจัดสรรไปใช้เพื่อการชลประทานจากแหล่งน้าผิว
ดินและแหล่งน้าใต้ดินที่เหมาะสมรายเดือน FSWD และ FGWD บนพืนฐานของปัจจัยน้าต้นทุน
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์:
T
ND
NS
Min fD = ∑t=Tendstart ∑d=1max [|∑s=1max

เมื่อ

fD
FD
FSWD
FGWD
NSmax
NDmax

=
=

=
=
=
=

(FD - D)
D

|]

(3-1)

ฟังก์ชันการขาดแคลนน้า (Unmet Water Demand Function)
ปริมาณน้าที่จัดสรรไปให้จากแหล่งน้าต้นทุน s ไปยังโหนดความ
ต้องการน้า d ในช่วงเวลา t = FSWD + FGWD
ปริมาณน้าที่จัดสรรไปให้จากแหล่งน้าผิวดิน
ปริมาณน้าที่จัดสรรไปให้จากแหล่งน้าใต้ดิน
จ้านวนแหล่งน้าต้นทุนในพืนที่ศึกษา
จ้านวนโหนดความต้องการน้า D

ข้อจ้ากัด:
สมการข้อจ้ากัดจะครอบคลุมถึงสมการสมดุลน้า (Water Balance Equation) สมการสมดุลอ่าง
เก็บน้า (Reservoir Water Balance Equation) ขัดจ้ากัดด้านแหล่งน้าต้นทุน (Water Supply Limits)
และข้อจ้ากัดด้านกายภาพของพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
3.4.2.2 รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินบนพืนฐานของปัจจัยด้าน
การเงิน (Financial-Based Optimization Model)
เป็นแบบจ้าลองที่ต้องการหาค่าปริมาณน้าที่จะจัดสรรไปใช้เพื่อการชลประทานจากแหล่งน้าผิว
ดินและแหล่งน้าใต้ดินที่เหมาะสมรายเดือน FSWD และ FGWD บนพืนฐานของปัจจัยด้านการเงิน
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์:
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T

Min fC =
เมื่อ

VOL

=

VOS

=

FOL

=

CCL

=

CCS
FOS

=
=

NSmax NDmax
∑t end
=Tstart [(∑s=1 (∑d=1 FD ×(VOL+VOS)+FOL+CCL+CSS+FOS))]
NSmax NDmax
∑Tend
t=Tstart 1(∑s=1 ∑d=1 FD )×(Tend -Tstart )

(3-2)

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ของการจัดสรรน้าระหว่างแหล่งน้า
ต้นทุน s กับโหนดความต้องการน้า d ในช่วงเวลา t (Operating
Water Transmission Link)
ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ของการบริหารจัดการน้าของแต่ละ
แหล่งน้าต้นทุนในช่วงเวลา t (Operating Water Source)
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของการจัดสรรน้าระหว่างแหล่งน้าต้นทุน
กับโหนดความต้องการน้า
งบลงทุน (Capital Cost) ของการจัดสรรน้าระหว่างแหล่งน้าต้นทุน
กับโหนดความต้องการน้า
งบลงทุน (Capital Cost) ของแต่ละแหล่งน้าต้นทุนในช่วงเวลา t
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของการบริหารจัดการน้าของแต่ละแหล่ง
น้าต้นทุนในช่วงเวลา t

ข้อจ้ากัด:
ในท้านองเดียวกันสมการข้อจ้ากัดจะครอบคลุมถึงสมการสมดุลน้า (Water Balance Equation)
สมการสมดุลอ่างเก็บน้า (Reservoir Water Balance Equation) ขัดจ้ากัดด้านแหล่งน้าต้นทุน (Water
Supply Limits) ข้อจ้ากัดด้านกายภาพของพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ และข้อจ้ากัดด้าน
การเงินที่เกี่ยวข้อง

3.5 กำรประเมินโอกำสควำมเป็นไปได้ในกำรนำรูปแบบกำรจัดกำรน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้
ดินที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศึกษำ
ในขันตอนนีเป็นการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ในการน้ารูปแบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับ
น้ าใต้ดิน ที่เหมาะสมมาประยุ กต์ใช้ในพืนที่ศึ กษาโดยน้าเสนอข้ อดี ข้อเสี ย และความเป็นไปได้ในการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการอ่างเก็บน้า (Reservoir Reoperation) ที่เขื่อนแม่กลองเพื่ อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

3.6 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกผลกำรวิจัยสู่ผู้ปฏิบัติงำน
ท้าการจั ดฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อน้าเสนอแนวคิด หลั กการ สมมุติฐ าน และข้อสรุปจาก
งานวิจัยเมื่องานวิจัยบรรลุผลส้าเร็จ
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3.7 ระยะเวลำทำกำรวิจัย และผลกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย
ระยะเวลาด้าเนินการวิจัย 1 ปี 6 เดือน ตังแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560-9 ตุลาคม พ.ศ.2561
ส้าหรับรายละเอียดของแผนการด้าเนินงานตลอดโครงการวิจัยและผลการด้าเนินงานจริงแสดงในตารางที่
3-4
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ตำรำงที่ 3-3 แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยสู่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
แผนงานที่
หัวข้ออบรม
กลุ่มเป้าหมาย
1
การน้าเสนอแนวคิด หลักการ
ตัวแทนจากหน่วยงานหลักได้แก่
สมมุติฐาน ของงานวิจัย และ
(1) ฝ่ายบริหารและจัดการน้าของ
สาธิตฝึกปฏิบัติการการใช้งาน
โครงการชลประทานแม่กลอง
แบบจ้าลองระบบการวางแผน
ใหญ่ ส้านักชลประทานที่ 13 (2)
และประเมินสถานการณ์น้า
ส้านักทรัพยากรน้าใต้ดินเขต 2
(Water Evaluation and
(สุพรรณบุรี) (3) ส้านักทรัพยากร
Planning Model, WEAP)
น้าใต้ดินเขต 6 (ราชบุรี) และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2
การน้าเสนอ สาธิตและฝึก
ตัวแทนจากหน่วยงานหลักได้แก่
ปฏิบัติการการใช้งานแบบจ้าลอง (1) ฝ่ายบริหารและจัดการน้าของ
การไหลของน้าใต้ดิน (Model of โครงการชลประทานแม่กลอง
Groundwater Flow,
ใหญ่ ส้านักชลประทานที่ 13 (2)
MODFLOW)
ส้านักทรัพยากรน้าใต้ดินเขต 2
(สุพรรณบุรี) (3) ส้านักทรัพยากร
น้าใต้ดินเขต 6 (ราชบุรี) และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

จ้านวนกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า 20 คน

วันเวลา-สถานทีจ่ ัดงาน
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานที่จัดงาน ม.มหิดล

มากกว่า 20 คน

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัดงาน ม.มหิดล
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ตำรำงที่ 3-3 (ต่อ)
แผนงานที่
หัวข้ออบรม
3
น้าเสนอแนวคิด หลักการ
สมมุติฐาน และข้อสรุปจาก
งานวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนจากหน่วยงานหลักได้แก่
(1) ฝ่ายบริหารและจัดการน้าของ
โครงการชลประทานแม่กลอง
ใหญ่ ส้านักชลประทานที่ 13 (2)
ส้านักทรัพยากรน้าใต้ดินเขต 2
(สุพรรณบุรี) (3) ส้านักทรัพยากร
น้าใต้ดินเขต 6 (ราชบุรี) และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

จ้านวนกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า 20 คน

วันเวลา-สถานทีจ่ ัดงาน
เดือน 16 ของปีงบประมาณ
สถานที่จัดงาน ม.มหิดล (ยังไม่ได้
ด้าเนินการจัดงาน)
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ตำรำงที่ 3-4 แผนการด้าเนินงานวิจัยและผลการด้าเนินงานจริง
กิจกรรม
1

2

3

4

ระยะเวลาด้าเนินงาน (เดือน)
5-6 6-8 9-10 11-12 13

14

15

16

1. การรวบรวมข้อมูลวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น
2. การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าแม่กลอง
ปัจจุบัน
3. การประเมินศักยภาพของสถานะน้าต้นทุนในลุ่มน้าแม่กลองโดย
อาศัยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
3.1 การประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดิน
3.2 การประเมินศักยภาพของน้าต้นทุนจากแหล่งน้าใต้ดิน
3.3 การเชื่อมโยงแบบจ้าลองน้าผิวดินและแบบจ้าลองน้าใต้ดิน
4. การพัฒนาแบบจ้าลองการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินใน
ลุ่มน้าแม่กลอง
5. การประเมินโอกาสความเป็นไปได้ในการน้ารูปแบบจัดการน้าผิว
ดินร่วมกับน้าใต้ดินที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพืนที่ศึกษา
6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผลการวิจัยสู่ผู้ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ :

แผนการด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงานจริง
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4-1

บทที่ 4
พื้นที่ศึกษา
4.1 ลุ่มน้้าแม่กลอง (Mae Klong Basin)
4.1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน้้าแม่กลอง (General Characteristics of Mae Klong Basin)
ลุ่มน้ำแม่กลอง (Mae Klong Basin) เป็นลุ่มน้ำขนำดใหญ่ที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีพืนที่รับน้ำประมำณ 30,836 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพืนที่ 8 จังหวัดทำงภำค
ตะวันตกและภำคกลำงบำงส่วนได้แก่ กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร นครปฐม
สุพรรณบุรี และอุทัยธำนี อำณำเขตของลุ่มน้ำแม่กลองทำงด้ำนทิศเหนือติดต่อบริเวณพืนที่จังหวัดตำก ทิศ
ตะวันตกจรดชำยแดนพม่ำบริเ วณเทือกเขำตะนำวศรี ทิศตะวันออกจะติดต่อพืนที่บำงส่วนของจังหวัด
อุทัยธำนี สุพรรณบุรี และนครปฐม และทำงด้ำนทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ำที่ส้ำคัญในบริเวณ
พืนที่ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ หรือแม่น้ำศรีสวัสดิ์ซึ่งมีต้นก้ำเนิดน้ำบริเวณเทือกเขำถนนธงชัย ไหลผ่ำนอ้ำเภอ
สังขละบุรี อ้ำเภอทองผำภูมิ และอ้ำเภอศรีสวัสดิ์ในเขตจังหวัดกำญจนบุรี ควำมยำวตลอดล้ำน้ำทังสิน
ประมำณ 380 กิโลมตร และแม่น้ำแควน้อยหรือแม่น้ำไทรโยคซึ่งมีต้นก้ำเนิดน้ำบริเวณเทือกเขำตะนำวศรี
ไหลผ่ำนอ้ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี มีควำมยำวตลอดล้ำน้ำทังสิน 320 กิโลเมตร แม่น้ำแควใหญ่
และแควน้อยไหลมำบรรจบกันที่อ้ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี กลำยเป็นแม่น้ำแม่กลอง จำกนันไหลผ่ำน
จังหวัดรำชบุรีและลงสู่อ่ำวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครำมโดยมีควำมยำวประมำณ 132 กิโลเมตรดังแสดงใน
รูปที่ 4-1 สภำพภูมิประเทศสองฝั่งแม่น้ำแควใหญ่นันเป็นเขำสู งและป่ำทึบ มีแหล่งที่สงวนไว้เป็นอุทยำน
แห่งชำติและเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำหลำยแห่งเช่น เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
สลักพระ อุทยำนแห่งชำติศรีนครินทร์ และอุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ เป็นต้น ส้ำหรับสภำพภูมิประเทศ
ทั่วไปในลุ่มน้ำแควน้อยเป็นภูเขำใหญ่น้อยเรียงสลับซับซ้อนและสูงชัน บำงแห่งเป็นหน้ำผำสูง บำงแห่งเป็น
ที่รำบ สภำพป่ำส่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณและป่ำดงดิบ มีป่ำไผ่แซมอยู่ทั่วไป มีป่ำสงวนและเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำหลำยแห่งได้แก่ ป่ำสงวนแห่งชำติเขำช้ำงเผือก ป่ำสงวนแห่งชำติห้วยเขย่ง ป่ำสงวนแห่งชำติ
เขำพระฤำษี ป่ำสงวนแห่งชำติวังใหญ่-แม่น้ำน้อย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นต้น (กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, 2560)
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รูปที่ 4-1 แผนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
ที่มำ : สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (2555)
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4.1.2 สภาพทางอุตุ-อุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่กลอง (Meteo-Hydrological
Characteristics of Mae Klong Basin)
จำกข้อมูลอุตุนิยมวิทยำจำกสถำนีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยำซึ่งเป็นข้อมูลสถิติภูมิอำกำศใน
คำบ 10-30 ปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2514/2524/2534-2543 ในพืนที่ลุ่ มน้ำแม่ กลองจ้ำ นวน 4 สถำนี ในเขต
จังหวัดกำญจนบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ได้แสดงผลในรูปที่ 4-2 และสรุปสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยำรำย
เดือนและรำยปีในพืนที่ศึกษำไว้ในตำรำงที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 สรุปสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยำรำยเดือนและรำยปีในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
ประเภทข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ
คุณสมบัติข้อมูลรำยเดือน
คุณสมบัติข้อมูลรำยปี
ค่ำต่้ำสุด
ค่ำสูงสุด
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส)
23.50
31.10
27.56
ควำมชืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)
59.00
90.00
74.94
ปริมำณกำรระเหย (มิลลิเมตร)
84.90
215.70
141.09
1,693.03
ควำมเร็วลม (น๊อต)
0.30
5.80
2.06
ปริมำณน้ำฝน (มิลลิเมตร)
2.90
329.50
101.38
1,216.53
จ้ำนวนวันฝนตกเฉลี่ย (วัน)
0.60
27.20
9.65
115.75
อุณหภูมิรำยเดือนเฉลี่ยในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองผันแปรอยู่ระหว่ำง 23.50-31.10 องศำเซลเซียส ค่ำ
ควำมชืนสัมพัทธ์อยู่ร ะหว่ำง 59-90 เปอร์เซ็นต์ และค่ำควำมเร็วลมอยู่ในช่ว งตังแต่ 0.30-5.80 น๊อต
อย่ำงไรก็ดีข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลควำมชืนสัมพัทธ์ และข้อมูลควำมเร็วลมที่ท้ำกำรรวบรวมได้ในพืนที่ศึกษำ
ของแต่ละสถำนีมีลั กษณะและรูปแบบของข้อมูลที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก นอกจำกนีมีควำมแตกต่ำงของ
ข้อมูลที่ท้ำกำรตรวจวัดทังในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งค่อนข้ำงน้อยอีกด้วย ปริมำณฝนส่วนใหญ่เริ่มตังแต่
เดือนพฤษภำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน โดยปริมำณฝนสูงสุดส่วนใหญ่เกิดขึนระหว่ำงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม
และมีแนวโน้มลดลงในเดือนพฤศจิกำยนซึ่งเป็นช่วงปลำยฤดูฝน ในขณะที่ปริมำณฝนในช่วงฤดูแล้งตังแต่
เดือนธันวำคมถึงเดือนเมษำยนนันมีปริมำณค่อนข้ำงน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงต้นฤดูแล้งในเดือน
ธันวำคมถึงมกรำคม ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยเท่ำกับ 1,217 มิลลิเมตร ในขณะที่ข้อมูลปริมำณกำรระเหยของ
น้ำในพืนที่พบว่ำ ในช่วงต้นฤดูแล้งนันปริมำณกำรระเหยของน้ำมีแนวโน้มสูงขึน และเพิ่มสูงสุดในเดือน
เมษำยนเป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มลดลงในช่วงฤดูฝน โดยมีค่ำปริมำณกำรระเหยรำยปีเฉลี่ยสู ง ถึง
1,693 มิลลิเมตร
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ปริมำณกำรระเหย (มม.)
ปริมำณน้ำฝน (มม.)/ควำมเร็วลม (น๊อต)
400
ปริมำณน้ำฝน
360
ปริมำณกำรระเหย
อุณหภูมิ
320
ปริมำณควำมชืนสัมพัทธ์
280
ควำมเร็วลม
240
200
160
120
80
40
0

สถิติภมู ิอำกำศในคำบ 30 ปี

อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส)
ควำมชืนสัมพัทธ์ ()
100
กำญจนบุรี 2514-2543
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(a) สถิติภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี ของสถำนีจังหวัดกำญจนบุรี

ปริมำณกำรระเหย (มม.)
ปริมำณน้ำฝน (มม.)/ควำมเร็วลม (น๊อต)
400
ปริมำณน้ำฝน
360
ปริมำณกำรระเหย
อุณหภูมิ
320
ปริมำณควำมชืนสัมพัทธ์
280
ควำมเร็วลม
240
200
160
120
80
40
0

สถิติภมู ิอำกำศในคำบ 30 ปี

อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส)
ควำมชืนสัมพัทธ์ ()
100
ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 2514-2543
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(b) สถิติภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี ของสถำนีอ้ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี
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ปริมำณกำรระเหย (มม.)
ปริมำณน้ำฝน (มม.)/ควำมเร็วลม (น๊อต)
400
ปริมำณน้ำฝน
360
ปริมำณกำรระเหย
อุณหภูมิ
320
ปริมำณควำมชืนสัมพัทธ์
280
ควำมเร็วลม
240
200
160
120
80
40
0

สถิติภมู ิอำกำศในคำบ 10 ปี

อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส)
ควำมชืนสัมพัทธ์ ()
100
สุพรรณบุรี 2534-2543
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(c) สถิติภูมิอำกำศในคำบ 10 ปี ของสถำนีจังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมำณกำรระเหย (มม.)
ปริมำณน้ำฝน (มม.)/ควำมเร็วลม (น๊อต)
400
ปริมำณน้ำฝน
360
ปริมำณกำรระเหย
อุณหภูมิ
320
ปริมำณควำมชืนสัมพัทธ์
280
ควำมเร็วลม
240
200
160
120
80
40
0

สถิติภมู ิอำกำศในคำบ 20 ปี

อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส)
ควำมชืนสัมพัทธ์ ()
100
เพชรบุรี 2524-2543
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(d) สถิติภูมิอำกำศในคำบ 20 ปี ของสถำนีจังหวัดเพชรบุรี

รูปที่ 4-2 สถิติภูมิอำกำศในคำบ 10-30 ปีในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
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4.1.3 ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่กลอง (Soil Resources in Mae Klong Basin)
จำกรำยงำนโครงกำรประเมินศักยภำพแหล่งน้ำใต้ดินในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่ำจีนของ
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล โดยอำศัยข้อมูลรำยงำนและแผนที่กลุ่มชุดดินระดับจังหวัด มำตรำส่วน 1:50,000
ปี พ.ศ. 2545 ของกรมพัฒนำที่ดินพบว่ำ ลุ่มน้ำแม่กลองมี 25 กลุ่มชุดดินได้แก่ ชุดดินที่ 1-4, 6-8, 10-12, 1618, 20-21, 31, 33, 35-36, 38, 40, 43, 48, 56 และ 62 โดยมีสัดส่วนของพืนที่ดิน 27.31% เป็นชุดดินที่ 8 ซึ่งมี
ลักษณะเนือดินเป็นดินเหนียว พบได้ทั่วไปแถบบริเวณที่รำบลุ่มชำยฝั่งทะเล รองลงมำคือชุดดินที่ 4 คิดเป็น
20.40% และกลุ่มชุดดินที่ 20 พบน้อยที่สุดในพืนที่ศึกษำ มีเนือดินบนเป็นดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำย ส่วน
ดินด้ำนล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำยหรือดินร่วนเหนียว พบในสภำพพืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงเรียบ และ
เป็นเป็นดินลึกมำก ดินมีกำรระบำยน้ำเลวถึงค่อนข้ำงเลว (บริษัท ปัญญำ คอนซัลแตนท์ จ้ำกัด, 2548)
4.1.4 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นทีล่ ุ่มน้้าแม่กลอง (Hydro-Geological Characteristics
of Mae Klong Basin)
จำกรำยงำนโครงกำรประเมินศักยภำพแหล่งน้ำใต้ดินในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่ำจีนของ
กรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำลได้ จ้ ำ แนกภู มิ ป ระเทศออกเป็น 4 แบบซึ่ ง มี ค วำมส้ ำ คั ญ ต่ อ ลั กษณะทำงอุ ทก
ธรณีวิทยำของพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองดังนีคือ (บริษัท ปัญญำ คอนซัลแตนท์ จ้ำกัด, 2548)
(1) พืนที่รำบน้ำท่วมถึงและที่รำบน้ำขึนถึง มีค่ำระดับ 0-15 เมตร รทก. เป็นแหล่งสะสมตะกอนน้ำพำ
(Floodplain Deposits) ตะกอนดินดอนสำมเหลี่ยมและดินโคลนทะเล ซึ่งได้แก่ ดินดอนสำมเหลี่ยมธำรน้ำ
(Fluviatile Delta) ตะกอนดิ นดอนสำมเหลี่ ยมน้ ำกร่ อย (Delta Brackish Sediments) และตะกอนดิ นดอน
สำมเหลี่ยมน้ำเค็ม (Delta Marine Sediments)
(2) พืนที่ลำนตะพักต่้ำ มีค่ำระดับ 5-50 เมตร รทก. เป็นแหล่งสะสมตะกอนดินเหนียว ทรำยแป้ง ทรำย
และกรวด ซึ่งผ่ำนกำรผุพังเป็นเวลำยำวนำน จนกลำยสภำพเป็นลูกรังและดินปนลูกรัง นอกจำกนียังมีตะกอนรูป
พัดเก่ำ ได้แก่ ตะกอนรูปพัดดอนเจดีย์ และตะกอนรูปพัดใหม่ อันได้แก่ ตะกอนรูปพัดก้ำแพงแสนหรือตะกอนรูป
พัดแม่กลอง โดยทั่วไปตะกอนรูปพัดที่กล่ำวประกอบด้วย ชันกรวด ทรำย ทรำยละเอียด ซึ่งได้ผ่ำนกำรผุพัง
ท้ำลำยเป็นระยะอันยำวนำน จนเปลี่ยนเป็นศิลำแลงปิดทับอยู่ชันบนถัดลงไปเป็นชันดินปนลูกรัง
(3) พื นที่ ลำนตะพั กสู ง มี ระดั บ 50-150 เมตร รทก. เป็ นแหล่ งสะสมตะกอนทั บถมบนลำนตะพัก
(Terrace Deposits) ประกอบด้วย ชันศิลำแลงหนำปิดทับบนชันทรำย ทรำยแป้งปนกรวด
(4) พืนที่ภูเขำหินแข็ง มีระดับควำมสูงเกินกว่ำ 150 เมตร รทก. ซึ่งเป็นขอบของที่รำบลุ่มแม่น้ำท่ำจีนแม่กลอง
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โครงกำรประเมิ น ศั ก ยภำพแหล่ ง น้ ำ ใต้ ดิ น ในพื นที่ ลุ่ ม น้ ำ แม่ ก ลองและลุ่ ม น้ ำ ท่ ำ จี น ของกรม
ทรัพยำกรน้ำบำดำลรำยงำนว่ำ ในพืนที่ทำงด้ำนทิศตะวันออกของแอ่งแม่กลองที่มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มมีชัน
น้ำใต้ดินตะกอนร่วน (Unconsolidated Aquifers) รองรับอยู่ไม่น้อยกว่ำสี่ชัน ชันน้ำเหล่ำนีแผ่ขยำยตัวรองรับ
อยู่ทั่วทังพืนที่ของที่รำบลุ่ม และมีกำรวำงตัวเอียงเทจำกขอบแอ่งเข้ำหำใจกลำงพืนที่ที่เป็นที่ลุ่มขนำนไปกับแนว
ของแม่น้ำแม่กลอง ยกเว้นในบริเวณใกล้ขอบแอ่งทำงด้ำนทิศตะวันออกตอนล่ำง เขตติดต่อระหว่ำงจังหวัด
สมุทรสงครำมและจังหวัดรำชบุรี ซึ่งชันน้ำเอียงเทไปทำงด้ำนทิศตะวันออก ทำงด้ำนทิศตะวันตกของแอ่งชันน้ำ
ตะกอนร่วนวำงทับอยู่บนชันหินแข็ง ในขณะที่ทำงด้ำนทิศตะวันออก และด้ำนทิศใต้ ชันน้ำจะต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับชันน้ำของลุ่มแอ่งท่ำจีน แต่ชันน้ำจะเริ่มเอียงเทไปทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบ่งชีว่ ำมีกำร
แบ่งขอบเขตของแอ่งน้ำใต้ดิน (Groundwater Divide) อย่ำงไรก็ตำมที่รำบลุ่มทำงด้ำนทิศตะวันออกของแอ่งแม่
กลองเป็นพืนที่ที่มีศักยภำพน้ำใต้ดินสูง และมีควำมส้ำคัญต่อกำรศึกษำประเมินศักยภำพน้ำใต้ดิน ส่วนในพืนที่
ทำงด้ำนทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นตะพักทิวเขำและภูเขำโดด มีชันน้ำใต้ดินตะกอนหินร่วน
บำง ๆ รองรับอยู่ ถัดลงไปมีชันน้ำหินแข็ง (Consolidated Aquifers) หน่วยต่ำง ๆ รองรับอยู่ที่ระดับตืน ส่วน
บริเวณเนินตะพักทำงด้ำนทิศตะวันตกของแอ่งเป็นพืนที่ที่มีศักยภำพน้ำใต้ดิน ต่้ำ และมีควำมส้ำคัญน้อยต่อ
กำรศึกษำประเมินศักยภำพน้ำใต้ดิน ลักษณะโดยทั่วไปของชันน้ำใต้ดินตะกอนร่วนทำงด้ำนทิศตะวันออกของ
แอ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ชัน ดังต่อไปนี (กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล, 2551)
(1) ชันน้ำตะกอนน้ำพำ (Alluvial Aquifer, Qfd)
ชันน้ำตะกอนน้ำพำ (Alluvial Aquifer, Qfd) เป็นชันน้ำที่ประกอบขึนด้วยตะกอนที่ตกทับถมกันในที่
รำบน้ำท่วมถึงหรือที่รำบน้ำหลำก (Flood-Plain) ของแม่น้ำแม่กลองในสมัยปัจจุบัน แผ่ขยำยตัวเป็นแนวยำว
แคบ ๆ ขนำนไปกับแนวของล้ำน้ำแม่กลอง ตังแต่บริเวณตัวเมืองกำญจนบุรีลงไปจนถึงตัวเมืองรำชบุรี มีควำม
ยำวประมำณ 60 กิโลเมตร และกว้ำงโดยเฉลี่ย 10 กิโลเมตร และมีควำมหนำโดยเฉลี่ย 10-20 เมตร ประกอบไป
ด้วยชันตะกอนพวกกรวด ทรำย ทรำยแป้ง และดินเหนียวที่มีกำรคัดขนำดดีปำนกลำง ชันน้ำนีมีอำยุกำรสะสม
ตัวในสมัยโฮโลซีนหรือปัจจุบัน (Holocene or Recent Epoch) ซึ่งนับได้ว่ำเป็นชันน้ำที่มีอำยุอ่อนที่สุดของแอ่ง
แม่กลอง ภำพตัดขวำงทำงอุทกธรณีวิทยำแสดงว่ำชันน้ำนีเทียบล้ ำดับชันน้ำเดียวกันกับชันน้ ำกรุงเทพฯ
(Bangkok Aquifer) ของแอ่งเจ้ำพระยำตอนใต้
(2) ชันน้ำตะกอนน้ำพำรูปพัดยุคใหม่ (Young Alluvial Fan Aquifer, Qf2)
ชันน้ำตะกอนน้ำพำรูปพัดยุคใหม่ (Young Alluvial Fan Aquifer, Qf2) ปรำกฏตัวอยู่ลักษณะเป็นเนิน
รูปพัดขนำดใหญ่ทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนื อของแอ่งแม่กลองในเขตพืนที่อ้ำเภอก้ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม และวำงตัวรองรับอยู่ใต้ชันน้ำตะกอนน้ำพำ และถูกปิดทับด้วยดินเหนียวทะเลน้ำกร่อย ทำงด้ำนทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของแอ่ง ชันน้ำ Qf2 มีควำมหนำโดยเฉลี่ย 90 เมตร ประกอบไปด้วยชันตะกอนกรวด ทรำย
ทรำยแป้ง และดินเหนียวสลับกัน ลักษณะเด่นของชัน Qf2 มักแสดงลักษณะโครงสร้ำงกำรวำงชันกลับขนำด
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(Coarsening Upward Structure) อย่ำงต่อเนื่องตลอดล้ำดับกำรตกทับถม (Depositional Sequence) ชันน้ำ
ตะกอนน้ำพำรูปพัดยุคใหม่มีอำยุกำรสะสมตัวในสมัยไพลสโตซีนตอนปลำย (Late Pleistocene Epoch) และ
สำมำรถเทียบล้ำดับชันเดียวกันกับตอนล่ำงของชันน้ำกรุงเทพ (Bangkok Aquifer, BK) ของแอ่งเจ้ำพระยำตอน
ใต้
(3) ชันน้ำตะกอนน้ำพำรูปพัดยุคเก่ำ (Old Alluvial Fan Aquifer, Qf1)
ชันน้ำตะกอนน้ำพำรูปพัดยุคเก่ำ (Old Alluvial Fan Aquifer, Qf1) เป็นชันน้ำที่วำงตัวรองรับอยู่ใต้ชัน
น้ำตะกอนน้ำพำรูปพัดยุคใหม่ แต่ไม่ปรำกฏบนผิวดินในแอ่งแม่กลอง มีควำมหนำเฉลี่ย 70 เมตร ประกอบด้วย
ตะกอน ดินเหนียว ทรำยแป้ง ทรำย และกรวด มีอำยุกำรสะสมตัวในสมัยไพลสโตซีนตอนกลำงถึงตอนปลำย
(Middle to Late Pleistocene) ซึ่งสำมำรถเทียบล้ำดับเดียวกับชันน้ำพระประแดง (PD)
(4) ชันน้ำตะกอนตะพักระดับกลำง (Middle Terrace Aquifer, Qt2)
ชันน้ำตะกอนตะพักระดับกลำง (Middle Terrace Aquifer, Qt2) วำงตัวรองรับอยู่ใต้ชันน้ำตะกอนน้ำ
พำ (Qfd) เป็นแนวยำวแคบ ๆ กว้ำงโดยเฉลี่ย 5 กิโลเมตร ทำงด้ำนทิศตะวันตกของแอ่งแม่กลอง ถัดจำกที่รำบน้ำ
ท่วมถึงไปทำงด้ำนทิศตะวันตกจนจรดแนวของตะพักระดับสูงมีควำมหนำโดยเฉลี่ย 100 เมตร ประกอบไปด้วย
ชันตะกอนกรวด ทรำย ทรำยแป้ ง และดินเหนียวสลับกัน มีอำยุกำรสะสมตัวในสมัยไพลสโตซีนตอนกลำง
(Middle Pleistocene Epoch) เป็นชันน้ำที่มีอำยุเทียบล้ำดับกับชันน้ำนครหลวง (Nakhon Luang Aquifer,
NL) ของแอ่งเจ้ำพระยำตอนใต้
(5) ชันน้ำตะกอนตะพักระดับสูง (High Terrace Aquifer, Qt1)
ชันน้ ำตะกอนตะพักระดับสูง (High Terrace Aquifer, Qt1) เป็นชันน้ำที่วำงตัวอยู่ใต้ชันน้ ำตะกอน
ตะพักระดับต่้ำ (Qt2) ปรำกฏอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกของแอ่งแม่กลองมีควำมหนำโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 100
เมตร แต่ในบริเวณมีภูเขำโดดจะบำงกว่ำ เนื่องจำกมีหินแข็งรองรับอยู่ตืน ประกอบด้วย ตะกอนกรวด ทรำย
ทรำยแป้ง และดินเหนียวสลับกัน มีอำยุกำรสะสมตัวในสมัยสมัยไพลโอซีน-สมัยไพลสโตซีนตอนต้น (PlioceneEarly Pleistocene Epoch) สำมำรถเที ยบล้ ำดั บได้ กั บชั นน้ ำนนทบุ รี (Nonthaburi Aquifer, NB) ของแอ่ ง
เจ้ำพระยำตอนใต้
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4.1.5 งานพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินในลุ่มน้้าแม่กลองปัจจุบัน (Existing Task of Water
Resources Development in Mae Klong Basin)
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเป็นโครงกำรอเนกประสงค์เพื่อกำรพัฒนำเกษตรชลประทำน
ที่ส้ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศโดยเริ่มด้ำเนินกำรตังแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมำ ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่ วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิ ตแห่ งประเทศไทยซึ่งเป็นฝ่ ำยก่อสร้ำงเขื่อนเก็บกักน้ำ และกรม
ชลประทำนเป็ นฝ่ ำยด้ำเนิ นกำรก่อสร้ ำงเขื่อนทดน้ำ รวมทังระบบส่ งและระบบระบำยน้ำ นอกจำกนียังมี
หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องอีกหลำยฝ่ ำย เช่น ส้ ำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำงและส่ วนจังหวัด ส้ ำนักงำนเศรษฐกิ จ
กำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
เป็นต้น ในปัจจุบันกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยดูแลรับผิดชอบในกำรจัดสรรน้ำทำงตอนบนของลุ่มน้ำ
ครอบคลุม 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิรำลงกรณ และเขื่อนท่ำทุ่งนำ ในขณะที่กำรจัดสรรน้ำ
ทำงตอนล่ำงของลุ่มน้ำตังแต่เขื่อนแม่กลองลงมำจะอยู่ภำยใต้กำรควำมรับผิดชอบของส้ำนักชลประทำนที่ 13
กรมชลประทำน จังหวัดกำญจนบุรี วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรพัฒนำลุ่มน้ำแม่กลองก็เพื่ออ้ำนวยประโยชน์
ในด้ำนกำรชลประทำนบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำแม่กลอง ตลอดจนจัดหำน้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค กำร
บรรเทำอุทกภัย และเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ โดยกิจกรรมกำรใช้น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองสำมำรถจ้ำแนกได้เป็น 2
กลุ่มหลักดังนีคือ กำรใช้น้ำภำยในลุ่มน้ำเอง และกำรผันน้ำไปใช้นอกลุ่มน้ำ ในสภำพปัจจุบันพบว่ำกำรใช้น้ำ
ภำยในลุ่มน้ำเองประกอบด้วย กำรส่งน้ำเพื่อกำรชลประทำนในเขตโครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ่เป็นหลัก ซึ่ง
ครอบคลุมพืนที่โครงกำรทังสิน 3,230,360 ไร่ กำรสูบน้ำไปใช้เพื่อช่วยเหลือพืนที่เกษตรกรรมของโครงกำร
ชลประทำนประเภทสูบน้ำ ภำยใต้กำรด้ำเนินงำนของฝ่ำยปฏิบัติกำรสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 13
รวมถึงกำรน้ำน้ำไปผลิตน้ำประปำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคในเขตจังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดรำชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงครำม ภำยใต้กำรด้ำเนินงำนของกำรประปำส่วนภูมิภำคและบริษัทเอกชน และเพื่อกำรหล่อเย็นเครื่อง
ก้ำเนิ ดไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลั งงำนควำมร้อนรำชบุรีซึ่งก้ำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นกำรด้ำเนินงำนของโครงกำร
ตลอดจนกำรรักษำระบบนิเวศน์และผลักดันน้ำเค็มบริเวณปำกแม่น้ำบริเวณ จังหวัดสมุทรสงครำม ในขณะที่กำร
ผันน้ำไปใช้นอกลุ่มน้ำประกอบด้วย กำรผันน้ำเพื่อช่วยเหลือพืนที่เพำะปลูกในเขตโครงกำรเจ้ำพระยำตอนล่ำง
โดยกำรผันน้ำผ่ำนคลองจระเข้สำมพันและคลองท่ำสำร-บำงปลำ และกำรผันน้ำไปใช้เพื่อผลิตน้ำประปำในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่โรงงำนผลิตน้ำมหำสวัสดิ์ในควำมรับผิดชอบของกำรประปำนครหลวง ปัจจุบัน
กำรประปำนครหลวงได้สร้ำงคลองประปำฝั่งตะวันตกระยะที่ 2 ต่อจำกคลองประปำฝั่งตะวันตกระยะที่ 1 แล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งสำมำรถรับน้ำจำกแม่น้ำแม่กลองไปใช้ได้โดยตรง นอกเหนือไปจำกกิจกรรมกำรใช้น้ำต่ำง
ๆ ที่กล่ำวมำแล้ว นอกจำกนีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังเอือประโยชน์ที่ส้ำคัญในด้ำนกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังน้ำภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยปัจจุบันประกอบด้วย โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ โรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ำเขื่อนท่ำทุ่งนำ และ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ำเขื่อนแม่กลอง ซึ่งมีก้ำลังกำรผลิตติดตังรวม 1,070 เมกกะวัตต์ (กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2560)
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(1) เขื่อนศรีนครินทร์ (Srinagarind Dam)
เขื่อนศรีนครินทร์หรือแต่เดิมเรียกโครงกำรเขื่อนบ้ำนเจ้ำเณรเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำขนำดใหญ่ซึ่งสร้ำงปิด
กันแม่น้ำแควใหญ่ที่บ้ำนเจ้ำเณร ต้ำบลท่ำกระดำน อ้ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี ตำมแผนกำรพัฒนำลุ่มนำ้
แม่กลองระยะที่สอง โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้ด้ำเนินกำรส้ำรวจควำมเหมำะสมและออกแบบ
ก่อสร้ำงโครงกำรระหว่ำงปี พ.ศ. 2508-2515 และด้ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จระยะแรกในช่วงปี พ.ศ. 25162523 โดยในระยะแรกได้ท้ำกำรติดตังเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำขนำดก้ำลังผลิต 120 เมกกะวัตต์ จ้ำนวน 3 ชุด และเริ่ม
ผลิตไฟฟ้ำครังแรกในปี พ.ศ. 2523 ต่อมำได้ติดตังเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำชนิดสูบกลับเป็นเครื่องที่ 4 โดยมีขนำด
ก้ำลังผลิต 180 เมกกะวัตต์ และเริ่มด้ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำครังแรกในปี พ.ศ. 2528 หลังจำกนันได้มีกำรติดตัง
เครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำชนิดสูบกลับเพิ่มเป็นเครื่องที่ 5 ขนำดก้ำลังผลิต 180 เมกกะวัตต์ โดยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2534 ท้ำให้เขื่อนศรีนครินทร์มีก้ำลังผลิตไฟฟ้ำรวมทังสิน 720 เมกกะวัตต์ โดยให้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยปี
ละ 1,228 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ส้ำหรับตัวเขื่อนศรีนครินทร์เป็นหินทิงแกนดินเหนียว สูง 140 เมตร สันเขื่อนยำว
610 เมตร พืนที่รับน้ำ 10,800 ตำรำงกิโลเมตร ควำมจุ 17,745 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำณน้ำใช้กำร 7,470 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ดังแสดงในรูปที่ 4-3 (a)
(2) เขื่อนวชิรำลงกรณ (Vajiralongkorn Dam)
เขื่อนวชิรำลงกรณหรือเขื่อนเขำแหลมเดิมดังแสดงในรูปที่ 4-3 (b) เป็นโครงกำรตำมแผนพัฒนำ
ลุ่มน้ำแม่กลองระยะที่ 3 ซึ่งสร้ำงปิดกันล้ำน้ำแควน้อยที่บ้ำนท่ำขนุน ต้ำบลท่ำขนุน อ้ำเภอทองผำภูมิ โดย
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้ด้ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำรระหว่ำงปี พ.ศ. 25162520 และด้ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527 เขื่อนวชิรำลงกรณเป็นเขื่อนหินถม ดำดผิวหน้ำ
ด้ำนอ่ำงเก็บ น้ ำด้ว ยคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก สู ง 92 เมตร สั นเขื่อนยำว 1,019 เมตร พืนที่รับน้ำ 3,720
กิโลเมตร ควำมจุ 8,860 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำณน้ำใช้กำร 5,848 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยมีปริมำณน้ำ
ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ำสุทธิเฉลี่ย 5,357 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี นอกจำกนียังได้ท้ำกำรติดตังเครื่องก้ำเนิด
ไฟฟ้ำขนำดก้ำลังผลิต 100 เมกกะวัตต์จ้ำนวน 3 ชุด โดยให้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยปีละ 767 ล้ำนกิโลวัตต์
ชั่วโมง
(3) เขื่อนท่ำทุ่งนำ (Tha Thung Na Dam)
เขื่อนท่ำทุ่งนำเป็นเขื่อนที่ทำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงขึนเพื่อเสริม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ำในแม่น้ำแควใหญ่ และเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ โดยตัวเขื่อน
ตังอยู่ทำงตอนล่ำงของเขื่อนศรีนครินทร์ห่ำงออกมำประมำณ 25 กิโลเมตรที่บ้ำนท่ำทุ่งนำ ต้ำบลช่องสะเดำ ใน
เขตอ้ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี ส้ำหรับงำนศึกษำควำมเหมำะสมได้ด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2508-2509 โดยเริ่ม
ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงปลำยปี พ.ศ. 2520 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 ตัวเขื่อนท่ำทุ่งนำสูง 30 เมตร ยำว 840 เมตร
สร้ำงเป็นเขื่อนแบบผสม ประกอบด้วยเขื่อนคอนกรีตยำว 118 เมตร และเขื่อนแบบหินถมแกนดินเหนียวยำว
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722 เมตร มีโรงไฟฟ้ำซึ่งติดตังเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 19 เมกกะวัตต์ จ้ำนวน 2 ชุด ซึ่งสำมำรถผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำได้เฉลี่ยปีละ 166 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง อ่ำงเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีขนำดควำมจุ 55 ล้ำนลูกบำศก์เมตรโดยรับ
น้ำที่ปล่อยจำกเขื่อนศรีนครินทร์และระบำยน้ำลงสู่เขื่อนแม่กลอง ดังแสดงในรูปที่ 4-3 (c)
(4) เขื่อนแม่กลอง (Mae Klong Dam)
เขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำซึ่งตังอยู่ที่ต้ำบลม่วงชุม อ้ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ตัวเขื่อนสูง 14
เมตร ยำว 117.50 เมตร ระดับเก็บกัก 22.00 เมตร รทก. ช่องระบำยน้ำกว้ำง 12.50 เมตร จ้ำนวน 8 ช่อง ระบำย
น้ำได้ 3,100 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที เขื่อนแม่กลองรับน้ำจำกเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรำลงกรณ โดยกำร
ระบำยน้ำจำกเขื่อนทังสองเป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงกรมชลประทำนและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยซึง่
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบเพื่อทดน้ำและส่งน้ำไปช่วยกำรเพำะปลูกในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ดังแสดงในรูป
ที่ 4-3 (d) นอกจำกนีมีโรงไฟฟ้ำซึ่งติดตังเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 6 เมกกะวัตต์ จ้ำนวน 2 ชุด ซึ่งสำมำรถผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำได้เฉลี่ยปีละ 74 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง

(a) เขื่อนศรีนครินทร์
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(b) เขื่อนวชิรำลงกรณ

(c) เขื่อนท่ำทุ่งนำ

(d) เขื่อนแม่กลอง
รูปที่ 4-3 เขื่อนและอ่ำงเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองปัจจุบัน
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(5) โครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ่ (The Greater Mae Klong Irrigation Project)
โครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ่เป็นหนึ่งในโครงกำรพัฒนำลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อพัฒนำกำรเกษตร
ชลประทำนในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โครงกำรนีนอกจำกจะอ้ำนวยประโยชน์ในด้ำนกำรชลประทำน กำรจัดหำน้ำ
เพื่ออุปโภค บริโภค กำรบรรเทำอุทกภัย กำรประมง และคมนำคมแล้ว ยังสำมำรถกำรระบำยน้ำเพื่ อป้องกัน
น้ำเค็มรุกล้ำทำงด้ำนท้ำยน้ำอีกด้วย พืนที่โครงกำรรวมทังสิน 3,230,360 ไร่ โดยครอบคลุม 10 โครงกำรส่งน้ำ
และบ้ำรุงรักษำ ได้แก่ โครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำพนมทวน โครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำสองพี่น้อง โครงกำร
ส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำบำงเลน โครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำก้ำแพงแสน โครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำนครปฐม
โครงกำรส่ งน้ ำและบ้ ำรุ งรั กษำนครชุ ม โครงกำรส่ งน้ ำและบ้ ำรุ งรักษำรำชบุ รีฝั่ งซ้ำย โครงกำรส่ งน้ำและ
บ้ำรุงรักษำท่ำมะกำ โครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำรำชบุรีฝั่งขวำ และโครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำด้ำเนิน
สะดวก ภำยใต้ ควำมรั บผิ ดชอบของส้ ำนักชลประทำนที่ 13 กรมชลประทำน กำรผั นน้ ำไปใช้ ในเขตพืนที่
ชลประทำนของโครงกำรจะผันผ่ำนคลองสำยใหญ่ฝั่งซ้ำย และคลองสำยใหญ่ฝั่งขวำ ในขณะที่กำรผันน้ำไปใช้ข้ำม
ลุ่มน้ำจะผันผ่ำนคลองจระเข้สำมพันและคลองท่ำสำร-บำงปลำซึ่งเป็นคลองธรรมชำติเดิมดังแสดงในรูปที่ 4-4

รูปที่ 4-4 พืนทีโ่ ครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ่
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4.1.6 แผนพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินในลุ่มน้้าแม่กลองในอนาคต (Future Plan of Water
Resources Development Project in Mae Klong Basin)
กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิ ตแห่ งประเทศไทยได้เสนอแผนพัฒ นำแหล่ งน้ำในลุ่ มน้ำแม่กลองภำยใต้ ชื่ อ
โครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนน้ำบ้ำนจันเดย์ (เขำแหลมตอนล่ำงเดิม) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงกำรเพื่อใช้
ประโยชน์จำกน้ำที่ปล่อยจำกเขื่อนวชิรำลงกรณให้มำกที่สุดในกำรเสริมก้ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของระบบให้มี
ควำมมั่นคงยิ่งขึน และเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ำซึ่งเป็นพลังงำนทดแทนที่ส้ำคัญใน
ประเทศ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้เริ่มท้ำกำรศึกษำควำมเหมำะสมมำตังแต่ปี พ.ศ. 2526 โดย
ในเบืองต้นได้ก้ำหนดให้ที่ตังของโครงกำรอยู่ที่บ้ำนจันเดย์ ห่ำงจำกท้ำยเขื่อนวชิรำลงกรณเป็นระยะทำง
ประมำณ 23.50 กิโลเมตร หลังจำกนันในปี พ.ศ. 2535 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้ด้ำเนินกำร
ศึกษำควำมเหมำะสมเบืองต้นเพิ่มเติมโดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพืนที่ทำงด้ำนท้ำยน้ำและ
เลือกที่ตังโครงกำรใหม่โดยห่ำงจำกจุดเดิมไปทำงเหนือน้ำประมำณ 2.30 กิโลเมตร หรื อห่ำงจำกท้ำย
เขื่อนวชิรำลงกรณเป็นระยะทำง 21.20 กิโลเมตร มีก้ำลังกำรผลิตติดตัง 16 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2548 ได้
มีกำรศึกษำเบืองต้นอีกครังโดยพิจำรณำถึงรำยละเอียดและต้ำแหน่งที่ตังเขื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของกระทรวงพลังงำนให้มีสัดส่ วนของ Renewable Portfolio Standard
(RPS) เพิ่มขึนในระบบ โดยผลกำรศึกษำพบว่ำบริเวณที่มีควำมเหมำะสมที่สุดห่ำงจำกท้ำยเขื่อนวชิรำลง
กรณเป็นระยะทำงประมำณ 22.50 กิโลเมตร และได้ข้อสรุปว่ำหำกพิจำรณำถึงต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย
ต่้ำสุด ขนำดก้ำลังผลิตติดตังที่เหมำะสมเท่ำกับ 18 เมกะวัตต์ พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้เท่ำกับ 109.65 ล้ำน
หน่วยต่อปี และหำกพิจำรณำตำมนโยบำยโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของกระทรวงพลังงำน ขนำดก้ำลัง
ผลิตติดตังที่เหมำะสมเท่ำกับ 30 เมกะวัตต์ พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้เท่ำกับ 130.93 ล้ำนหน่วยต่อปี ต่อมำ
ในปี พ.ศ. 2551 ได้ท้ำกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำรอีกครังหลังจำกได้มีกำรยกเลิกนโยบำย
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของกระทรวงพลังงำนโดยพิจำรณำเฉพำะกรณีต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยต่้ำสุด
เท่ำนัน ผลกำรศึกษำพบว่ำก้ำลังกำรผลิตติดตังที่เหมำะสมเท่ำกับ 2x9 เมกะวัตต์ พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้
84.48 ล้ำนหน่วยต่อปี และล่ำสุดในปี พ.ศ. 2555 ได้มีกำรศึกษำทบทวนผลกำรศึกษำในปี พ.ศ. 2551 อีก
ครังโดยทบทวนต้ำแหน่งที่ตังโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศ และปรับปรุงฐำนข้อมูลด้ำนอุทก
วิทยำ กำรวิเครำะห์พลังงำนไฟฟ้ำ กำรประมำณรำคำโครงกำร รวมถึงกำรวิเครำะห์ด้ำนเศรษฐศำสตร์และ
กำรเงินของโครงกำรให้มีควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน พร้อมทังว่ำจ้ำงบริษัทปัญญำ คอนซัลแตนท์ จ้ำกัด
เพื่อจัดท้ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเริ่มศึกษำตังแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2555
ก้ำหนดแล้วเสร็จประมำณเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 เพื่อที่จะได้ เสนอต่อส้ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเห็นชอบก่อนที่จะขออนุมัติโครงกำร
ต่อไป ส้ำหรับในปัจจุบันโครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนน้ำบ้ำนจันเดย์ได้รับกำรบรรจุในแผนพัฒนำก้ำลังผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศไทย (PDP 2010) มีก้ำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 นอกจำกนีโครงกำรยังถูกบรรจุใน
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แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP 2012-2021) อีกด้วย (กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2560)
ส้ำหรับรำยละเอียดของระบบอ่ำงเก็บน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองในปัจจุบันและตำมแผนพัฒนำแหล่งน้ำ
ในอนำคตได้แสดงในรูปที่ 4-5 และรูปที่ 4-6 รวมถึงลักษณะส้ำคัญของระบบอ่ำงเก็บน้ำและระบบไฟฟ้ำพลัง
น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองแสดงไว้ในตำรำงที่ 4-2 และตำรำงที่ 4-3
Khwae Noi River

Khwae Yai River

SNR

Reversible
Pump

U1

VJK

U3

U4

U2

U3 3x100 MW (Unit1-3)

U1

U2

U5 3x120 MW (Unit1-3)
2x180 MW (Unit4-5)
Sideflow

TN
U1

U2 2x19 MW (Unit1-2)
Sideflow

Maeklong River
Canal

Canal

West Bank Raw Water Canal
MWA

MK
U1

U2 2x6 MW (Unit1-2)

Maeklong River

Greater Mae Klong
Irrigation Project
Downstream Water Demand

Gulf of Thailand

รูปที่ 4-5 แผนผังระบบอ่ำงเก็บน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองในปัจจุบัน

TC Basin
Thachin River

Greater Mae Klong
Irrigation Project
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Khwae Noi River

Khwae Yai River

SNR

Reversible
Pump

U1

VJK

U3

U4

U2

U3 3x100 MW (Unit1-3)

U1

U2

U5 3x120 MW (Unit1-3)
2x180 MW (Unit4-5)
Sideflow

Future Plan
TN

JD
U1

U2

U1

2x9 MW (Unit1-2)

U2 2x19 MW (Unit1-2)
Sideflow

Maeklong River
Canal

Canal

MWA

MK
U1

U2 2x6 MW (Unit1-2)

Maeklong River

Greater Mae Klong
Irrigation Project

TC Basin
Thachin River

Greater Mae Klong
Irrigation Project

Downstream Water Demand
Gulf of Thailand

รูปที่ 4-6 แผนผังระบบอ่ำงเก็บน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองตำมแผนพัฒนำแหล่งนำ้ ในอนำคต
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ตารางที่ 4-2 รำยละเอียดส้ำคัญของระบบอ่ำงเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
รำยละเอียดส้ำคัญ
1. สถำนที่ตัง

2. ปี พ.ศ. ที่สร้ำงแล้วเสร็จ
3. ประเภทเขื่อน
4. ลักษณะส้ำคัญของเขื่อน

เขื่อนแม่กลอง
ต.ม่วงชุม อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี

แผนพัฒนำลุ่มน้ำในอนำคต
เขื่อนจันเดย์
ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูมิ
จ.กำญจนบุรี

2513
เขื่อนระบำยน้ำ/ทดน้ำ
เขื่อนคอนกรีต

เขื่อนทดน้ำ
เขื่อนคอนกรีต

26,441

4,125

+182.40
+180.00
+159.00

+160.50
+155.00
+135.00

+59.77
+59.70
+55.50

+23.66
+22.50
-

+82.00
+78.00

18,790
17,745
10,276
7,470
4,535

11,000
8,860
3,011
5,848
5,357

55.03
28.95
28.80
-

50
10,184

10.99
4.36
6.63
5,660
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5. พืนที่รับน้ำ (ตร.กม.)
6. ระดับเก็บกัก (ม.รทก.)
-ระดับเก็บกักสูงสุด
-ระดับเก็บกักปกติ
-ระดับเก็บกักต่้ำสุด
7. ควำมจุเก็บกัก (ล้ำน ลบ.ม.)
-ควำมจุเก็บกักสูงสุด
-ควำมจุเก็บกักปกติ
-ควำมจุเก็บกักต่้ำสุด
8. ปริมำณน้ำใช้กำร (ล้ำน ลบ.ม.)
9. ปริมำณน้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี (ล้ำน ลบ.ม.)

ระบบอ่ำงเก็บน้ำ
แผนพัฒนำลุ่มน้ำในปัจจุบัน
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิรำลงกรณ
เขื่อนท่ำทุ่งนำ
บ้ำนเจ้ำเณร
บ้ำนท่ำขนุน
บ้ำนท่ำทุ่งนำ
ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี
ต.ช่องสะเดำ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี
จ.กำญจนบุรี
2523
2527
2525
เขื่อนเก็บกักน้ำ
เขื่อนเก็บกักน้ำ
เขื่อนทดน้ำ
เขื่อนหินทิงแกนดินเหนียว
เขื่อนหินถม ดำดผิว
เขื่อนผสมระหว่ำงเขื่อน
ด้ำนหน้ำด้วยคอนกรีต หินถมแกนดินเหนียวและ
เสริมเหล็ก
เขื่อนคอนกรีต
10,800
3,720
-
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ตารางที่ 4-3 รำยละเอียดส้ำคัญของระบบไฟฟ้ำพลังงำนน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
รำยละเอียดส้ำคัญ

1. เครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ (ยูนติ )
2. ก้ำลังผลิตยูนิตละ (เมกกะวัตต์)
3. ก้ำลังผลิตติดตังทังหมด (เมกกะวัตต์)
4. อัตรำกำรระบำยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำ (ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที)
5. ควำมสูงของหัวน้ำ (เมตร)
6. ระดับน้ำต่ำ้ สุดทีผ่ ลิตไฟฟ้ำได้ (เมตร รทก.)
7. ระดับน้ำต่ำ้ สุดทีผ่ ลิตไฟฟ้ำได้เต็มที่ (เมตร รทก.)
8. ระดับน้ำท้ำยเขื่อน (เมตร รทก.)
9. พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้รำยปีเฉลี่ย (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
10. ควำมต้องกำรไฟฟ้ำต่้ำสุด
-ก้ำลังไฟฟ้ำต่้ำสุดที่ใช้ (เมกกะวัตต์)
-พลังงำนไฟฟ้ำต่้ำสุดที่ได้รำยปี (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
ที่มำ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (2560)

ระบบไฟฟ้ำพลังงำนน้ำ
เขื่อนศรีนครินทร์
5
120 (1-3)
180 (4-5)
720
120.00 (1-3)
175.10 (4-5)
105.00 (1-3)
111.10 (4-5)
159.00 (1-3)
164.50 (4-5)
162.50 (1-3)
168.00 (4-5)
55.50
1,228
100
876

แผนพัฒนำลุ่มน้ำในปัจจุบัน
เขื่อนวชิรำลงกรณ
เขื่อนท่ำทุ่งนำ
3
2
100
19

เขื่อนแม่กลอง
2
6

แผนพัฒนำลุ่มน้ำในอนำคต
เขื่อนจันเดย์
2
9

300
167

38
-

12
27

18
323.8

63

-

9.20

6.40

135.00

55.50

-

-

147.00

55.50

-

-

87.00
767

41.50
166

74

84.48

40
350

10
88

-

-
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4.2 สถานภาพน้้าต้นทุนจากแหล่งน้้าผิวดินในลุ่มน้้าแม่กลอง
สถำนภำพน้ำต้นทุนจำกแหล่งน้ำผิวดินในลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งวิเครำะห์จำกผลกำรปฏิบัติกำรระบบ
อ่ำงเก็บน้ำระยะยำวของเขื่อนหลักของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทำนได้สรุปผล
ไว้ในตำรำงที่ 4-4 โดยข้อมูลปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงและข้อมูลปริมำณกำรปล่อยน้ำ จำกเขื่อนเก็บกัก 2
เขื่อนหลัก ได้แก่ (1) เขื่อนศรีนครินทร์ และ (2) เขื่อนวชิรำลงกรณ สะท้อนถึงสถำนภำพของน้ำต้นทุนที่
เก็บกักได้จำกแหล่งน้ำผิวดินในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ก่อนที่เขื่อนทดน้ำซึ่งตังอยู่ทำงตอนล่ำงของลุ่มน้ำได้แก่
(1) เขื่อนท่ำทุ่งนำ และ (2) เขื่อนแม่กลอง จะท้ำหน้ำที่ควบคุมกำรปล่อยน้ำและกระจำยน้ำไปยังพืนที่
ควำมต้องกำรน้ำเป้ำหมำยของโครงกำรต่อไป
(1) ข้อมูลปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงและข้อมูลปริมำณกำรปล่อยน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์
ปริ ม ำณน้ ำ ไหลเข้ ำ รำยปี เฉลี่ ย ของเขื่ อ นศรีน คริน ทร์ เท่ ำ กั บ 4,794 ล้ ำ นลู ก บำศก์ เ มตรต่อปี
ปริมำณน้ำที่ปล่อยผ่ำนเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำยู นิตที่ 1-5 เฉลี่ยเท่ำกับ 5,643 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ใน
จ้ำนวนนีเป็นปริมำณน้ำสูบกลับจำกยูนิตที่ 4-5 เท่ำกับ 695 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นปริมำณ
น้ำที่ปล่อยออกสุทธิเท่ำกับ 4,948 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำรำย
ปีเฉลี่ยของอ่ำงเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์น้อยกว่ำปริมำณน้ำที่ปล่อยออกสุทธิจำกอ่ำงเก็บน้ำอยู่เล็กน้อย
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วงฤดูฝน (มิถุนำยน-พฤศจิกำยน)
ต่อฤดูแล้ง (ธันวำคม-พฤษภำคม) พบว่ำมีสัดส่วนเป็น 85.4%:14.6% หรือกล่ำวได้ว่ำ 85.4% ของปริมำณ
น้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ำของเขื่อ นศรีนครินทร์จะไหลเข้ำมำในช่ วงฤดูฝนซึ่งคิดเป็นปริมำณ 4,093 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ในขณะที่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิในช่วงฤดูฝนมีค่ำน้อยกว่ำในช่วงฤดูแล้ง
อยู่เล็กน้อยในสัดส่วนคิดเป็น 45.6%:54.4% ดังแสดงในรูปที่ 4-7
1500
เปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำไหลเข้ำในฤดูฝน
(มิ.ย.-พ.ย.) ต่อฤดูแล้ง (ธ.ค.-พ.ค.)

14.6

ปริมำณน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)

1200
900

85.4

45.6

600
341.2

300

54.4

เปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิในฤดูฝน
(มิ.ย.-พ.ย.) ต่อฤดูแล้ง (ธ.ค.-พ.ค.)

443.8

115.8 83.6

548.8 518.6
474.7

74.5

84.9

ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิ (ล้ำน ลบ.ม.)
968.2 1003.1 965.3

530.5

398.9
403.5 369.7
393.9
364.8
342.2 343.8 373.3
255.8
177
165.4

0
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รูปที่ 4-7 เปรียบเทียบปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำและปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิรำยเดือนของเขื่อนศรีนครินทร์
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(1) ข้อมูลปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงและข้อมูลปริมำณกำรปล่อยน้ำของเขื่อนวชิรำลงกรณ
ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำรำยปีเฉลี่ยของอ่ำงเก็บน้ำเขื่อนวชิรำลงกรณสูงกว่ำปริมำณน้ำที่ปล่อยออก
กล่ำวคือ มีค่ำปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5,599 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และปริมำณน้ำที่ปล่อยออก
เฉลี่ยเท่ำกับ 5,059 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน
ต่อฤดูแล้งคิดเป็น 93.8%:6.2% หรือปริมำณน้ำไหลเข้ำอ่ำงในช่วงฤดูฝนสู งถึง 5,258 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
อย่ำงไรก็ดีแนวทำงกำรปล่อยน้ำออกในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งพบว่ำมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ปล่อย
ออกที่ใกล้เคียงกันกล่ำวคือ 50.5%-49.5% ดังแสดงในรูปที่ 4-8
2000
6.2

เปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำไหลเข้ำในฤดูฝน
(มิ.ย.-พ.ย.) ต่อฤดูแล้ง (ธ.ค.-พ.ค.)

ปริมำณน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)

93.8

1500
50.5

49.5

1000
500

300.9
48.9

0

เปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ปล่อยในฤดูฝน 1241
(มิ.ย.-พ.ย.) ต่อฤดูแล้ง (ธ.ค.-พ.ค.)

398.3
25.3

1760.8

ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิ (ล้ำน ลบ.ม.)
1063.8

562 546.2 540.5
526.7 512.5 466.4 497.4
373.7 364.3
348.1 346.7 285.4
154.4
152.2
67.7
22.8 28.3
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รูปที่ 4-8 เปรียบเทียบปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำและปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิรำยเดือนของเขื่อนวชิรำลงกรณ
(2) ข้อมูลปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงและข้อมูลปริมำณกำรปล่อยน้ำของเขื่อนท่ำทุ่งนำ
ส้ำหรับเขื่อนท่ำทุ่งนำพบว่ำปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำซึ่งเป็นผลจำกกำรปล่อยน้ำจำกเขื่อนศรีนครินทร์
และปริมำณน้ำที่ไหลจำกด้ำนข้ำง (Side Flow) นันมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4,250 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ซึ่ง
มำกกว่ำปริมำณน้ำที่ปล่อยออกที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4,129 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ปริมำณ
น้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ำและสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ปล่อยออกของเขื่อนท่ำทุ่งนำในช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้งไม่แตกต่ำงมำกนักโดยมีสัดส่วนคิดเป็น 47.4%:52.6% และ 46.9%:53.1% ตำมล้ำดับ ดังแสดงใน
รูปที่ 4-9
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1000

ปริมำณน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)

800
600
400

47.4

52.6

เปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำไหลเข้ำในฤดูฝน
(มิ.ย.-พ.ย.) ต่อฤดูแล้ง (ธ.ค.-พ.ค.)

ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิ (ล้ำน ลบ.ม.)

เปอร์เซ็นต์ปริมำณน้ำที่ปล่อยในฤดูฝน
53.1 (มิ.ย.-พ.ย.) ต่อฤดูแล้ง (ธ.ค.-พ.ค.)
441.5
466.2 444.7
433.5
459.1
425.2 369.9
321.7
356 332312 333.7
346.6
262.2
361
336.7
318.6
300.2
310
271.1 336.7
270.2
290.3
264.4
46.9

200
0
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รูปที่ 4-9 เปรียบเทียบปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำและปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิรำยเดือนของเขื่อนท่ำทุ่งนำ

ปริมำณน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)

(3) ข้อมูลปริมำณกำรผันน้ำของเขื่อนแม่กลอง
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลองชลประทำนและปริมำณน้ำระบำยท้ำยเขื่อนแม่
กลองตังแต่ปี พ.ศ. 2515-2554 พบว่ำ ปริมำณน้ำที่ปล่อยทังหมดซึ่งคิดจำกปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลอง
ชลประทำนและปริมำณน้ำระบำยท้ำยเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนตังแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้น มำถึง
ปัจจุบันดังแสดงในรูปที่ 4-10
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ปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลองชลประทำนรำยปี
ปริมำณน้ำระบำยท้ำยเขื่อนรำยปี
2520-2554 แนวโน้มเพิ่มขึน
ปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลองชลประทำนและระบำยท้ำยเขื่อนรำยปี

2515 2518 2521 2524 2527 2530 2533 2536 2539 2542 2545 2548 2551 2554

รูปที่ 4-10 ปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลองชลประทำนและระบำยท้ำยเขื่อนแม่กลองรำยปี
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นอกจำกนีผลกำรวิเครำะห์อัตรำกำรผันน้ำเข้ำคลองชลประทำนตังแต่ปี พ.ศ. 2530-2554 ซึ่งมี
แนวโน้มกำรปล่อยน้ำคงที่พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยรำยเดือนอยู่ที่ 178.10 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และมีค่ำสูงสุด
รำยเดือนเฉลี่ย 273.34 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ในขณะที่อัตรำกำรผันน้ำต่้ำสุดรำยเดือนเฉลี่ยมีค่ำเพียง
82.94 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที เท่ำนัน ส้ำหรับอัตรำกำรระบำยน้ำท้ำยเขื่อนแม่กลองที่ท้ำกำรวิเครำะห์
ระยะยำวตังแต่ปี พ.ศ. 2530-2554 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยรำยเดือนเท่ำกับ 189.43 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ซึ่ง
สูงกว่ำอัตรำกำรผันน้ำเข้ำคลองชลประทำนและข้อก้ำหนดในกำรระบำยน้ำท้ำยเขื่อนแม่กลองที่ก้ำหนดไว้
ที่ 50 ลู กบำศก์เมตรต่อวิน ำที ส้ ำหรั บ ค่ำสู งสุ ดและต่้ำสุ ดรำยเดือนเฉลี่ ยเท่ำกั บ 479.91 และ 48.17
ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ตำมล้ำดับ ดังแสดงข้อมูลสรุปไว้ในตำรำงที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 อัตรำกำรผันน้ำเข้ำคลองชลประทำนและระบำยน้ำท้ำยเขื่อนแม่กลอง
เดือน
อัตรำกำรผันน้ำเข้ำคลองชลประทำน
อัตรำกำรระบำยน้ำท้ำยเขื่อนแม่กลอง
(ลบ.ม./วินำที)
(ลบ.ม./วินำที)
ต่้ำสุด
เฉลี่ย
สูงสุด
ต่้ำสุด
เฉลี่ย
สูงสุด
ม.ค.
4.11
74.15
175.54
56.38
143.66
323.70
ก.พ.
70.27
193.50
299.34
43.40
105.53
180.22
มี.ค.
112.38
252.40
357.59
39.58
126.30
223.94
เม.ษ.
115.74
263.87
374.50
54.40
114.91
197.37
พ.ค.
108.65
228.27
363.59
38.08
153.59
409.32
มิ.ย.
61.34
138.22
225.71
52.08
198.83
431.71
ก.ค.
75.79
147.52
237.45
11.20
169.56
558.39
ส.ค.
171.00
224.65
274.89
63.84
244.62
721.70
ก.ย.
137.35
205.72
259.34
64.04
299.82
857.64
ต.ค.
56.38
156.17
254.48
71.90
344.53
949.82
พ.ย.
72.53
177.56
304.18
41.67
195.15
513.50
ธ.ค.
9.71
75.11
153.52
41.44
176.67
391.65
เฉลี่ย
82.94
178.10
273.34
48.17
189.43
479.91
ที่มำ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (2560)
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ตารางที่ 4-4 สรุปรำยละเอียดของข้อมูลกำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน้ำเฉลี่ยระยะยำวในลุ่มน้ำแม่กลอง
ข้อมูลอ่ำงเก็บน้ำ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ษ.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รำยปี

172.3
172.1
115.8
421.1

171.7
171.3
83.6
484.5

170.7
170.1
74.5
585.9

169.5
168.9
84.9
546.8

168.4
168.1
177.0
516.7

167.8
167.7
255.8
450.2

167.9
168.3
530.5
397.0

169.3 171.0 172.8
170.1 171.8 173.5
968.2 1003.1 965.3
422.6 444.8 476.2

173.7
173.6
369.7
466.6

173.5 170.7
173.3 170.7
165.4 4793.9
430.2 5642.6

79.9
341.2
0.0

40.7
443.8
0.0

37.2
548.8
0.0

28.2
518.6
0.0

42.0
474.7
0.0

56.3
393.9
0.0

54.8
342.2
0.0

78.8
343.8
0.0

71.4
373.3
0.0

72.7
403.5
0.0

67.6
398.9
0.0

65.4 694.9
364.8 4947.6
0.0
0.0

36.3
84.8

42.4
103.4

55.2
134.2

56.8
126.0

44.8
121.3

34.4
108.2

31.5
89.3

30.5
94.8

31.6
106.5

30.6
94.0

29.5
101.3

35.2
89.1

148.2
147.8
48.9
300.9
0.0

147.1
146.4
25.3
398.3
0.0

145.5
144.5
22.8
526.7
0.0

143.5
142.6
28.3
512.5
0.0

141.8
141.3
152.2
466.4
0.0

149.8
149.4
154.4
346.7
0.0

42.9
63.6

59.1
81. 1

58.1
76.7

35.7
67.7

149.3
149.9
1063.8
546.2
268.4
(2537)
25.1
86.4

150.0
150.1
540.5
348.1
0.0

32.1
48.7

141.2 142.9 146.9
141.7 144.7 148.4
497.4 1241.0 1760.8
373.7 364.3 562.0
0.0
0.0 584.3
(2540)
19.3 17.5 21.5
51.8 54.2 89.3

28.6
58.7

24.1
58.4

149.1 146.2
148.7 146.2
67.7 5598.5
285.4 5058.9
0.0 626.2
(2540)
27.2 391.5
48.2 784.8

1/

458.7
1252.9
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เขื่อนศรีนครินทร์
ระดับน้ำรำยวันเฉลี่ย (เมตร รทก.)
ระดับน้ำสินเดือนเฉลีย่ (เมตร รทก.)
ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ปล่อยผ่ำนเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ
ยูนิตที่ 1-5 (ล้ำน ลบ.ม.)1.1/
ปริมำณน้ำสูบกลับยูนติ ที่ 4-5 (ล้ำน ลบ.ม.)1.2/
ปริมำณน้ำที่ปล่อยสุทธิ (ล้ำน ลบ.ม.)1.3/
ปริมำณน้ำที่ปล่อยผ่ำนอำคำรระบำยน้ำล้นสูงสุด
(ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณกำรสูญเสียน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
เขื่อนวชิรำลงกรณ2/
ระดับน้ำรำยวันเฉลี่ย (เมตร รทก.)
ระดับน้ำสินเดือนเฉลีย่ (เมตร รทก.)
ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ปล่อย (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ปล่อยผ่ำนอำคำรระบำยน้ำล้นสูงสุด
(ล้ำน ลบ.ม.)2.1/
ปริมำณกำรสูญเสียน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
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ตารางที่ 4-4 (ต่อ)
ข้อมูลอ่ำงเก็บน้ำ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ษ.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รำยปี

58.7
58.6
433.5
425.2
47.3
(2540)
0.8
19.1

58.7
58.5
369.9
361.0
138.9
(2535)
0.8
16.5

58.5 58.6 58.7
58.4 58.5 58.8
300.2 318.6 356.0
290.3 310.0 336.7
140.3 41.8 154.3
(2535) (2541) (2545)
0.8
1.4
0.9
13.3 14.7 16.7

407.6
343.0
750.6

247.9
534.7
782.6

300.6 461.0 415.8 322.7 339.9
664.7 1,060.5 1,054.0 1,051.3 536.4
965.3 1,521.4 1,469.8 1,374.0 876.3

132.1 3993.1
422.6 6647.8
554.7 10640.9

973.8

585.0

369.4

532.6

465.6

369.1

606.4

199.8 6800.4

664.1

613.5

525.2

477.3

194.6

175.1

209.2

235.3 4470.4

1106.9 1022.5 875.4

795.6

324.3

291.8

348.7

392.1 7450.7

3/

58.8 58.7 58.3 58.5
58.9 58.9 58.4 58.6
332.0 333.7 270.2 4249.4
312.0 321.7 262.2 4128.5
215.0 60.5 65.0 524.5
(2545) (2535) (2537)
0.8
0.5
1.4
10.6
15.8 14.9 12.3 190.7
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เขื่อนท่ำทุ่งนำ
ระดับน้ำรำยวันเฉลี่ย (เมตร รทก.)
58.6 58.6 58.6 58.6
ระดับน้ำสินเดือนเฉลีย่ (เมตร รทก.)
58.3 58.6 58.6 58.5
ปริมำณน้ำที่ไหลเข้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
271.1 346.6 466.2 444.7
ปริมำณน้ำที่ปล่อย (ล้ำน ลบ.ม.)
264.4 336.7 459.1 441.5
ปริมำณน้ำที่ปล่อยผ่ำนอำคำรระบำยน้ำล้นสูงสุด
1.9 126.8 77.7
7.4
(ล้ำน ลบ.ม.)3.1/
(2538) (2555) (2555) (2538)
ปริมำณกำรสูญเสียน้ำ (ล้ำน ลบ.ม.)
0.8
0.7
0.8
0.9
พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
11.6 15.5 20.3 19.9
เขื่อนแม่กลอง4/
ปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลองชลประทำน (ล้ำน ลบ.ม.) 129.3 323.5 470.9 476.7
ปริมำณน้ำที่ระบำยท้ำยเขื่อน (ล้ำน ลบ.ม.)
322.8 218.8 274.8 251.7
ปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลองชลประทำนและระบำย
452.1 542.3 745.6 728.4
ท้ำยเขื่อน (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ผันเข้ำคลองชลประทำนปี พ.ศ. 2553 373.1 506.9 924.8 893.9
(ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณควำมต้องกำรน้ำเพื่อกำรชลประทำน
256.0 308.6 348.7 462.8
(CROPWAT) ปี พ.ศ. 2553 (ล้ำน ลบ.ม.)
ปริมำณน้ำที่ต้องส่งไปใช้เพื่อกำรชลประทำน (ล้ำน 426.7 514.3 581.2 771.3
ลบ.ม.)4.1/
หมำยเหตุ : 1/ วิเครำะห์จำกข้อมูลรำยวันของเขื่อนศรีนครินทร์ตังแต่ 1/1/2523-31/12/2556
2/ วิเครำะห์จำกข้อมูลรำยวันของเขื่อนวชิรำลงกรณตังแต่ 1/10/2527-31/12/2556
3/ วิเครำะห์จำกข้อมูลรำยวันของเขื่อนท่ำทุ่งนำตังแต่ 1/12/2524-31/12/2556
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4/ วิเครำะห์จำกข้อมูลรำยเดือนของเขื่อนแม่กลองตังแต่ 5/2515-12/2554 ส้ำหรับข้อมูลปริมำณนำ้ ที่ผันเข้ำคลองชลประทำน และตังแต่ 9/2513-12/2554 ส้ำหรับข้อมูลปริมำณน้ำ
ระบำยท้ำยเขื่อน
1.1/+1.2/+1.3/ วิเครำะห์จำกข้อมูลรำยวันของเขื่อนศรีนครินทร์ตังแต่ 1/1/2545-31/12/2556 และปริมำณนำ้ ที่ปล่อยสุทธิ = ปริมำณน้ำที่ปล่อยผ่ำนเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำยูนิต 1-5 –
ปริมำณน้ำสูบกลับ
2.1/ กำรปล่อยน้ำผ่ำนอำคำรระบำยน้ำล้นของเขื่อนวชิรำลงกรณเกิดขึนในปี พ.ศ. 2537, 2540, และ 2545
3.1/ กำรปล่อยน้ำผ่ำนอำคำรระบำยน้ำล้นของเขื่อนท่ำทุ่งนำเกิดขึนในปี พ.ศ. 2530, 2534-2541, 2543, 2544-2547, 2552, และ 2555-2556
4.1/ ก้ำหนดประสิทธิภำพกำรชลประทำนเท่ำกับ 60%
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4.3 สถานภาพน้้าต้นทุนจากแหล่งน้้าใต้ดินในลุ่มน้้าแม่กลอง
จำกกำรศึ ก ษำโครงกำรจั ด ท้ ำ แผนบู ร ณำกำรน้ ำ บำดำลร่ ว มกั บ น้ ำ ผิ ว ดิ น ทั่ ว ประเทศ (กรม
ทรัพยำกรน้ำบำดำล, 2554) และโครงกำรประเมินศักยภำพแหล่งน้ำใต้ดินในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่ม
น้ำท่ำจีนของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล (กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล, 2551) พบว่ำในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองมี
กำรสูบน้ำใต้ดินขึนมำใช้ทังภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรือนดังแสดงในรูปที่ 4-11
และจำกฐำนข้อมูลน้ำใต้ดินของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลในพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองพบว่ำ มีกำรสูบน้ำ ใต้ดินไป
ใช้เพื่อกำรเกษตรกรรมทังในเขตพืนที่ชลประทำนของโครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ่และนอกเขต
ชลประทำนโดยเฉพำะแถบจังหวัดกำญจนบุรี นครปฐม รำชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสำคร และสมุทรสงครำม
โดยคุณภำพน้ำจัดอยู่ในประเภทน้ำจืดที่สำมำรถน้ำไปใช้ได้

รูปที่ 4-11 กำรใช้น้ำใต้ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมในพืนที่โครงกำรชลประทำนแม่กกลองใหญ่
จำกรำยงำนข้ำงต้นพบว่ำจ้ำนวนบ่อสูบน้ำใต้ดินครอบคลุมจังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี นครปฐม
สมุทรสำคร และสมุทรสงครำมซึ่งตังอยู่ในเขตพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองมีจ้ำนวนทังสิน 34,453 บ่อ โดยแบ่ง
ออกเป็นบ่อสูบน้ำใต้ดินส่วนตัวที่ใช้กำรได้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเพื่อกำรเกษตรกรรมจ้ำนวน 26,079
บ่อ บ่อสูบน้ำใต้ดิน สำธำรณะจ้ ำนวน 5,253 บ่อ และบ่อสูบน้ำใต้ดิ นที่พัฒนำเป็นระบบประปำชนบท
จ้ำนวน 3,121 แห่ง และมีผู้ใช้น้ำจำกระบบประปำชนบทจ้ำนวนทังสิน 1,801,731 รำยในอัตรำ 120 ลิตร
ต่อคนต่อวัน คิดเป็นปริมำณน้ำใต้ดินที่สูบไปใช้ประมำณ 95.60 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ดังแสดงในตำรำง
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ที่ 4-6 ซึ่งในจ้ำนวนนีเป็นบ่อสูบน้ำใต้ดินที่ขออนุญำตใช้ตำมพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล ปี พ.ศ. 2550
จ้ำนวน 2,742 บ่อดังแสดงในตำรำงที่ 4-7
ตารางที่ 4-6 จ้ำนวนบ่อสูบน้ำใต้ดินครอบคลุมจังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี นครปฐม สมุทรสำคร และ
สมุทรสงครำมในเขตพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
จังหวัด
บ่อสูบน้ำใต้ดิน บ่อสูบน้ำใต้ดิน บ่อประปำ
ผู้ใช้น้ำ ปริมำณกำรใช้น้ำ
ส่วนตัวใช้กำรได้ สำธำรณะ
ชนบท
(คน)
(ลบ.ม./วัน)
(บ่อ)
(บ่อ)
(แห่ง)
กำญจนบุรี
18,881
1,619
344
194,892
21,650
รำชบุรี
3,705
1,248
723
524,571
66,115
นครปฐม
3,080
1,724
1284
636,693
113,899
สมุทรสำคร
263
399
595
310890
37,120
สมุทรสงครำม
150
263
175
134,685
23,143
รวม
26,079
5,253
3,121
1,801,731
261,927
ปริมำณกำรใช้น้ำรวม (ล้ำน ลบ.ม./ปี)
95.60
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล (2551)

ตารางที่ 4-7 จ้ำนวนบ่อสูบน้ำใต้ดินครอบคลุมจังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี นครปฐม สมุทรสำคร และ
สมุทรสงครำมในเขตพืนที่ลุ่มน้ำแม่กลองที่ขออนุญำตใช้ตำมพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล
จังหวัด
จ้ำนวนบ่อสูบน้ำใต้ดิน (บ่อ) และปริมำณกำรใช้น้ำใต้ดิน (ลบ.ม./วัน)
อุปโภคบริโภค
อุตสำหกรรม
เกษตรกรรม
รวม
จ้ำนวน ปริมำณน้ำ จ้ำนวน ปริมำณน้ำ จ้ำนวน ปริมำณน้ำ จ้ำนวน ปริมำณน้ำ
กำญจนบุรี
28
1,408
90
68,815
30
2,186
148 72,409
รำชบุรี
94
12,589 301 143,234 100
8,702
495 164,525
นครปฐม
160 22,687 612 132,612 24
886
796 156,185
สมุทรสำคร
166 25,330 823 238,974
2
65
991 265,295
สมุทรสงครำม 176
1,247
127
4,089
9
406
312
5,742
รวม
624 63,261 1,953 587,724 165 12,245 2,742 664,156
ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล (2551)

5-1

บทที่ 5
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 ผลการรวบรวบรวมข้อมูลวิจัยและการวิเคราะห์เบื้องต้น
5.1.1 ผลการรวบรวมข้อมูลวิจัย (Data Collection)
ผลการรวบรวมข้อมูลวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสรุปรายละเอียดที่สาคัญไว้ในตารางที่
5-1 และลงพื้น ที่ในจั งหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนามแสดงในภาคผนวก ก
ตารางที่ 5-1 สรุปรายละเอียดที่สาคัญของข้อมูลวิจัยที่รวบรวมได้
กลุ่มข้อมูล
ประเภทข้อมูล
ลักษณะข้อมูล
ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา
ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ
สรุปข้อมูลราย
คาบ 10-30 ปี
ข้อมูลฝน
รายวัน
ข้อมูลน้าท่า
รายวัน
ข้อมูลสมดุลน้าในอ่างเก็บน้า
ประเภทข้อมูล
ลักษณะข้อมูล
เขื่อนศรีนครินทร์
ข้อมูลปริมาณน้าที่ไหลเข้า
รายวัน
ข้อมูลปริมาณน้าที่ปล่อย
รายวัน
ข้อมูลปริมาณการระเหย
รายวัน
ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกัก
รายวัน
ข้อมูลระดับน้าเก็บกัก
รายวัน
เขื่อนวชิราลงกรณ
ข้อมูลปริมาณน้าที่ไหลเข้า
รายวัน
ข้อมูลปริมาณน้าที่ปล่อย
รายวัน
ข้อมูลปริมาณการระเหย
รายวัน
ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกัก
รายวัน
ข้อมูลระดับน้าเก็บกัก
รายวัน
เขื่อนท่าทุ่งนา
ข้อมูลปริมาณน้าที่ไหลเข้า
รายวัน
ข้อมูลปริมาณน้าที่ปล่อย
รายวัน
ข้อมูลปริมาณการระเหย
รายวัน
ข้อมูลปริมาณน้าเก็บกัก
รายวัน
ข้อมูลระดับน้าเก็บกัก
รายวัน

จานวนสถานี
4
58**
16**
ช่วงข้อมูล
1/1/2523-31/12/2558
1/1/2523-31/12/2558
1/1/2523-31/12/2558
1/1/2523-31/12/2558
1/1/2523-31/12/2558
1/10/2527-31/12/2558
1/10/2527-31/12/2558
1/10/2527-31/12/2558
1/10/2527-31/12/2558
1/10/2527-31/12/2558
1/12/2524-31/12/2558
1/12/2524-31/12/2558
1/12/2524-31/12/2558
1/12/2524-31/12/2558
1/12/2524-31/12/2558
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
กลุ่มข้อมูล
เขื่อนแม่กลอง

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้า*
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ

เขื่อนท่าทุ่งนา

ข้อมูลความต้องการน้า

ข้อมูลลักษณะกายภาพ

ประเภทข้อมูล
ข้อมูลระดับน้าเก็บกัก
ข้อมูลปริมาณน้าที่ผันไปใช้
คลอง 1L
คลอง 2L
คลอง 1R
คลอง 2R
คลอง LMC
ข้อมูลปริมาณน้าที่ผันเข้า
คลอง
ข้อมูลปริมาณน้าระบาย
ท้ายเขื่อน
จานวนชั่วโมงการ
เดินเครื่อง
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จานวนชั่วโมงการ
เดินเครื่อง
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จานวนชั่วโมงการ
เดินเครื่อง
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก
โครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่
ข้อมูลรายงานระดับน้า
คลองประปาฝั่งตะวันตก
เขื่อน
อ่างเก็บน้า
โรงไฟฟ้า
พื้นที่ลุ่มน้า/การใช้ที่ดิน

ลักษณะข้อมูล
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายเดือน

ช่วงข้อมูล
2543-2558
2543-2558
2543-2558
2543-2558
2543-2558
2543-2558
2543-2558
2543-2558

รายเดือน

2543-2558

รายชั่วโมง

1/1/2545-13/5/2557

รายชั่วโมง
รายชั่วโมง

1/1/2545-13/5/2557
1/1/2545-5/5/2557

รายชั่วโมง
รายชั่วโมง

1/1/2545-5/5/2557
1/1/2545-26/6/2557

รายชั่วโมง 1/1/2545-26/6/2557
รายฤดูกาล/ 2551/2552-2556/2557
รายปี
รายวัน

27/01/2550- 10/10/2556

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

-
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลน้าใต้ดิน

ประเภทข้อมูล
ข้อมูลบ่อสูบน้าใต้ดิน
ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์

ลักษณะข้อมูล
ข้อมูลสรุป
ข้อมูลสรุป

จานวนสถานี
-

หมายเหตุ : * รวบรวมจากฐานข้อมูล HydroDatabase System ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
** คัดเลือกสถานีตรวจวัดดัชนีมาใช้ในการกาหนดรูปแบบแบบจาลอง WEAP เท่านั้น

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Analysis of Collected Data)
ผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้าต้นทุนที่มีอยู่ทั้งจากแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
โดยอาศัยข้อมูลการจัดสรรน้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทยและกรมชลประทานตั้งแต่อดีตถึง
ปั จ จุ บั น เพื่ออธิ บ ายภาพรวมของการบริห ารจัด การน้ าในลุ่ มน้ าแม่ กลองทั้ งในด้ านน้ าต้ นทุ น (Water
Supply Side) และความต้องการน้า (Water Demand Side) มีรายละเอียดดังนี้
5.1.2.1 สถานภาพน้าต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
สถานภาพน้าต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดินในพื้นทีล่ ุ่มน้าแม่กลองได้วิเคราะห์และอธิบาย
รายละเอียดไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2
5.1.2.2 สถานภาพความต้องการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
ระบบอ่างเก็บน้าในลุ่มน้าแม่กลองถูก พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการน้าเพื่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ทางด้านท้ายน้าของลุ่มน้าแม่กลองเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงได้ทาการประมาณการหาปริมาณความ
ต้องการน้ าแยกตามกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่อเป็นข้อ มูล ป้ อ นเข้ าในแบบจาลอง WEAP ประกอบด้ว ย (1)
ปริมาณความต้องการน้าเพื่อใช้ในกิจ กรรมการใช้น้าภายในลุ่มน้าเองได้แก่ ความต้องการน้าเพื่ อ การ
ชลประทานโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โครงการชลประทานประเภทสูบ
น้า การควบคุมความเค็มทางด้านท้ายเขื่อนแม่กลอง และการผันน้าไปใช้เพื่อการหล่อเย็นโรงไฟฟ้าราชบุรี
และ (2) ปริมาณความต้องการน้าเพื่อใช้ในกิจกรรมการใช้น้าภายนอกลุ่มน้าได้แก่ การผันน้าไปใช้ในลุ่ม
น้าท่าจีนผ่านคลองท่าสารบางปลา-จระเข้สามพัน และการผันน้าไปใช้เพื่อการผลิตน้าประปาที่โรงผลิตน้า
มหาสวัสดิ์แสดงผลการประมาณการปริมาณความต้องการน้าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านท้ายน้าในปี พ.ศ.
2556 แยกตามกิจกรรมการใช้น้าในตารางที่ 5-2 จากผลการประมาณการพบว่าปริมาณความต้องการน้า
เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านท้ายน้าของลุ่มน้าแม่กลองในปี พ.ศ. 2556 สูงถึง 7,188.77 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในลุ่มน้าเองเท่ากับ 6,207.92 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็น
86.36% ของปริมาณความต้องการน้าทั้งหมด และกิจกรรมภายนอกลุ่มน้าเท่ากับ 980.85 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี หรือคิดเป็น 13.14% ของปริมาณความต้องการน้าทั้งหมด
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ตารางที่ 5-2 ผลการประมาณการปริมาณความต้องการน้าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านท้ายน้า
กิจกรรมการใช้น้า
ปริมาณความต้องการน้าในปี พ.ศ. 2556
(ล้าน ลบ.ม.)
กิจกรรมการใช้น้าภายในลุ่มน้า
การชลประทานโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
4,470.40
การประปา
26.90
โครงการชลประทานประเภทสูบน้า
58.82
การควบคุมความเค็มทางด้านท้ายลาน้าแม่กลอง
1,576.80*
การผันน้าไปใช้เพื่อการหล่อเย็นโรงไฟฟ้าราชบุรี
75.00
กิจกรรมการใช้น้าภายนอกลุ่มน้า
การผันน้าไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีนผ่านคลองท่าสารบางปลา576.70
จระเข้สามพัน
การผันน้าไปใช้เพื่อการผลิตน้าประปาที่โรงผลิตน้า
404.15
มหาสวัสดิ์
รวม
7,188.77
หมายเหตุ : * กาหนดอัตราการระบายน้าเพื่อควบคุมความเค็มเท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สาหรับรายละเอียดของการประมาณการปริมาณความต้องการน้าในแต่ละกิจกรรมการใช้น้ามี
ดังนี้
(1) ความต้องการน้าเพื่อการชลประทานโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
การศึกษานี้ได้อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย, 2560) ซึ่งใช้แบบจาลอง CROPWAT Version 8.0 ในการประมาณการปริมาณความ
ต้องการน้าเพื่อการชลประทานโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ทั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลภูมิอากาศจาก
โปรแกรม CLIMWAT 2.0 for CROPWAT เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการคานวณหาปริมาณความต้องการน้า
ของพื ช อ้ า งอิ ง (Reference Crop Evapotranspiration, ETo) และอาศั ย ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ พื ช (Crop
Coefficient, Kc) ซึ่งศึกษาวิจัยไว้โดยส่วนการใช้น้าชลประทาน สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน ร่วมกับปฏิทินการเพาะปลูกพืชในปี 2556/2557 ครอบคลุม 10 พื้นที่โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ และอาศัยพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2555/2556
(นาปรังครั้งที่ 2) รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 3,259,438 ไร่ (5,215 ตารางกิโลเมตร) ดังแสดงไว้ในตารางที่
5-3 ซึ่งจากผลการประมาณการปริมาณความต้องการน้าเพื่อการชลประทานของโครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่ในปี พ.ศ.2556 พบว่าปริมาณความต้องการน้าเท่ากับ 4,470.40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ
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เมื่อคิดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับ 60% จะได้ปริมาณน้าที่จะต้ องส่งไปใช้เพื่อการชลประทาน
เท่ากับ 7,450.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 5-4 และรูปที่ 5-1
ตารางที่ 5-3 พื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ใน ปี พ.ศ. 2556
โครงการส่งน้าและ
พื้นที่ชลประทาน (ตารางกิโลเมตร)
บารุงรักษา
ข้าวนาปี อ้อย มะม่วง ส้มโอ พืชผัก
ข้าวนาปรัง
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
สองพี่น้อง
181.71 281.93 4.36 2.36 54.04 186.71 0.00
บางเลน
251.82 117.73 18.61 8.60 13.72 251.82 0.00
กาแพงแสน
158.94 110.16 11.48 2.24 124.64 0.00 158.94
พนมทวน
183.23 218.42 6.01 6.65 83.03 0.00 185.12
ท่ามะกา
368.33 40.04 10.68 0.34 35.95 172.15 177.73
นครปฐม
65.21 40.61 139.74 22.30 141.04 0.00 64.42
นครชุม
74.94 24.37 102.80 0.00 25.85 12.86 46.66
ราชบุรีฝั่งซ้าย
92.25
8.73 88.48 6.24 14.33 0.00 67.99
ราชบุรีฝั่งขวา
276.00 0.00 102.88 0.00 18.40 0.00 230.08
ดาเนินสะดวก
8.94
0.00 98.70 0.00
9.85
8.94
0.00
รวม
1,661.36 842.00 583.73 48.73 520.86 632.47 925.95
ตารางที่ 5-4 ผลการประมาณการปริมาณความต้องการน้าเพื่อการชลประทานของโครงการชลประทาน
แม่กลองใหญ่ในปี พ.ศ. 2556
เดือน
ปริมาณความต้องการน้า (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้าที่ต้องส่งไปใช้ (ล้าน ลบ.ม.)
ม.ค.
256.01
426.69
ก.พ.
308.59
514.32
มี.ค.
348.71
581.18
เม.ษ.
462.76
771.27
พ.ค.
664.12
1,106.87
มิ.ย.
613.52
1,022.53
ก.ค.
525.22
875.37
ส.ค.
477.33
795.56
ก.ย.
194.55
324.25
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ตารางที่ 5-4 (ต่อ)
เดือน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ปริมาณความต้องการน้า (ล้าน ลบ.ม.)
175.08
209.23
235.27
4,470.40

ปริมาณน้าที่ต้องส่งไปใช้ (ล้าน ลบ.ม.)
291.80
348.72
392.11
7,450.67

ปริมาณความต้องการน้า (ล้าน ลบ.ม.)

1200
1106.87

1000
800

875.37

771.27

600
400
200

1022.53

426.69

514.32

795.56

581.18
392.11

324.25
291.80

348.72

0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รูปที่ 5-1 ข้อมูลปริมาณที่ส่งไปใช้เพื่อการชลประทานเฉลี่ยรายเดือนในพื้นที่โครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่
(2) ความต้องการน้าเพื่อการประปาท้ายเขื่อนแม่กลอง
การประมาณการความต้องการน้าเพื่อการประปาหรืออุปโภคบริโภคท้ายเขื่อนแม่กลองอาศัย
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ครอบคลุม 8 สาขาได้แก่ บ้านโป่ง ดาเนินสะดวก
จอมบึง-สวนผึ้ง ปากท่อ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี พนมทวน และท่ามะกา ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งความ
ต้องการน้าเพื่อการประปาท้ายเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ประมาณ 26.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(3) ความต้องการน้าเพื่อการชลประทานโครงการชลประทานประเภทสูบน้า
การประมาณการความต้องการน้าเพื่อการชลประทานโครงการชลประทานประเภทสูบน้าขนาด
เล็กได้อาศัยผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการสูบน้าท้ายลาน้าแควใหญ่ แควน้อย ลาตะเพิน ลาภาชี
และลาน้าแม่กลองในปี พ.ศ. 2546 จากกรมชลประทานซึ่งได้รับมอบงานจากกรมพัฒนาและส่งเสริม
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พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกรมชลประทานได้ถ่าย
โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแลในการบริหารจัดการ โดยปริมาณความต้องการน้า
เพื่อการชลประทานโครงการชลประทานประเภทสูบน้ามีค่าโดยประมาณ 58.82 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(4) ความต้องการน้าเพื่อการควบคุมความเค็มทางด้านท้ายลาน้าแม่กลอง
ความต้องการน้าเพื่อการควบคุมความเค็มหรือระบบนิเวศน์ท้ายลาน้าแม่กลองกาหนดไว้ที่อัตรา
การระบายน้าเท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือคิดเป็น 1,576.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(5) ความต้องการน้าเพื่อผันน้าไปใช้ในการหล่อเย็นโรงไฟฟ้าราชบุรี
จากรายงานผลการศึกษาที่ผ่านมากาหนดให้ความต้องการน้าเพื่อผันน้าไปใช้ในการหล่ อเย็น
โรงไฟฟ้าราชบุรีเท่ากับ 75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(6) ความต้องการน้าเพื่อผันน้าไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีน
การประมาณการความต้องการน้าเพื่อผั นน้าไปใช้ในลุ่ มน้าท่าจีนอาศัยผลการตรวจวัดข้ อ มูล
ปริ มาณน้ าที่ส่ งผ่ านคลองท่าสาร-บางปลา และคลองจระเข้ส ามพันในปี พ.ศ. 2550 โดยมีค่าเท่ากับ
570.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(7) ความต้องการน้าเพื่อการผลิตน้าประปาที่โรงผลิตน้ามหาสวัสดิ์
ผลการรวบรวมข้ อมู ล รายงานระดับ น้าคลองประปาฝั่ ง ตะวัน ตก จากกองระบบส่ งน้ าดิ บ ฝั่ ง
ตะวันตก การประปานครหลวงตั้งแต่วันที่ 27/01/2550 ถึง 10/10/2556 รายวันพบว่าปริมาณน้าที่ผันไป
ใช้เพื่อการผลิตน้าประปาที่โรงผลิตน้ามหาสวัสดิ์ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.52-1.78 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต จากการวิเคราะห์หา
ข้อมูลเฉลี่ยพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 29.05-35.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หรือเฉลี่ยรายปีเท่ากับ
362.93 ล้านลูกบาศก์เมตร

5.2 การประยุกต์ใช้แบบจาลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้าในพื้นที่
ลุ่มน้าแม่กลอง
แบบจาลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้า (Water Evaluation and Planning
Model, WEAP) หรือแบบจาลอง WEAP ถูกนามาใช้เพื่อจาลองกระบวนการเกิดฝน-น้าท่า และวิเคราะห์
สถานการณ์การบริหารจัดการน้า ตลอดจนประเมินสถานภาพของน้าต้นทุนในพื้นทีล่ ุ่มน้าแม่กลองปัจจุบัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.2.1 ข้อมูลป้อนเข้าแบบจาลอง WEAP
ข้อมูลป้อนเข้าหลักของแบบจาลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้าประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นที่ศึกษาในรูปแผนที่ของลุ่มน้าแม่กลอง ข้อมูลฝนรายเดือน ข้อมูลน้าท่ารายเดือน ข้อมูลแผนที่
การใช้ที่ดิน ข้อมูลปริมาณความต้องการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง ข้อมูลปริมาณการคายระเหยของพืช
อ้างอิง (ETo) รวมถึงข้อมูลการจัดสรรน้าของทุกอ่างเก็บน้า
5.2.1.1 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลพื้นที่ศึกษาในรูปแผนที่ของลุ่มน้าแม่กลองแสดงในรูปที่ 5-2 โดยแบ่งพื้นที่ลุ่มน้าออกเป็น 6
ลุ่มน้าย่อย และมีเขื่อนหลักในพื้นที่ประกอบด้วย เขื่อนศรีนครินทร์ (Srinagarind Dam, SNR) เขื่อนวชิรา
ลงกรณ (Vajiralongkorn Dam, VJK) เขื่ อ นท่ า ทุ่ ง นา (Tha Thung Na Dam, TN) และเขื่ อ นแม่ ก ลอง
(Mae Klong Dam, MK) ซึ่งทาหน้าที่จัดสรรน้าเข้าระบบคลองส่งน้าของกรมชลประทานในพื้นที่โครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่ (Greater Mae Klong Irrigation Project)

รูปที่ 5-2 แผนที่ลุ่มน้าแม่กลองและพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
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5.2.1.2 ข้อมูลฝนรายเดือน
ข้อมูลฝนที่รวบรวมได้จากกรมชลประทานและกรมอุตุนิยาวิทยาถูกคัดเลือกมาเพียง 8 สถานี
ได้ แ ก่ สถานี 130013, 130042, 130053, 130211, 130221, 130571, 470161 และสถานี 376401
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ซึ่งเป็นข้อมูลระยะยาวที่มีความสมบูรณ์สูงเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลฝนในแต่
ละพื้นที่ลุ่มน้าย่อยและเป็นข้อมูลป้อนเข้าในแบบจาลอง WEAP ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 5-5
และรูปที่ 5-3 โดยข้อมูลส่วนที่ขาดหายไปบางส่วนจะถูกต่อเติมจากข้อมูลสหสัมพันธ์กับข้อมูลจากสถานี
ใกล้เคียง (Correlation) และตรวจสอบความกลมกลื น (Consistency) ของข้อมูล ด้วยวิธีกราฟทับ ทวี
(Double Mass Curve) เพื่อหาค่าความลึกฝนเฉลี่ยในแต่ละลุ่มน้าย่อย จากสถิติข้อมูลปริมาณน้าฝนซึ่ง
เป็ น ตัว แทนของทั้ง 6 พื้น ที่ลุ่ มน้ าย่ อยพบว่ า ปริมาณน้าฝนรายปีมีค่าอยู่ระหว่าง 979.71-1,917.81
มิลลิเมตร ปริมาณฝนในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้าตอนบนมีค่าสูงสุดและมีแนวโน้มลดลงทางตอนล่างของพื้นที่ลุ่ม
น้า การกระจายตัวของข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนมีลักษณะผันแปรตามอิท ธิพลของฤดูกาลดังแสดงใน
รูปที่ 5-4 อย่างไรก็ดีปริมาณน้าฝนสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ในขณะที่ปริมาณน้าฝนใน
พื้นที่ค่อนข้างน้อยในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ตารางที่ 5-5
รหัสสถานี
130013
130042
130053
130211
130221
130571
470161
376401

ชื่อสถานีตรวจวัดน้าฝนที่คัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละลุ่มน้าย่อย
ตาแหน่งที่ตั้ง
หน่วยงาน
ลุ่มน้าย่อย
จ.กาญจนบุรี
กรมชลประทาน
6
จ.กาญจนบุรี
กรมชลประทาน
6
จ.กาญจนบุรี
กรมชลประทาน
2
บ้านลุ่มสุ่ม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
กรมชลประทาน
3
บ้านแม่น้าน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
3
บ้านทุ่งโปร่ง ต.หนองปรือ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
4
บ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
กรมชลประทาน
5
อ.อุ้มผาง จ.ตาก
กรมอุตุนิยมวิทยา
1
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รูปที่ 5-3 ข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดที่คัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละลุ่มน้าย่อย
ตารางที่ 5-6 ข้อมูลปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
เดือน
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือน (มิลลิเมตร)
ลุ่มน้าย่อย-1 ลุ่มน้าย่อย-2 ลุ่มน้าย่อย-3 ลุ่มน้าย่อย-4 ลุ่มน้าย่อย-5 ลุ่มน้าย่อย-6
ม.ค.
8.82
8.11
7.39
12.51
4.29
8.47
ก.พ.
10.46
19.24
27.41
24.78
20.19
17.64
มี.ค.
76.40
69.11
51.58
30.23
50.02
43.28
เม.ษ.
120.98
96.94
119.96
92.29
96.67
55.20
พ.ค.
216.76
220.39
180.50
141.90
158.06
132.52
มิ.ย.
184.52
254.84
160.54
98.04
119.98
91.37
ก.ค.
244.79
356.53
240.40
89.55
107.01
106.20
ส.ค.
242.21
441.16
201.47
103.67
106.44
90.66
ก.ย.
272.19
270.87
243.52
204.33
215.20
205.26
ต.ค.
147.04
152.58
155.28
172.94
216.24
185.71
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ตารางที่ 5-6 (ต่อ)
เดือน
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือน (มิลลิเมตร)
ลุ่มน้าย่อย-1 ลุ่มน้าย่อย-2 ลุ่มน้าย่อย-3 ลุ่มน้าย่อย-4 ลุ่มน้าย่อย-5 ลุ่มน้าย่อย-6
พ.ย.
27.69
22.94
27.74
33.02
47.47
36.86
ธ.ค.
11.23
5.10
3.91
1.35
6.29
6.54
ค่าต่าสุด
8.82
5.10
3.91
1.35
4.29
6.54
ค่าเฉลี่ย
130.26
159.82
118.31
83.72
95.66
81.64
ค่าสูงสุด
272.19
441.16
243.52
204.33
216.24
205.26
รายปี
1,563.09 1,917.81
1,419.7
1,004.61 1,147.86
979.71

300
200
100
0

500

ลุ่มน้าย่อย-1

ปริมาณน้าฝน (มม.)

ปริมาณน้าฝน (มม.)

400

ฝนรายปี = 1,563.07 มม./ปี

400
300
200
100
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100
0

300

ลุ่มน้าย่อย-3

200

ฝนรายปี = 1,419.70 มม./ปี

100
0

0

300

ปริมาณน้าฝน (มม.)

ปริมาณน้าฝน (มม.)

100

ฝนรายปี = 1,147.86 มม./ปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฝนรายปี = 1,004.62 มม./ปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ลุ่มน้าย่อย-5

200

ลุ่มน้าย่อย-4

200

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

300

ฝนรายปี = 1,917.81 มม./ปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้าฝน (มม.)

ปริมาณน้าฝน (มม.)

300

ลุ่มน้าย่อย-2

ลุ่มน้าย่อย-6

200
100
0

ฝนรายปี = 979.71 มม./ปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รูปที่ 5-4 ลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
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5.2.1.3 ข้อมูลน้าท่ารายเดือน
ข้อมูลน้าท่ารายเดือนของสถานีตรวจวัดน้าท่าดัชนีของกรมชลประทานในลุ่มน้าแม่กลองจานวน
6 สถานีได้แก่ สถานี K.10, K.12, K.17, K.36, K.37 และ K.54 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ถูกนามาเป็น
ข้อมูลป้อนเข้าในแบบจาลอง WEAP โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ตามตารางที่ 5-7 และรูปที่ 5-5 โดยผล
การวิเคราะห์หาปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละสถานีตรวจวัดน้าแสดงในตารางที่ 5-8 และรูปที่ 5-6
จากสถิติข้อมูลปริมาณน้าท่าทั้ง 6 สถานีตรวจวัดดัชนีพบว่า ปริมาณน้าท่ามีลักษณะผันแปรตามอิทธิพล
ของฤดูกาลอันเนื่องมาจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศและผลการปฏิบัติการอ่างเก็บน้าจากเขื่อ นหลั กทาง
ตอนบน อย่างไรก็ดีปริมาณน้าท่าสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
ตารางที่ 5-7 ชื่อสถานีตรวจวัดน้าท่าในพื้นที่ศึกษา
รหัสสถานี
ตาแหน่งที่ตั้ง
K.10
ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
K.12
บ้านทุ่งนานางหรอก ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
K.17
บ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
K.36
บ้านท่ามะนาว ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
K.37
บ้านวังเย็น ต.กลอนโด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
K.54
บ้านลิ่นถิ่น ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

หน่วยงาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
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รูปที่ 5-5 ข้อมูลน้าท่าจากสถานีตรวจวัดทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตารางที่ 5-8 ข้อมูลปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
เดือน
ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือน (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
K.10
K.12
K.17
K.36
K.37
K.54
ม.ค.
147.63
117.21
137.99
151.86
1.97
1.13
ก.พ.
201.17
166.13
201.13
205.57
1.44
0.88
มี.ค.
233.23
189.47
235.68
248.22
1.50
0.99
เม.ษ.
252.36
174.01
255.80
260.52
2.26
3.50
พ.ค.
237.44
155.12
215.40
244.66
6.44
6.98
มิ.ย.
197.77
104.80
167.42
199.23
3.01
4.76
ก.ค.
233.48
87.45
174.82
232.27
8.18
2.89
ส.ค.
357.63
109.33
275.15
360.12
5.32
3.24
ก.ย.
226.49
164.72
261.28
355.52
8.53
10.62
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ตารางที่ 5-8 (ต่อ)
เดือน
K.10
222.35
173.10
144.67
144.67
218.94
357.63
2,627.32

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ค่าต่าสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
รายปี

ปริมาณน้าท่า (ลบ.ม./วินาที)

400

K.10
K.37

ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือน (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
K.12
K.17
K.36
K.37
151.45
165.90
294.39
31.60
140.46
157.29
211.97
12.68
116.99
121.19
153.36
3.71
87.45
121.19
151.86
1.44
139.76
197.42
243.14
7.22
189.47
275.15
360.12
31.60
1,677.14
2,369.05
2,917.69
86.64

K.36
K.17

K.54
30.00
12.71
2.85
0.88
6.71
30.00
80.55

K.54
K.12

300
200
100
0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 5-6 ข้อมูลปริมาณน้าท่าเฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
5.2.1.4 ข้อมูลการใช้ที่ดิน
ข้อมูลการใช้ที่ดินซึ่งรวบรวมได้จากกรมพัฒนาที่ดินในปี พ.ศ. 2558 นั้นถูกนามาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม ArcGIS และทาการแบ่งลักษณะการใช้ที่ดนิ ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลองออกเป็น 17 ประเภท สาหรับ
นาเข้าแบบจาลอง WEAP จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบและป่าดิบซึ่งมี
สัดส่วนพื้นที่ประมาณ 35% และ 33.12% ตามลาดับ รองลงมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ 10.46% พื้นที่
นาข้าวและพื้นที่เพาะปลูกพืชยืนต้น และสวนผลไม้คิดเป็น 3.24%, 3.88%, และ 2.73% ตามลาดับ พื้นที่
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ชุมชนเมืองและหมู่บ้านรวมกันคิดเป็น 3.40% ในขณะที่พื้นที่น้าทั้งส่วนที่เป็นลาน้าธรรมชาติและลาน้าที่
ถูกสร้างขึ้นคิดเป็น 3.10% ของพื้นที่ลุ่มน้า ดังแสดงในตารางที่ 5-9 และรูปที่ 5-7
ตารางที่ 5-9 เปอร์เซ็นต์การใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
ประเภทการใช้ที่ดิน

นาข้าว (Paddy Field)
พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ (Field Crop)
พื้นที่เพาะปลูกพืชยืนต้น (Perennial Crop)
สวนผลไม้ (Orchard)
พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน (Horticulture)
พื้นที่เพาะปลูกแบบขยับ (Shifting Cultivation)
ทุ่งเลี้ยงสัตว์และฟาร์ม (Pasture and Farm House)
พื้นที่เพาะปลูกพืชน้า (Aquatic Plant)
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Aqua Cultural Land)
ป่าดิบ (Evergreen)
ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)
หนองน้าและบึง (Marsh and Swamp)
ชุมชนเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม (City and Industrial Land)
หมู่บ้าน (Village)
ลาน้าธรรมชาติ (Natural Water Body) และลาน้าที่ถูกสร้างขึ้น
(Artificial Water Body)
พื้นทีอ่ ื่น ๆ (Other Miscellaneous Land)
รวม

ขนาดพื้นที่
(ตาราง
กิโลเมตร)
978.11
3,153.94
1,170.41
824.24
221.36
199.01
111.09
1.28
248.41
9,992.42
10,559.30
26.68
428.83
596.70
935.72

เปอร์เซ็นต์พื้นที่
(%)

718.52
30,166.02

2.38
100.00

3.24
10.46
3.88
2.73
0.73
0.66
0.37
0.00
0.82
33.12
35.00
0.09
1.42
1.98
3.10
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รูปที่ 5-7 ข้อมูลการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษา
5.2.1.5 ข้อมูลสัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืชและการคายระเหยน้าของพืชอ้างอิง
ข้อมูลสัมประสิ ทธิ์การใช้น้ าของพืช (Crop Coefficient, Kc) ที่ป้อนเข้าในแบบจาลอง WEAP
(ตารางที่ 5-10) อาศัยข้อมูลของกรมชลประทานที่ได้ศึกษาและทาการเผยแพร่จานวนทั้งสิ้น 43 ชนิดพืช
(กรมชลประทาน, 2555) ส่ ว นพื ช ชนิ ด อื่ น นอกเหนื อ จากนี้ ไ ด้ อ าศั ย ข้ อ มู ล ของ Ingol-Blanco และ
McKinney ที่ศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2555 (Ingol-Blanco & McKinney, 2012) สาหรับข้อมูล ปริมาณการ
คายระเหยน้าของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration, ETo) ซึ่งเป็นข้อมูลป้อนเข้าของ
แบบจาลอง WEAP ได้จากผลการคานวณโดยใช้ โปรแกรม CROPWAT ที่พัฒนาโดยขององค์การอาหาร
และการเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO, 1999) และเลื อ กใช้ ส มการ Penman-Monteith ในการ
คานวณหาปริมาณการคายระเหยน้าของพืชอ้างอิงซึ่งผลที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 5-11
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ตารางที่ 5-10 ข้อมูลสัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช
ประเภทการใช้ที่ดิน
นาข้าว (Paddy Field)
พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ (Field Crop)
พื้นที่เพาะปลูกพืชยืนต้น (Perennial Crop)
สวนผลไม้ (Orchard)
พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน (Horticulture)
พื้นที่เพาะปลูกแบบขยับ (Shifting Cultivation)
ทุ่งเลี้ยงสัตว์และฟาร์ม (Pasture and Farm House)
พื้นที่เพาะปลูกพืชน้า (Aquatic Plant)
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Aqua Cultural Land)
ป่าดิบ (Evergreen)
ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)
หนองน้าและบึง (Marsh and Swamp)
ชุมชนเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม (City and Industrial Land)
หมู่บ้าน (Village)
ลาน้าธรรมชาติ (Natural Water Body) และลาน้าที่ถูกสร้างขึ้น
(Artificial Water Body)
พื้นทีอ่ ื่น ๆ (Other Miscellaneous Land)

Kc
1.30
1.01
1.10
1.20
1.13
0.88
0.49
0.90
0.90
0.35
0.38
0.90
0.77
0.80
1.00
0.90

ตารางที่ 5-11 ข้อมูลปริมาณการคายระเหยน้าของพืชอ้างอิง (ETo) ที่ใช้ป้อนเข้าในแบบจาลอง WEAP
สถานีจังหวัด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กาญจนบุรี
ปริมาณการคาย 3.4 4.3 5.0 5.3 4.7 4.3 4.3 4.2 3.9 3.4 3.2 3.3
ระเหยน้าของพืช
อ้างอิง (ETo)
(มิลลิเมตรต่อวัน)
ที่มา : กรมชลประทาน (2555)
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5.2.1.6 ข้อมูลปริมาณความต้องการน้า
การศึกษานี้ได้กาหนดรูปแบบของโหนดความต้องการน้าเพื่อการชลประทานในพื้นที่โครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่จ านวน 5 โหนดเพื่อป้อนเข้า แบบจาลอง WEAP ประกอบด้ว ยโหนดความ
ต้องการน้าเพื่อการชลประทานผ่านคลองสายใหญ่ฝั่งขวา 1R และ 2R (GMKIP_1R และ GMKIP_2R) และ
โหนดความต้องการน้ าเพื่ อการชลประทานผ่ านคลองสายใหญ่ฝั่ งซ้ าย 1L และ 2L (GMKIP_1L และ
GMKIP_2L) และคลองชลประทานตอนล่ า ง (GMKIPLP) และได้ ก าหนดโหนดความต้ อ งการน้ าเพื่ อ
กิจกรรมการใช้น้าภายนอกลุ่มน้าเป็นโหนดความต้องการน้าเพื่อการผันน้าไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีนผ่านคลอง
ท่าสารบางปลา-จระเข้สามพัน (TSBP และ JKSP) และโหนดความต้องการน้าสูบกลับที่เขื่อนศรีนครินทร์
(SNR_pump) โดยมีปริมาณความต้องการน้าที่ต้องส่งไปใช้เพื่อการชลประทานรวมทั้งสิ้น 7,540 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี การศึกษานี้ยังได้กาหนดให้เปอร์เซ็นต์ปริมาณน้าที่ไหลออกจากพื้นที่ชลประทานทาง
ฝั่งขวาไหลกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งทางตอนล่างของแม่น้าแม่กลอง หรือ Return Flow มีค่าเท่ากับ 70%
และเปอร์เซ็นต์ปริมาณน้าที่ไหลออกจากพื้นที่ชลประทานทางฝั่งซ้ายไหลลงสู่แม่น้าท่าจีนเท่ากับ 30%
(Kulsuwan, 1999) ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลปริมาณความต้องการน้าทั้งหมดรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 25432558 แสดงในรูปที่ 5-8

ปริมาณความต้องการน้า (ล้าน ลบ.ม.)

4,000
3,500
3,000

GMKIP_1R
GMKIP_1L
JKSP

GMKIP_2R
GMKIP_2L
TSBP

GMKIP
MWA
SNR_Pump

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

รูปที่ 5-8 ข้อมูลปริมาณความต้องการน้ารายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
5.2.2 การกาหนดรูปแบบของแบบจาลอง WEAP
การกาหนดรูปแบบของแบบจาลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้าในพื้นที่ลุ่มน้า
แม่กลองอาศัยข้อมูลป้อนเข้าที่อธิบายไว้ข้างต้นไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลพื้นที่ศึกษา ข้อมูลฝนรายเดือน ข้อมูล
น้าท่ารายเดือน ข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน ข้อมูลปริมาณความต้องการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง ข้อมูล
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ปริมาณการคายระเหยของพืชอ้างอิง (ETo) รวมถึงข้อมูลการจัดสรรน้าของทุกอ่างเก็บน้าซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลอุทกวิทยาอ่างเก็บน้าเพื่อวิเคราะห์สมดุลน้าในอ่างเก็บน้าในระบบลุ่มน้าแม่กลอง ภายใต้เกณฑ์การ
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าของแต่ละอ่าง ผลการพัฒนาแบบจาลองแสดงในรูปที่ 5-9

รูปที่ 5-9 การกาหนดรูปแบบแบบจาลอง WEAP ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
การศึกษานี้อาศัยโค้งเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บน้าของเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ
ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาและปรับปรุงในปี พ.ศ. 2555 ดังแสดงในตาราง
ที่ 5-12 และรูปที่ 5-10 และรูปที่ 5-11 ในการปฏิบัติการอ่างเก็บน้าของทั้ง 2 เขื่อน
ตารางที่ 5-12 โค้งเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าสาหรับการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้าระยะยาวของเขื่อน
ศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ
เดือน
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
NPL
MPL URC55 LRC55 NPL
MPL URC55 LRC55
ม.ค.
180.00 159.00 179.79 170.93 155.00 135.00 154.93 142.33
ก.พ.
180.00 159.00 179.00 170.36 155.00 135.00 154.46 141.37
มี.ค.
180.00 159.00 178.00 168.94 155.00 135.00 152.10 139.99
เม.ย.
180.00 159.00 177.04 167.79 155.00 135.00 149.80 138.35
พ.ค.
180.00 159.00 176.00 166.48 155.00 135.00 148.16 137.31
มิ.ย.
180.00 159.00 175.29 166.15 155.00 135.00 147.15 136.98
ก.ค.
180.00 159.00 174.84 166.68 155.00 135.00 147.51 136.97
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ตารางที่ 5-12 (ต่อ)
เดือน
NPL
ส.ค.
180.00
ก.ย.
180.00
ต.ค.
180.00
พ.ย.
180.00
ธ.ค.
180.00

เขื่อนศรีนครินทร์
MPL URC55
159.00 175.81
159.00 177.12
159.00 178.56
159.00 179.97
159.00 180.00

LRC55
168.14
169.46
171.13
171.24
171.31

NPL
155.00
155.00
155.00
155.00
155.00

185.00

เขื่อนวชิราลงกรณ
MPL URC55
135.00 151.30
135.00 154.00
135.00 154.95
135.00 155.00
135.00 155.00

LRC55
139.15
142.70
144.02
143.85
143.17

Long-Term Operation

ระดับน้าต้นเดือน (เมตร รทก.)

180.00
175.00

URC55

170.00
165.00
160.00

LRC55

155.00
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รูปที่ 5-10 โค้งเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าสาหรับการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้าระยะยาวของ
เขื่อนศรีนครินทร์
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160.00

Long-Term Operation

ระดับน้าต้นเดือน (เมตร รทก.)

155.00
150.00

URC55

145.00
140.00

LRC55

135.00
130.00
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รูปที่ 5-11 โค้งเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้าสาหรับการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้าระยะยาวของ
เขื่อนวชิราลงกรณ
สาหรับเขื่อนท่าทุ่งนาและเขื่อนแม่กลองซึ่งเป็นเขื่อนทดน้าได้อาศัยเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บ
น้าอย่างง่ายในการควบคุมระดับน้าหน้าเขื่อนให้อยู่ในระดั บที่กาหนด การศึกษานี้ยังได้กาหนดล าดับ
ความส าคั ญ ของการจั ด สรรน้ าของแต่ ล ะเขื่ อ นในแบบจ าลอง WEAP ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล นโยบายการ
ดาเนินงานร่วมกันของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเรียงจากความสาคัญ
จากมากที่สุดและลดลงตามลาดับดังสรุปในตารางที่ 5-13
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ตารางที่ 5-13 การกาหนดลาดับความสาคัญของการจัดสรรน้าของแต่ละเขื่อนในแบบจาลอง WEAP
ลาดับความสาคัญของการจัดสรรน้า
ลาดับ
เขื่อนศรีนครินทร์
ลาดับ
เขื่อนวชิราลงกรณ
ลาดับ
เขื่อนท่าทุ่งนา
ลาดับ
เขื่อนแม่กลอง
ที่
ที่
ที่
ที่
1. ปริมาณน้าต่าสุดที่ต้องปล่อยด้าน
1. ปริมาณน้าต่าสุดที่ต้องปล่อยด้าน
1. ปริ ม าณน้ าต่ าสุ ด ที่ ต้ อ ง 1. ปริมาณน้าต่าสุดที่ต้อง
ท้ายน้า และการเติมน้าของโซน
ท้ายน้า และการเติมน้าของโซน
ปล่อยด้านท้ายน้า
ปล่อยด้านท้ายน้าเท่ากับ
บัฟเฟอร์อ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์
บัฟเฟอร์อ่างเก็บน้าเขื่อนวชิรลงกรณ
50 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาทีและเพื่อการจัดสรร
น้าประปา
2. ความต้องการน้าชลประทาน
2. ความต้องการน้าชลประทาน
2. ความต้องการน้า
2. ความต้องการน้า
ชลประทาน
ชลประทาน
3. การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า
3. การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า
3. การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า 3. การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า
และการเติมน้าในอ่างเก็บ
การระบายน้าไปยังลุ่ม
น้าของเขื่อนท่าทุ่งนา
น้าท่าจีน และการเติมน้า
ในอ่างเก็บน้าเขื่อนแม่
กลอง
4. การเติมน้าในอ่างเก็บน้าของอ่างเก็บ 4. การเติมน้าในอ่างเก็บน้าของอ่างเก็บ
น้าเขื่อนศรีนครินทร์
น้าเขื่อนวชิรลงกรณ
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การจ าลองกระบวนการอุ ท กวิ ท ยาในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าแม่ ก ลองด้ ว ยแบบจ าลอง WEAP อาศั ย วิ ธี
สัมประสิทธิ์ แบบง่าย (Simplified Coefficient Method) ซึ่งเป็นแบบจาลองย่อยฝน-น้าท่า (RainfallRunoff Model) ที่วิเคราะห์จากกระบวนการทางอุทกวิทยาภายในวัฏจักรน้าตามกระบวนการในรูปที่ 512
Demand Sites

Evapotranspiration
Infiltration
Rainfall

Effective Rainfall

Streamflow
Runoff to Rivers

รูปที่ 5-12 แบบจาลองย่อยน้าฝน-น้าท่าโดยวิธีสัมประสิทธิ์แบบเรียบง่าย
ที่มา : LeRoy (2005)
5.2.3 ผลการปรับเทียบแบบจาลอง (Model Calibration)
การศึกษานี้ได้ทาการปรับเทียบพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในแบบจาลองย่อยฝน-น้าท่า ซึ่งพารามิเตอร์
หลักได้แก่ สัมประสิทธิ์น้าท่า (Runoff Coefficient) สัมประสิทธิ์การซึมลงดิน (Infiltration Coefficient)
ปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall) และเงื่อนไขข้อกาหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้า
ในลุ่มน้าแม่กลองซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยระบบอ่างเก็บน้าที่บริหารจัดการอ่างเก็บน้า
ร่วมกันเพื่อตอบสนองปัจจัยความต้องการน้าทั้งภายในและภายนอกลุ่มน้า เงื่อนไขระบบท้ายลาน้า รวมถึง
เงื่อนไขระบบไฟฟ้าพลังงานน้า ทั้งนี้การศึกษาได้อาศัยข้อมูลในปี พ.ศ. 2543-2553 มาใช้ในการปรับเทียบ
แบบจาลอง โดยทาการปรับเทียบข้อมูลหลักของ 6 ลุ่มน้าย่อยดังนี้ (1) ข้อมูลปริมาณน้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บ
น้าเขื่อนศรีนครินทร์ (2) ข้อมูลปริมาณน้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้าเขื่อนวชิร าลงกรณ (3) ข้อมูลน้าท่าสถานี
K.54, K.10, K.37, K.17, K.12 และ K.36 ผลการปรับเทียบแบบจาลองได้แสดงค่าพารามิเตอร์ปรับเทียบ
ไว้ในตารางที่ 5-13 ซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธิ์น้าท่าและสัมประสิทธิ์การซึมลงดินในพื้นที่ลุ่มน้าย่อย 5 และ 6
มีค่าใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ Biltonee และคณะในปี ค.ศ. 2003 (Biltonen et al., 2003) เนื่องจาก
ข้อกาหนดของพื้นที่ศึกษาในลุ่มน้าแม่กลองมีลักษณะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ JICA (1997) ยังได้รายงาน
ว่าค่าสัมประสิทธิ์น้าท่าของลุ่มน้าภาชีและที่ราบลุ่มแม่กลองมีค่าเท่ากับ 0.30 ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างจากผล
การศึกษานี้มากนักดังแสดงข้อมูลพารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับเทียบในตารางที่ 5-14
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ตารางที่ 5-14 พารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับเทียบแบบจาลอง WEAP ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
ลุ่มน้าย่อย
พืน้ ที่ (ตารางกิโลเมตร)
สัมประสิทธิ์น้าท่า
สัมประสิทธิ์การซึมลงดิน
1
8,818.31
0.65
0.35
2
5,047.50
0.80
0.20
3
3,381.18
0.40
0.60
4
6,535.62
0.37
0.63
5
2,547.16
0.20
0.80
6
3,836.89
0.30
0.70
การประเมินประสิทธิผลของการปรับเทียบแบบจาลอง WEAP ทาได้โดยอาศัยตัวชี้วัดทางสถิติ
เพื่อแสดงความความเชื่อมั่น ของแบบจาลอง ซึ่งในการศึกษานี้ได้ใช้ ตัวชี้วัดทางสถิติดังนี้ (1) เปอร์เซ็นต์
ความโน้ ม เอี ย ง (Percent Bias, PBIAS) (2) ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของ Nash-Sutcliffe (Nash-Sutcliffe
Efficiency, NSE) (3) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determiation, R2) (4) อัตราส่วนของ
ความคลาดเคลื่ อ นก าลั ง สองเฉลี่ ย กั บ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล ( Ratio of RMSE to the
Standard Deviation of the Observations, RSR) (5) ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ (Correlation
Coefficient, r) (6) ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Agreement, d) และ (7) ค่าประสิทธิผลเชิงปริมาตร
(Volumetric Efficiency, VE) ซึ่งเป็นไปตามสมการต่อไปนี้ (Moriasi et al., 2007)
เปอร์เซ็นต์ความโน้มเอียง (Percent Bias, PBIAS) :
∑Ni=1(Oi - Si )
PBIAS= 100
∑Ni=1 Oi
ค่าประสิทธิผลของ Nash-Sutcliffe (Nash-Sutcliffe Efficiency, NSE) :
∑Ni=1(Oi - Si )2
NSE = 1- N
∑i=1(Oi - O̅)2
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Agreement, d) :
∑Ni=1(Oi - Si )2
d=1- N
∑i=1(|Si - O̅|+|Oi - O̅|)2
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อัตราส่วนของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Ratio of
RMSE to the Standard Deviation of the Observations, RSR) :
RMSE
√∑Ni=1(Oi - Si )2
RSR=
=
STDEVobs √∑Ni=1(Oi - O̅ )2
ค่าประสิทธิผลเชิงปริมาตร (Volumetric Efficiency, VE)
∑Ni=1|Si - Oi |
VE = 1 ∑Ni=1(Oi )
เมื่อ Oi = ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจริง
Si = ค่าที่ได้จากแบบจาลอง
N = จานวนข้อมูลจริงจากการตรวจวัด
Ō = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากการตรวจวัดจริง
ตามที่ Moriasi และคณะได้ทาการศึกษาไว้ พบว่า ประสิทธิผลของแบบจาลองจะเป็นที่ น่า พึง
พอใจก็ต่อเมื่อ PBAIS มีค่าอยู่ระหว่าง ±25% สาหรับการไหลของน้าท่า NSE > 0.50 และ RSR ≤ 0.70
ค่าของ R2, r, d และ VE ควรอยู่ระหว่าง 0-1 ซึง่ 1 คือค่าที่ดีที่สุดยิ่งตัวแปรมีค่าเข้าใกล้ 1 ยิ่งแสดงให้เห็น
ถึงความแม่นยาของแบบจาลองที่สามารถจาลองให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ไ ด้จากการตรวจวัด (Moriasi
et al., 2007) ซึ่งสถิติผ ลลั พธ์ที่ได้จ ากการปรับเทียบแบบจ าลอง WEAP ในพื้นที่ลุ่ มน้าแม่กลองทั้ ง 7
ตัวชี้วัดนี้พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจดังแสดงผลการปรับเทียบในรูปที่ 5-13 และตารางที่ 5-15

(g) น้าท่าสถานี K.12

ม.ค.-48

4

3

(h) น้าท่าสถานี K.36

รูปที่ 5-13 ผลการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการปรับเทียบแบบจาลอง WEAP กับข้อมูลตรวจวัดจริง
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
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ตรวจวัด
แบบจาลอง

1

0

(b) ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ
ตรวจวัด
แบบจาลอง

(d) น้าท่าสถานี K.10
ตรวจวัด
แบบจาลอง

0.6

0.4

0.2

0.0

(f) น้าท่าสถานี K.17

ตรวจวัด
แบบจาลอง

2

1

0
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ตารางที่ 5-15 สถิติผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับเทียบแบบจาลอง WEAP ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
สถานี
ค่าสถิติ
PBIAS NSE
R2
RSR
r
d
Srinagarind Reservoir
-10.7 0.89 0.91 0.33 0.95 0.97
Inflow
Vajiralongkorn Reservoir -0.1
0.96 0.96
0.2
0.98 0.99
Inflow
K.54
-14
0.62 0.74 0.67 0.86 0.88
K.10
-4.6
0.77 0.79 0.48 0.89 0.93
K.37
-10.4 0.66 0.71 0.58 0.85 0.89
K.17 Lampachi River
-10.8 0.79
0.8
0.46 0.89 0.93
Flow
K.12 Lam Taphoen River -15.8 0.75 0.76
0.5
0.87 0.93
Flow
K.36
13.6 0.63 0.74 0.61 0.86
0.9

VE
0.8
0.83
0.79
0.85
0.8
0.53
0.56
0.85

5.2.4 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง (Model Validation)
งานวิจัยนี้ได้อาศัยข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องแบบจาลอง
ซึ่งเป็ น กระบวนการที่ อาศัย ชุ ด ข้ อมูล อิ ส ระในการจาลองระบบด้ว ยแบบจาลองที่ผ่ า นการปรั บ เที ย บ
ค่าพารามิเตอร์แล้ว และเปรียบเทียบผลจากการจาลองกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดจริง หากผลการจาลอง
มีความใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดจริงแสดงว่าแบบจาลองได้ถูกปรับเทียบแล้วมีความน่าเชื่อถือสูง
ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง WAEP ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลองได้แสดงอยู่ในรูปที่ 5-14 และ
จากการเปรี ย บเทีย บผลลั พธ์ที่ไ ด้จ ากการตรวจสอบความถู กต้ องของแบบจาลองกั บ ค่าที่ ได้จ ากการ
ตรวจวัดจริงพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งรูปแบบและปริมาณ และเมื่อทาการประเมิน ประสิทธิผลของ
การจาลองระบบโดยใช้ตัวชี้วัดทางสถิติพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ยกเว้นสถานีตรวจวัดน้า K.10 ที่ค่า
ดัชนีการตัดสินใจ (R2) มีค่าไม่สูงนักโดยมีค่าเท่ากับ 0.46 ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีความแม่นยาเพียง 46% และ
ค่าอัตราส่วนของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (RSR) เท่ากับ
0.75 ที่สูงกว่ากาหนด 0.70 เพียงเล็กน้อยดังแสดงผลในตารางที่ 5-16
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ตรวจวัด
แบบจาลอง

1
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(b) ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ
ตรวจวัด
แบบจาลอง

(d) น้าท่าสถานี K.10
ตรวจวัด
แบบจาลอง
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ตรวจวัด
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(g) น้าท่าสถานี K.12

รูปที่ 5-14 ผลการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง WEAP กับข้อมูล
ตรวจวัดจริงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
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ตารางที่ 5-16 สถิติผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องแบบจาลอง WEAP ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลอง
สถานี
ค่าสถิติ
PBIAS NSE
R2
RSR
r
d
VE
Srinagarind Reservoir
-8.3
0.92 0.92 0.29 0.96 0.98 0.81
Inflow
Vajiralongkorn Reservoir
-1
0.95 0.95 0.23 0.97 0.99 0.83
Inflow
K.54
-2.9
0.64 0.64 0.59
0.8
0.88 0.78
K.10
5.6
0.43 0.46 0.75 0.68 0.81 0.72
K.37
-5.5
0.54 0.55 0.67 0.74 0.83 0.73
K.17 Lampachi River
-0.9
0.76 0.77 0.49 0.88 0.93 0.56
Flow
K.12 Lam Taphoen River 16.5 0.71 0.77 0.54 0.88 0.93
0.5
Flow
5.2.5 ผลการจาลองระบบการปฎิบัติการอ่างเก็บน้า
ผลการจาลองระบบการปฎิบัติการอ่างเก็บน้าระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วยแบบจาลอง
WEAP ที่ปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองข้างต้นจนเป็นที่พอใจแล้วให้ผลการจาลอง
ระบบแสดงในรูปที่ 5-15 ซึ่งทาการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ปริมาณน้าเก็บกักที่ได้จากแบบจาลองและ
ข้อมูลตรวจวัดจริง จากการวิเคราะห์ พบว่าปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าของทั้ง 4 เขื่อนหลักมีความ
คล้ายคลึงกับข้อมูลตรวจวัดจริง การใช้โค้งเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บน้าที่ถูก ปรับแก้ใหม่ ในปี พ.ศ.
2555 และปัจจัยความต้องการน้าท้ายเขื่อนอาจทาให้เกิดความแตกต่างในการกาหนดการปล่อยน้าจาก
อ่างเก็บน้าระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้าเก็บกักของเขื่อนศรีนครินทร์ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548
ค่อนข้างแตกต่างจากข้อมูลตรวจวัดจริง อย่างไรก็ดีสถิติผลลัพธ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจตามข้อมูลที่
แสดงในตารางที่ 5-17
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(a) ปริมาณน้าเก็บกักเขื่อนศรีนครินทร์
ปริมาณน้าเก็บกัก (BCM)
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(c) ปริมาณน้าเก็บกักเขื่อนท่าทุ่งนา
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40
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(d) ปริมาณน้าเก็บกักเขื่อนแม่กลอง

รูปที่ 5-15 ผลการเปรียบเทียบปริมาณน้าเก็บกักที่ได้จากแบบจาลอง WEAP และข้อมูลตรวจวัดจริง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ของเขื่อนหลักในลุ่มน้าแม่กลอง
ตารางที่ 5-17 สถิติผลลัพธ์ที่ได้จากการจาลองระบบการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้าในลุ่มน้าแม่กลอง
ปริมาณน้าเก็บกัก
ค่าสถิติ
PBIAS NSE
R2
RSR
r
d
VE
เขื่อนศรีนครินทร์
-3.3
0.44 0.58 0.75 0.76 0.81 0.94
เขื่อนวชิราลงกรณ
0.6
0.77 0.78 0.47 0.88 0.94 0.91
เขื่อนท่าทุ่งนา
-0.2
0.54 0.68 0.68 0.82
0.9
0.99
เขื่อนแม่กลอง
-0.2
0.9
0.9
0.32 0.95 0.97
1
5.2.6 ผลการจาลองสถานการณ์อ้างอิงปัจจุบัน
จากผลการจ าลองระบบการปฎิบัติการอ่างเก็บน้าระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้ว ย
แบบจาลอง WEAP ได้กาหนดให้ข้อมูล ปี พ.ศ. 2543 เป็น Current Account เนื่องจากแสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์น้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลองปัจจุบัน และข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2558 ถูกกาหนดให้เป็น
ผลลั พ ธ์ ข องการจ าลองสถานการณ์ อ้ า งอิ ง ปั จจุ บั น ซึ่ ง ข้ อ มู ล ปริ ม าณการขาดน้า ความเชื่ อ มั่ น ในการ
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ตอบสนองความต้องการน้าในกิจกรรมต่าง ๆ จากการจาลองสถานการณ์อ้างอิงแสดงในรูปที่ 5-16 และรูป
ที่ 5-17 จากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณการขาดน้าสาหรับภาคการเกษตรกรรมเกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 62 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และ 17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สาหรับความต้องการน้าเพื่อผันไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีน
อย่างไรก็ตามความต้องการน้าของการประปานครหลวงได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ ผลที่ได้จากการ
จาลองสถานการณ์อ้างอิงยังชี้ให้เห็นว่าความต้องการน้าที่ไม่เพียงพอในลุ่มน้าแม่กลองเริ่มแสดงให้เห็นใน
เดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2557 และต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ. 2558 โดยที่ปริมาณการขาดน้าทั้งหมดในปี พ.ศ.
2557 และ พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ 399 และ 781 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าลุ่มน้าแม่
กลองกาลังเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง อย่างไรก็ดีการจัดสรรน้า
ตามลาดับความสาคัญที่ได้กาหนดไว้ โดยคานึงถึงความต้องการน้าเพื่อการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้าย
ลาน้าและเพื่อการเกษตรกรรมเป็นอันดับแรกนั้นทาให้ดัชนีความเชื่อมั่นใกล้เคียง 100% ดังแสดงในรูปที่
5-17 (b) และรูปที่ 5-17 (c) ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยระหว่าง 84.90%-96.88% สาหรับ
การตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้า จากเขื่อนหลั กทั้ง 4 เขื่อนดังรูปที่ 5-17 (d) ทั้งนี้เนื่องจากการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้าถูกกาหนดให้เป็นวัตถุประสงค์รองของการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้า
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รูปที่ 5-16 ปริมาณการขาดน้าจากการจาลองสถานการณ์อ้างอิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558

(a) ปริมาณการขาดน้า

100

ความเชื่อมั่น (%)

ความเชื่อมั่น (%)

600
500
400
300 546.55
200
253.17
251.06
100
82.31
31.96
0
8.41 6.65 0.00 0.00

95
90

100.00100.00 98.44
97.40 97.40 97.92 97.40 99.48 98.44

85
80

(b) ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้า
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(c) ความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลาน้า
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(d) ความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 5-17 ปริมาณการขาดน้า ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าในกิจกรรมต่าง ๆ จาก
การจาลองสถานการณ์อ้างอิง
5.2.6 ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติ
แบบจาลอง WEAP ที่ได้ทาการปรับเทียบพารามิเตอร์ต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจาลองจนเป็นที่พอใจแล้วจะถูกนามาใช้จาลองสถานการณ์น้าต่าง ๆ ในอนาคตตั้งแต่ปี พ.ศ. 25592573 ของพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลองจากการพิจารณาปัจจัยน้าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยความต้องการ
น้าที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกลุ่มน้าในอนาคต เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับสถานการณ์อ้างอิง ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
5.2.6.1 ปัจจัยน้าต้นทุน (Water Supply Side)
งานวิจัยนี้ได้อ้างอิงผลการศึกษาของ Shrestha (Shrestha, 2014) ที่ได้ทานายการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลฝนในพื้นที่ลุ่มน้าแม่กลองจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยอาศัยแบบจาลอง
ภูมิอากาศ (Regional Climate Model, PRECIS) ของสถานการณ์สมมุติ A2 และ B2 (Scenario A2, B2)
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2583) ซึ่งสถานการณ์สมมุติ A2 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจโลกในระดับกลาง และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงมาก รวมทั้งให้ความสาคัญกับการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน ในขณะที่สถานการณ์สมมุติ B2 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกใน
ระดับต่า และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรค่อนข้า งต่า ตลอดจนให้ความสาคัญกับความยั่งยืนและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยข้อกาหนดด้านปัจจัยน้าต้นทุน ที่ปริมาณฝนลดลงในช่วงฤดูร้อน และเพิ่ม
สูงขึ้นในช่วงฤดูฝนจานวน 2 สถานการณ์ดังแสดงในตารางที่ 5-18
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ตารางที่ 5-18 สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยน้าต้นทุนเพื่อใช้ในการจาลองระบบในอนาคต
สถานการณ์สมมุติ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลฝนระหว่างปี พ.ศ. 2554-2583
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
A2
-4.2%
+7.2%
B2
-6.6%
+10.9%
5.2.6.2 ปัจจัยน้าความต้องการน้า (Water Demand Side)
งานวิจัยนี้ได้กาหนดสถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยความต้องการน้าที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจานวน 6
สถานการณ์ดังสรุปไว้ในตารางที่ 5-19
ตารางที่ 5-19 สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยความต้องการน้าเพื่อใช้ในการจาลองระบบในอนาคต
สถานการณ์สมมุติ
ความต้องการน้าในอนาคต
1
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 15% จากเดิม 974,010 ไร่ ในปี พ.ศ. 2556
2
ความต้องการน้าที่ผันไปใช้ผลิตน้าประปาของการประปานครหลวงเพิ่มขึ้น 65%
ของปริมาณน้าที่ผันไปใช้จริงปัจจุบัน 352 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพิ่มขึ้น
จาก 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
3
กาหนดอัตราการไหลเพื่อควบคุมสภาพลาน้าท้ายเขื่อนแม่กลองเท่ากับ 80
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4
ความต้องการน้าที่ผันไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีนเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้น 10%
ของความต้องการน้าจริงปัจจุบัน 849 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
5
ความต้องการน้าเพื่อผันไปใช้ในจังหวัดอุทัยธานีในปริมาณ 1,892 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี และโครงการชลประทานท่าล้อ 607 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
6
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้าบ้านจันเดย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
5.2.6.3 ผลการจาลองสถานการณ์สมมุตใิ นอนาคต
ผลที่ ไ ด้ จ ากการจ าลองสถานการณ์ ส มมุ ติ ใ นอนาคตระหว่ า งปี พ.ศ. 2559-2573 จาก 2
สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยน้าต้นทุน และ 6 สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยความต้องการน้าได้แสดงการ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการจ าลองสถานการณ์ อ้ า งอิ ง ในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ปริ ม าณการขาดน้ า (Unmet
Demands) ดั ช นี ความความเชื่อมั่น ในการตอบสนองความต้องการน้า (Water Demand Reliability)
ดัชนีความความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลาน้า (Minimum Flow Reliability) และ
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ดัชนีความความเชื่อมั่น ในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้า (Power Reliability) โดยมี
รายละเอียดที่สาคัญดังนี้
(1) ผลการจาลองสถานการณ์อ้างอิงในอนาคต
ผลการจาลองกระบวนการทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่ มน้าแม่กลองด้วยแบบจาลอง WEAP โดย
น าเข้ า ข้ อ มู ล ในช่ว งปี พ.ศ. 2559-2573 เพื่ อ ก าหนดเป็ นสถานการณ์ อ้ างอิ ง ในอนาคต (Reference
Scenario) พบว่า เกิดการขาดน้าสาหรับสถานการณ์สมมุติ A2 อย่างไรก็ดีปริมาณความต้องการน้าของทุก
กิจกรรมการใช้น้าได้รับการตอบสนองอย่างเต็มศักยภาพสาหรับสถานการณ์สมมุติ B2 ทาให้ไม่ปรากฏ
ภาวะการขาดแคลนน้าขึ้นเลย จากการวิเคราะห์ผลการจาลองของสถานการณ์สมมุติ A2 พบว่าปริมาณ
การขาดน้ าเพื่ อ การเกษตรกรรมคิดเป็ น 1.12 ล้ านลู กบาศก์เมตรต่ อปี และเกิดการขาดน้ าเล็ ก น้ อ ย
ประมาณ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สาหรับความต้องการน้าที่ผันไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีน อย่างไรก็ดีความ
ต้องการน้าที่ผันไปใช้ผลิตน้าประปาของการประปานครหลวงสามารถจัดสรรน้าไปใช้ได้อย่างเพียงพอโดย
ไม่ แ สดงภาวะการขาดน้ า ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ในการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งงานน้ าของทั้ ง 4 เขื่ อ นภายใต้
สถานการณ์ ส มมุ ติ A2 และ B2 ยั ง คงมี ค่ า ค่ อ นข้ า งสู ง ตั้ ง แต่ 95.83%-100% และ 96.35%-100%
ตามล าดับ ดังแสดงในรู ป ที่ 5-18 ถึง รู ปที่ 5-25 จากผลการจาลองระบบในอนาคตสะท้อนให้ เห็นว่า
ภาวะการขาดน้ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดีหากมีกลยุทธ์การบริหารจัดการน้าและการปฏิบัติการระบบ
อ่างเก็บน้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรับมือกับภาวะการขาดแคลนน้าในอนาคตได้
(2) ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติ 1
สถานการณ์สมมุติ 1 ได้กาหนดให้พื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เพิ่มขึ้น
15% จากเดิม 974,010 ไร่ ในปี พ.ศ. 2556 ส่งผลทาให้ปริมาณความต้องการน้าเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
และทาให้ปริมาณการขาดน้าที่ได้จากการจาลองสถานการณ์สมมุติ A2 เพิ่มขึ้นเป็น 28.40 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี และปริมาณการขาดน้าในลุ่มน้าท่าจีนเกิดขึ้นเท่ากับ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และไม่เกิด
การขาดน้าสาหรับกิจ การการผลิ ตน้าประปาของการประปานครหลวง สาหรับสถานการณ์สมมุติ B2
พบว่าภาวะการขาดน้าจะรุนแรงน้อยกว่าสถานการณ์สมมุติ A2 โดยพบว่าปริมาณการขาดน้าเพื่อการ
เกษตรกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 17.89 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการขาดน้าในลุ่มน้าท่าจีนเกิดขึ้น
เท่ากับ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และไม่เกิดการขาดน้าสาหรับสาหรับกิจการการผลิตน้าประปาของ
การประปานครหลวงดั ง แสดงในรู ป ที่ 5-18 ถึ ง รู ป ที่ 5-25 เมื่ อ น าผลการจ าลองไปเปรี ยบเที ยบกับ
สถานการณ์ อ้ า งอิ ง ในอนาคตพบว่ า ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ในการตอบสนองความต้ อ งการน้ าเพื่ อ การ
เกษตรกรรมลดลง 0.52% สาหรับสถานการณ์สมมุติ A2 อย่างไรก็ดีระดับความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตรา
การไหลต่าสุดท้ายลาน้า และความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้ายังคงมีค่าสูง

5-35

กว่า 98% ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ในแง่ของประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้าในอ่างเก็บน้า นอกจากนี้
ยังมีความเป็นไปได้ที่กรมชลประทานจะขยายพื้นที่ชลประทานให้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
(3) ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติ 2
สถานการณ์สมมุติ 2 ได้กาหนดให้ ความต้องการน้าที่ผันไปใช้ผลิตน้าประปาของการประปานคร
หลวงเพิ่มขึ้น 65% ของปริมาณน้าที่ผันไปใช้จริงปัจจุบัน 352 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก
0.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผลการจาลองที่แสดงในรูปที่ 5-18 ถึงรูป
ที่ 5-25 พบว่าปริมาณการขาดน้ าที่ได้จากการจาลองสถานการณ์สมมุติ A2 เพิ่มขึ้นเป็น 17.25 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการขาดน้าในลุ่มน้าท่าจีนเกิดขึ้นเท่าเดิมเท่ากับ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี และไม่เกิดการขาดน้าสาหรับกิจการการผลิตน้าประปาของการประปานครหลวง ยิ่งกว่านั้นไม่แสดง
ภาวะการขาดน้าของทุกกิจกรรมการใช้น้าในอนาคตภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2 ในทานองเดียวกันระดับ
ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าของทุกกิจกรรมการใช้น้ายังคงอยู่ในระดับที่พึงพอใจ และมี
ความเป็นไปได้ที่จะนาแนวทางดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
(4) ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติ 3
สถานการณ์สมมุติ 3 ได้กาหนดให้อัตราการไหลเพื่อควบคุมสภาพลาน้าท้ายเขื่อนแม่กลองเท่ากับ
80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งและ
การเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ใช้น้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้าแม่กลองตอนล่างอันเนื่องจากการรุกล้า
ของน้าทะเล ผลการจาลองระบบในอนาคตของสถานการณ์สมมุติ A2 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มอัตราการ
ระบายน้าท้ายเขื่อนแม่กลองส่งผลต่อภาวะการขาดแคลนน้าอันเนื่องมาจากการจัดสรรน้าไม่เพียงพอทั้ง
ภาคการเกษตรกรรม และการผันน้าเพื่อการเกษตรกรรมในลุ่มน้าท่าจีน โดยมีปริมาณการขาดน้าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.25 และ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามลาดับ อย่างไรก็ดีไม่ส่งผลกระทบกต่อกิจการการ
ผลิตน้าประปาของการประปานครหลวง ในทานองเดียวกันไม่แสดงภาวะการขาดน้าของทุกกิจกรรมการ
ใช้น้าในอนาคตภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2 สาหรับระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้า
ของทุ ก กิ จ กรรมการใช้ น้ ามี ค่ า ลดลงดั ง แสดงในรู ป ที่ 5-18 ถึ ง รู ป ที่ 5-25 อย่ า งไรก็ ดี ห ากทางกรม
ชลประทานสามารถปรับลดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ได้บางปีก็
มีความเป็ น ไปได้ที่จ ะเพิ่มอัตราการระบายน้าจากเขื่อนแม่กลองเพื่อควบคุมสภาพล าน้าให้ เกิดความ
เหมาะสม
(5) ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติ 4
สถานการณ์สมมุติ 4 ได้กาหนดให้ ความต้องการน้าที่ผันไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีนเพื่อการเกษตรกรรม
เพิ่มสูงขึ้น 10% ของความต้องการน้าจริงปัจจุบัน 849 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งผลการจาลองระบบใน

5-36

อนาคตแสดงให้เห็นถึงปริมาณการขาดน้าและความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าในกิจกรรม
การใช้น้าต่าง ๆ ที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์อ้างอิง ปริมาณการขาดน้าเพื่อการเกษตรกรรมที่ได้จาก
การจาลองสถานการณ์สมมุติ A2 คิดเป็น 5.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการขาดน้าในลุ่ม
น้าท่าจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่ากับ 0.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และไม่เกิดการขาดน้าสาหรับกิจการการ
ผลิ ตน้ าประปาของการประปานครหลวง และไม่เกิดภาวะการขาดน้าส าหรับสถานการณ์ส มมุติ B2
นอกจากนี้ระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าเพื่อการเกษตรกรรมและการควบคุมอัตรา
การไหลต่าสุดท้ายลาน้ายังมีค่าสูงกว่า 99% ในขณะที่ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้ าน
พลังงานไฟฟ้าสูงกว่า 95% ของทั้งสถานการณ์สมมุติ A2 และ B2 ดังแสดงในรูปที่ 5-18 ถึงรูปที่ 5-25
(6) ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติ 5
สถานการณ์สมมุติ 5 ได้เพิ่มความต้องการน้าสาหรับผันไปใช้ในจังหวัดอุทัยธานีในปริมาณ 1,892
ล้ านลู กบาศก์เมตรต่อ ปี โ ดยอาศัย น้ าต้นทุ นจากเขื่อ นศรี นคริน ทร์ และเพิ่มการจัดสรรน้าให้ กั บ พื้ น ที่
โครงการชลประทานท่าล้ อ ทางตอนล่ างของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ในปริมาณ 607 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี อย่างไรก็ดีปัจจัยความต้องการน้าในส่วนนี้ถูกกาหนดในแบบจาลอง WEAP ให้มลี าดับ
ความสาคัญในการจัดสรรน้าน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการน้าในกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง ผลการจาลองระบบใน
อนาคตภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2 แสดงให้เห็นถึง ภาวะการขาดน้าที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคการ
เกษตรกรรมในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 1.92 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณ
การขาดน้าในลุ่มน้าท่าจีนเท่ากับ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณการขาดน้าในโครงการชลประทาน
ท่าล้อคิดเป็น 176.53 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณการขาดน้าในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีคิดเป็น
1,806 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่ผลการจาลองระบบในอนาคตภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2 ส่งผล
ให้เกิดภาวะการขาดน้ารุนแรงในโครงการชลประทานท่าล้อและพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีคิดเป็น 162.72 และ
1,785 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี ตามล าดั บ นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บสถานการณ์ อื่ น ๆ พบว่า
สถานการณ์สมมุติ 5 ให้ค่าระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าของทุกกิจกรรมการใช้น้ามี
ค่าลดลงทั้งสถานการณ์สมมุติ A2 และ B2 ดังแสดงในรูปที่ 5-18 ถึงรูปที่ 5-25
(7) ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติ 6
สถานการณ์สมมุติ 6 ได้เพิ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้าบ้านจันเดย์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยในระบบอ่างเก็บน้าในลุ่มน้าแม่กลองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทางภาค
ตะวันตกของประเทศไทย และเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ผลการจาลองระบบตามแผนพัฒนา
โครงการในอนาคตพบว่าการเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบส่งผลต่อความสามารถในการจัดสรรน้าไป
ใช้เพื่อการเกษตรกรรมอย่างเห็นได้ชัด ผลจากการจาลองสถานการณ์สมมุติ A2 ทาให้เกิดภาวะการขาดน้า
ขึ้นในภาคการเกษตรกรรมและการผันน้าไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีนในปริมาณ 14.6 และ 0.18 ล้านลูกบาศก์
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เมตรต่อปี ตามลาดับ อย่างไรก็ดีไม่แสดงภาวะการขาดน้าของทุก กิจกรรมการใช้น้าในอนาคตภายใต้
สถานการณ์สมมุติ B2 ในขณะที่ระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้าบ้านจันเดย์ยังสูงกว่า 92% ของทั้งสถานการณ์สมมุติ A2 และ B2 ดังแสดงในรูปที่ 518 ถึงรูปที่ 5-25 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต
จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้าบ้านจันเดย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเอง
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ปริมาณการขาดน้า_สถานการณ์สมมุติ A2
ปริมาณน้า (MCM)
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รูปที่ 5-18 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการขาดน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2
ปริมาณการขาดน้า_สถานการณ์สมมุติ B2
ปริมาณน้า (MCM)
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รูปที่ 5-19 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการขาดน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2
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ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้า_สถานการณ์สมมุติ A2
ความเชื่อมั่น (%)

100
80
60

40
20
0

สถานการณอ้างอิง

สถานการณ์สมมุติ 1

สถานการณ์สมมุติ 2

สถานการณ์สมมุติ 3

สถานการณ์สมมุติ 4

สถานการณ์สมมุติ 5

สถานการณ์สมมุติ 6

รูปที่ 5-20 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2
ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้า_สถานการณ์สมมุติ B2
ความเชื่อมั่น (%)
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รูปที่ 5-21 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2
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ความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลาน้า_สถานการณ์สมมุติ A2
ความเชื่อมั่น (%)
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รูปที่ 5-22 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลาน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2
ความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลาน้า_สถานการณ์สมมุติ B2
ความเชื่อมั่น (%)
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รูปที่ 5-23 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลาน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2
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ความเชื่อมั่นด้านพลังงานไฟฟ้า_สถานการณ์สมมุติ A2
ความเชื่อมั่น (%)

100
80

95.8 100.0 97.4 99.5

95.3 97.9 95.8 99.0

95.8 99.5 96.9 99.0

95.8 99.5 97.4 99.5

95.8 99.5 97.4 99.5

95.8 100.0 97.4 99.5

95.8 99.0 96.9 99.0 92.7

สถานการณอ้างอิง

สถานการณ์สมมุติ 1

สถานการณ์สมมุติ 2

สถานการณ์สมมุติ 3

สถานการณ์สมมุติ 4

สถานการณ์สมมุติ 5

สถานการณ์สมมุติ 6

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK BJ

60
40

20
0

รูปที่ 5-24 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2
ความเชื่อมั่นด้านพลังงานไฟฟ้า_สถานการณ์สมมุติ B2
ความเชื่อมั่น (%)

100
80

96.4 100.0 96.9 100.0

95.8 99.0 96.4 99.0

96.4 100.0 96.9 100.0

96.4 100.0 96.9 100.0

96.4 100.0 96.9 100.0

96.4 100.0 96.9 100.0

96.4 100.0 96.9 100.0 93.2

สถานการณอ้างอิง

สถานการณ์สมมุติ 1

สถานการณ์สมมุติ 2

สถานการณ์สมมุติ 3

สถานการณ์สมมุติ 4

สถานการณ์สมมุติ 5

สถานการณ์สมมุติ 6

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK

SNR VJK TN MK BJ

60
40
20
0

รูปที่ 5-25 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้สถานการณ์สมมุติ B2
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5.3 การประยุกต์ใช้แบบจาลองการไหลของน้าใต้ดินในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
ผลการพัฒนาแบบจาลองการไหลของน้าใต้ดิน (Model of Groundwater Flow, MODFLOW)
เพื่อจาลองสภาพการไหลของน้าใต้ดินและประเมินสถานภาพของน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษาซึ่งพิจารณาเฉพาะ
พื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เพื่อนาไปใช้การบริหารจัดการร่วมกับแหล่งน้าผิวดิน ที่เขื่อนแม่
กลองมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
5.3.1 ข้อมูลป้อนเข้าแบบจาลอง VISUAL MODFLOW
5.3.1.1 ข้อมูลน้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ (Observation Wells Data)
ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ (Observation Wells) ที่รวบรวมได้จากกรมทรัพยากรน้าบาดาลในพื้นที่
โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่มีจานวน 39 บ่อ ดังแสดงในรูปที่ 5-26 และตารางที่ 5-20 ระดับความ
ลึกเฉลี่ยของบ่อสังเกตการณ์ประมาณ 150 เมตร โดยบ่อที่ลึกที่สุดมีความลึกอยู่ที่ 320 เมตร การนาเข้า
ข้อมูลน้าใต้ดินของบ่อสังเกตการณ์ ในแบบจาลอง VISUAL MODFLOW ประกอบด้วยความลึกของบ่อ
(Depth of Observation Wells) ความลึกของระดับน้าในบ่อสังเกตการณ์ (Water Depth) อย่างไรก็ดี
งานวิจัยได้นาเข้าข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ที่มีข้อมูลสมบูรณ์เพียงจานวน 29 บ่อเท่านั้น

รูปที่ 5-26 แผนที่แสดงตาแหน่งบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษา
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ตารางที่ 5-20 รายละเอียดที่ตั้งของบ่อสังเกตการณ์ที่รวบรวมได้ในพื้นที่ศึกษา
ลาดับ
1*
2
3
4*
5*
6*
7*
8*
9
10*
11*
12*
13
14
15
16
17
18*
19*
20*
21*
22*
23*
24*
25*
26*
27*
28*
29
30*
31*
32*

พิกัด
ตะวันออก เหนือ
616942 1518972
618097 1528536
611275 1530612
601999 1538751
607135 1525309
606031 1561216
622290 1540233
609053 1553160
628116 1526588
628990 1535070
625804 1550379
620508 1560845
625821 1516291
623219 1508606
621463 1497147
617510 1506980
614819 1505176
610945 1550038
592075 1551232
602381 1547294
589022 1566460
588896 1566424
596723 1582692
571874 1548812
593553 1543998
593556 1544013
593551 1544015
582346 1537409
604300 1502850
599819 1497539
591231 1522492
588284 1531921

สถานี

เลขที่บ่อ

CT151/4
CT114/3
CT158/2
CT154/1
CT115/3
CT152/2
CT156/2
CT155/3
CT150/1
CT113/2
CT116/2
CT153/2
CT111/2
CT162/3
CT163/3
CT164/5
CT165/5
CWE88/2
CWE87/1
CWE86/2
CWE117/1
CWE117/2
CWE121/1
CWE102/2
CWE103/1
CWE103/2
CWE103/3
CWE104/1
CWE91/2
CWE85/2
CWE92/1
CWE93/1

NL0100
NB0090
NB0123
PT0012
NB0091
NL0099
SK0008
PD0115
SK0003
NL0090
NL0094
NL0104
NB0087
PT0017
NB0106
PT0026
SK0024
CT882
CT871
CT862
NA
NA
NA
CWE1022
CWE10311
CWE10312
CWE10313
CWE1041
CWE912
RB05
CWE921
CWE931

ที่ตั้ง
วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
วัดไร่เกาะต้นสาโรง อ.เมือง จ.นครปฐม
วัดวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
วัดหนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
วัดหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม
วัดทะเลบก อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
วัดดอนพุทรา อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
วัดดอนเตาอิฐ อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ที่ว่าการอาเภอบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
วัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
วัดวังน้าขาว อ.สามพราน จ.นครปฐม
วัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วัดรางตันนิลประดิษฐ์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วัดหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
อบต.ดอนข่อย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
วัดสี่แยกเจริญพร อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
วัดกาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
วัดหนองกระดี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วัดหนองกระดี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วัดใหม่สิทธาวาส อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วัดกร่างทองราษฎรบูรณะ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ที่สาธารณะอ้อกระทุ้ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ที่สาธารณะอ้อกระทุ้ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ที่สาธารณะอ้อกระทุ้ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
วัดหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
วัดโคกบารุงราษฎร์ อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โรงเรียนเนกขัมวิทยา อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัดรางวาลย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
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ตารางที่ 5-20 (ต่อ)
ลาดับ

พิกัด
สถานี
เลขที่บ่อ
ตะวันออก เหนือ
33
607277 1510326 CWE94/2 CWE942
34*
592294 1507280 CWE96/2 CWE962
35*
592956 1493783 CWE97/2 CWE972
36*
595589 1487320 CWE99/1 CWE973
37*
596050 1487210 CWE99/3 CWE975
38*
583375 1515848 CWE98/1 CWE981
39*
578958 1500827
NA
560B030
หมายเหตุ : ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ที่มีข้อมูลสมบูรณ์จานวน 29 บ่อ

ที่ตั้ง
หน้าวัดดอนมะขามเทศ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
วัดบางศรีเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี
เทศบาลตาบลวัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
เทศบาลตาบลวัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ศูนย์ทรัพยากรน้าบาดาลภาค 10 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 8 อ.เมือง จ.ราชบุรี

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับน้าใต้ดินของบ่อสังเกตการณ์ซึ่งตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543-2558 พบว่า ระดับน้าใต้ดินของบ่อสังเกตการณ์ผันแปรแตกต่างกันตามปัจจัยการเติมน้าในแต่
ละฤดูดังแสดงในรูปที่ 5-27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับน้าใต้ดินในช่วงฤดูฝน (ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม) และฤดูแล้ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน) จากบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมดในพื้นที่
ศึกษาพบว่า 70.36% ของบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมดมีค่าระดับน้าใต้ดินเฉลี่ยในช่วงฤดูฝนสูงกว่าระดับน้าใต้
ดินเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้งในช่วงระหว่าง 0.03-4.80 เมตร อันเนื่องมาจากการเติมน้าใต้ดินในช่วงฤดูฝนที่เพิ่ม
สูงขึ้น ในขณะที่อีก 25.64% ของบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมดมีค่าระดับน้าใต้ดินเฉลี่ยในช่วงฤดูฝนต่ากว่าระดับ
น้าใต้ดินเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้งอยู่เล็กน้อยในช่วงระหว่าง (-0.09)-(-1.70) เมตรดังแสดงในรูปที่ 5-28
90
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รูปที่ 5-27 ระดับน้าใต้ดินของบ่อสังเกตการณ์ตรวจวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
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ระดับน้า (เมตร)

60

CT152/2

CT-

CWE98/1

CWE99/3

CWE99/1

CWE97/2

CWE96/2

CWE94/2

CWE93/1

CWE92/1

CWE91/2

CWE 85/2

-1.70

-0.40

-0.35

0.05

0.03
0.07
0.34
0.21
0.28

0.03
0.59

0.07

-0.19
CWE104/1

CWE103/3

CWE103/2

-0.38
-1.10
-0.85
CWE103/1

CWE102/2

CWE121/1

CWE117/2

CWE117/1

CT165/5

CT164/5

CT163/3

-0.55

-0.09
CT162/3

CT111/2

CT153/2

CT116/2

CT113/2

CT150/1

0.65
0.67
0.70
0.09

0.49
0.64

0.11
0.19
0.09
0.42
0.12
CWE86/2

CT155/3

CWE87/1

CT156/2

CT115/3

CWE88/2

CT154/1

1.29

4.80
1.53
0.09
0.20

0.32
0.41
0.22
0.47
CT158/2

-0.26
CT114/3

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00

CT151/4

ผลต่างระดับน้า (เมตร)
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รูปที่ 5-28 ความแตกต่างของระดับน้าใต้ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งจากบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษา
5.3.1.2 ข้อมูลน้าใต้ดินจากบ่อสูบ (Pumping Wells Data)
ข้อมูลบ่อสูบน้าใต้ดิน (Pumping Wells Data) ที่รวบรวมได้จากกรมทรัพยากรน้าบาดาลเฉพาะ
ในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่มีทั้งสิ้น 3,556 บ่อ ดังแสดงในรูปที่ 5-29 ประกอบด้วย บ่อสูบ
น้าใต้ดินของรัฐ (Government Wells) จานวน 2,706 บ่อ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2443-2556 โดยสูบน้าใต้ดิน
มาใช้เฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการสูบน้าจากบ่อเฉลี่ย 251.54 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวม
อัตราการสูบน้าจากบ่อสูบน้าใต้ดินของรัฐทั้งหมด 248.44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และบ่อสูบน้าใต้ดินของ
เอกชน (Private Wells) มีจานวน 850 บ่อ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2455-2557 โดยสูบน้าใต้ดินมาใช้ตลอด 24
ชั่วโมงต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการสูบน้าจากบ่อ 320.67 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมอัตราการสูบน้าจากบ่อ
สูบน้าใต้ดินของเอกชนทั้งหมด 93.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมปริมาณการสูบน้าใต้ดินไปใช้เท่ากับ
342.35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี น้าใต้ดินถูกนามาใช้ใน 6 กิจกรรมหลักได้แก่ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรม อัตรา
การสูบน้าอยู่ระหว่าง 1-6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (2) ธุรกิจการค้า อัตราการสูบน้าอยู่ระหว่าง 9-350
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น (3) ธุ ร กิ จ บริ ก าร อั ต ราการสู บ น้ าอยู่ ร ะหว่ า ง 2-300 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น (4)
เกษตรกรรมเพาะปลูก อัตราการสูบน้าอยู่ระหว่าง 5-200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (5) ปศุสัตว์ อัตราการสูบ
น้าอยู่ระหว่าง 5-250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ (6) การอุปโภคบริโภค อัตราการสูบน้าอยู่ระหว่าง 1-432
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังแสดงในรูปที่ 4-30 ถึงรูปที่ 4-35 โดยส่วนใหญ่ใช้สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมคิดเป็น
ปริ มาณ 55% ของบ่ อสู บ น้ าเอกชนทั้ งหมด การนาเข้า ข้ อ มูล บ่ อสู บ น้าใต้ ดิน ในแบบจ าลอง VISUAL
MODFLOW ประกอบด้วยความลึกของบ่อ (Depth of Pumping Wells) ความลึกของท่อกรอง (Screen
Depth) อัตราการสูบน้าใต้ดินไปใช้ (Pumping Rate) ซึ่งถูกกาหนดที่อัตราการสูบน้าที่ปลอดภัย (Safe
Yield) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16 และ 24 ชั่วโมงต่อวัน สาหรับบ่อสูบน้าใต้ดินของรัฐและเอกชน ตามลาดับ
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รูปที่ 5-29 แผนที่แสดงตาแหน่งบ่อสูบน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษา
7,000

อัตราสูบน้าใต้ดิน (ลบ.ม./วัน)

6,000
5,000

อัตราสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
6,000 ลบ.ม./วัน

4,000
3,000
2,000
1,000

1 ลบ.ม./วัน

0

รูปที่ 5-30 อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
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400

350
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รูปที่ 5-31 อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจการค้า
350
อัตราสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจบริการ
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รูปที่ 5-32 อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อธุรกิจบริการ
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รูปที่ 5-33 อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อการเกษตรกรรมเพาะปลูก
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อัตราสูบน้าใต้ดิน (ลบ.ม./วัน)

300
250

250 ลบ.ม./วัน

อัตราสูบน้าใต้ดินเพื่อการปศุสัตว์

200
150
100
5 ลบ.ม./วัน

50
0

รูปที่ 5-34 อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อการปศุสัตว์

อัตราสูบน้าใต้ดิน (ลบ.ม./วัน)

500
400

432 ลบ.ม./วัน

อัตราสูบน้าใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภค

300
200
100

1 ลบ.ม./วัน

0

รูปที่ 5-35 อัตราการสูบน้าใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภค
5.3.1.3 ข้อมูลหลุมเจาะสารวจชั้นดิน (Borehole Data)
ข้อมูลหลุมเจาะสารวจชั้นดิน (Borehole Data) ที่รวบรวมได้จากกรมทรัพยากรน้าบาดาลแสดง
ดังรูปที่ 5-36 ซึ่งพบว่าตาแหน่งหลุมเจาะสารวจชั้นดินกระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา และจากข้อมูลสัณฐาน
ธรณีวิทยาที่ได้ การศึกษานี้ได้แบ่งชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน (Aquifer) ออกเป็น 9 ชั้นประกอบด้วย (1) ชั้นหินอุ้ม
น้ากรุงเทพฯ (Bangkok Aquifer, BK) (2) ชั้นหินอุ้มน้าพระประแดง (Phra Pradaeng Aquifer, PD) (3)
ชั้นหินอุ้มน้านครหลวง (Nakhon Luang Aquifer, NL) (4) ชั้นหินอุ้มน้านนทบุรี (Nonthaburi Aquifer,
NB) (5) ชั้นหินอุ้มน้าสามโคก (Sam Khok Aquifer, SK) (6) ชั้นหินอุ้มน้าพญาไท (Phaya Thai Aquifer,
PT) (7) ชั้นหินอุ้มน้าธนบุรี (Thonburi Aquifer, TB) (8) ชั้นหินอุ้มน้าปากน้า (Pak Nam Aquifer, PN)
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และ (9) ชั้นหินแข็งอุ้มน้า (Hard Rock Aquifer) ดังรูปที่ 5-37 และสรุปลักษณะสาคัญของแต่ละชั้นหิน
อุ้มน้าในตารางที่ 5-21

รูปที่ 5-36 แผนที่แสดงตาแหน่งหลุมเจาะสารวจชั้นดินในพื้นที่ศึกษา

รูปที่ 5-37 ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินและจานวนชั้นที่กาหนดในแบบจาลอง VISUAL MODFLOW
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ตารางที่ 5-21 ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษา
ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
ลักษณะสาคัญ
ชั้นหินอุ้มน้ากรุงเทพฯ
ตั้งอยู่ชั้นบนสุดมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 20-30 เมตร ปกคลุม
(Bangkok Aquifer, BK)
ด้วยชั้นดินเหนียวกรุงเทพซึ่งมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร
ชั้นหินอุ้มน้าพระประแดง
ความหนาประมาณ 20-50 เมตร
(Phra Pradaeng Aquifer, PD)
ชั้นหินอุ้มน้านครหลวง
ความหนาประมาณ 50-60 เมตร
(Nakhon Luang Aquifer, NL)
ชั้นหินอุ้มน้านนทบุรี
ความหนาประมาณ 60-70 เมตร
(Nonthaburi Aquifer, NB)
ชั้นหินอุ้มน้าสามโคก
ความหนาประมาณ 50-70 เมตร
(Sam Khok Aquifer, SK)
ชั้นหินอุ้มน้าพญาไท
ความหนาประมาณ 50-70 เมตร
(Phaya Thai Aquifer, PT)
ชั้นหินอุ้มน้าธนบุรี
ความหนาประมาณ 30-50 เมตร
(Thonburi Aquifer, TB)
ชั้นหินอุ้มน้าปากน้า
ความหนาประมาณ 60-90 เมตร
(Pak Nam Aquifer, PN)
ชั้นหินแข็งอุ้มน้า
ประกอบด้วยหินตะกอน หินแปร หินแกรนิต และหินบะซอลต์ ซึ่ง
(Hard Rock Aquifer)
มีชั้นดินเหนียวแทรก
เนื่องจากซอฟต์แวร์ VISUAL MODFLOW สามารถรองรับการประมาณค่าช่วง (Interpolation)
หลายรูปแบบพร้อมกัน รวมถึงการประมาณค่าช่วงแบบเส้นตรง (Linear Interpolation) การประมาณค่า
ช่วงแบบ Inverse Distance Weight (IDW) และแบบ Kriging เป็นต้น โดยการประมาณค่าช่วงด้วยวิธี
Natural Neighbors เป็ น วิธีที่แนะน าส าหรับแบบจาลองทางธรณีวิทยา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้ก าร
ประมาณค่าช่วงด้วยวิธี Natural Neighbors สาหรับการประมาณค่าช่วงข้อมูลระดับความสูงของกริด
เซลล์ทั้งหมด หลังจากนาเข้าข้อมูลหลุมเจาะสารวจชั้นดินทั้งหมด ซอฟต์แวร์ VISUAL MODFLOW จะทา
การประมาณค่าช่วงระดับความสูงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งระดับความสูงของแต่ละชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินได้
แสดงดังรูปที่ 5-38 ถึงรูปที่ 5-46
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BK

รูปที่ 5-38 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินกรุงเทพฯ

PD

รูปที่ 5-39 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินพระประแดง
5-51

5-52

NL

รูปที่ 5-40 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินนครหลวง

NB

รูปที่ 5-41 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินนนทบุรี
5-52

5-53

SK

รูปที่ 5-42 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินสามโคก

PT

รูปที่ 5-43 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินพญาไท
5-53

5-54

TB

รูปที่ 5-44 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินธนบุรี

PN

รูปที่ 5-45 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินปากน้า
5-54

5-55

ROCK

รูปที่ 5-46 ระดับชั้นความสูงของชั้นหินแข็งอุ้มน้า
5-55

5-56

5.3.1.4 ข้อมูลแม่น้า (River Data)
ข้อมูลระดับน้า (River Stage) และหน้าตัดขวางของแม่น้าสายหลัก (River Cross Section) ที่
ไหลผ่านพื้นที่ศึกษาถูกนาเข้าในแบบจาลอง VISUAL MODFLOW ได้แก่ แม่น้าแม่กลองซึ่งไหลจากทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลทางทิศใต้ และแม่น้าท่าจีนที่ไหลจาก
ทิศเหนือบริเวณจังหวัดชัยนาทออกสู่ทะเลทางทิศใต้ โดยนาเข้าข้อมูลระดับน้าและหน้าตัดขวางของแม่น้า
แม่กลองจานวน 6 สถานีประกอบด้วย สถานีตรวจวัดน้าท่า K.3, K.11A, K.55, K.56, K.2B และ K.57
และข้อมูลระดับน้าและหน้าตัดขวางของแม่น้าท่าจีนจานวน 4 สถานีประกอบด้วย สถานีตรวจวัดน้าท่า
T.19, T.9, T.1 และ T.14 ดังแสดงในรูปที่ 5-47

รูปที่ 5-47 แผนที่แสดงตาแหน่งสถานีวัดน้าท่าของแม่น้าแม่กลองและแม่น้าท่าจีน
5.3.1.5 ข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน (Recharge Data)
แบบจาลอง VISUAL MODFLOW นาเข้าข้อมูลการเติมน้าใต้ดิน (Groundwater Recharge) มา
จากแบบจ าลอง WEAP โดยข้อมูล การเติมน้ าใต้ดิน ในพื้น ที่ ศึก ษาได้ ม าจากแบบจาลองน้าฝน-น้ าท่ า
(Rainfall-Runoff Model) ซึ่ ง ผั น แปรตามประเภทของการใช้ ที่ ดิ น (Land Use Type) ดั ง รู ป ที่ 5-48
สาหรับข้อมูลการเติมน้าเฉลี่ยรายปีแยกตามประเภทของการใช้ที่ดินได้สรุปไว้ในตารางที่ 5-22
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รูปที่ 5-48 แผนที่แสดงประเภทของการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษา
ตารางที่ 5-22 ข้อมูลการเติมน้าเฉลี่ยรายปีแยกตามประเภทของการใช้ที่ดิน
ประเภทของการใช้ที่ดิน
อัตราการเติมน้าใต้ดิน
(มิลลิเมตรต่อปี)1/
A1_นาข้าว (Paddy field)
224.58
A2_พืชไร่ (Field Crop)
488.03
A3_พืชยืนต้น (Perennial Crop)
181.57
A4_สวนผลไม้ (Orchard)
155.52
A5_พืชสวน (Horticulture)
173.39
A6_การทาไร่เลื่อนลอย (Shifting Cultivation)
246.17
A7_ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Pasture and Farm House)
419.50
A8_พืชน้า (Aquatic Plant)
239.69
A9_ที่ดินสาหรับเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้า (Aquacultural Land)
239.69
F2_ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)
484.55
M1_ที่ดินสาหรับใช้สอยอื่นๆ (Other Miscellaneous Land)
239.69
M2_หนองน้าและบึง (Marsh and Swamp)
239.69
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ตารางที่ 5-22 (ต่อ)
ประเภทของการใช้ที่ดิน

อัตราการเติมน้าใต้ดิน
(มิลลิเมตรต่อปี)
286.43
274.73
209.45

U1_พื้นที่เมือง (Urban)
U2_พื้นที่หมู่บ้าน (Villages)
W_พื้นที่น้า (Water)

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลการเติมน้าใต้ดินได้มาจากแบบจาลองน้าฝน-น้าท่าของแบบจาลอง WEAP

5.3.2 การกาหนดรูปแบบของแบบจาลอง VISUAL MODFLOW
5.3.2.1 แบบจาลองเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Model)
แหล่ ง น้ าใต้ ดิ น (Groundwater Source) ในบริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง น้ าใต้ ดิ น แบบเปิ ด
(Open Source) ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกที่มีภูเขาสูงไปยังทิศตะวันออก จากนั้นจึงไหลออกจากเขตพื้นที่
ศึกษาในทางทิศใต้ โดยเลือกศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่มีความสามารถในการเติมน้าใต้ดิน ยกเว้นบริเวณดิน
เหนียวกรุงเทพฯ ซึ่งน้าฝนไม่สามารถเติมชั้นน้าใต้ดินได้ โดยน้าใต้ดินในบริเวณพื้นที่เกิดการสูญเสียอัน
เนื่องมาจากการสูบน้าใต้ดินมาใช้และการไหลออกของน้าใต้ดินในพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 5-49 จากข้อมูล
หลุมเจาะสารวจชั้นดิน (Borehole Data) สามารถจัดแบ่งชั้นหินอุ้มน้า (Aquifer) ในพื้นที่ศึกษาได้จานวน
9 ชั้น ซึ่งมีความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogeneity) และมีคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ของแต่ละชั้นใน 3
ทิศทางคือ x, y และ z ที่แตกต่างกัน (Anisotropy)

Evapotranspiration

GW Flow (In)

GW Flow (In)

Recharge
Groundwater Use
Runoff
GW Flow (In)
GW Flow (out)

Rock

Bkclay

Bk

GW Flow (In)

PD
NL
NB

SK-PN

รูปที่ 5-49 แบบจาลองเชิงมโนทัศน์เพื่อจาลองการไหลของน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษา
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5.3.2.2 การออกแบบกริดในแบบจาลอง (Model Grid Design)
กริ ด ของแบบจ าลอง VISUAL MODFLOW ครอบคลุ ม พื้ น ที่ สี่ เ หลี่ ย มขนาด 27,500 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพิกัดทางตะวันออก UTM 540,000 ถึง 643,000 เมตร (103 กิโลเมตร) และ
ระหว่างพิกัดทางเหนือ UTM 1,430,000 ถึง 1,600,000 เมตร (170 กิโลเมตร) แบ่งพื้นที่โดยใช้ระยะกริด
ขนาด 0.50×0.50 กิโลเมตร ชั้นหินอุ้ มน้าในพื้นที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 9 ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน (Aquifer)
ระหว่างชั้นจะมีชั้นดินเหนียวแทรกทาให้จานวนชั้นทั้งหมดรวม 19 ชั้น (Layer) จานวนกริดเซลล์ทั้งหมด
1,324,300 กริดเซลล์ (205 แถว × 340 สดมภ์ × 19 ชั้น) ดังแสดงในรูปที่ 5-50

รูปที่ 5-50 การออกแบบกริดและขอบเขตของแบบจาลองในพื้นที่ศึกษา
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5.3.3 ผลการปรับเทียบแบบจาลองการไหลของน้าใต้ดิน
งานวิจัยนี้ได้ทาการปรับเทียบแบบจาลองโดยอาศัยข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นปีปัจจุบัน
ที่จัดเก็บข้อมูลระดับน้าใต้ดินและกาหนดอัตราการสูบน้าใต้ดินไปใช้ (Pumping Rate) โดยอาศัยข้อมูล
ปัจจุบันที่รวบรวมได้จากสานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 2 (สุพรรณบุรี) แยกเป็น (1) บ่อสูบน้าใต้ดินของรัฐ
กาหนดให้อัตราการสูบน้าสูงสุดอยู่ที่ 16 ชั่วโมงต่อวัน และ (2) บ่อสูบน้าใต้ดินของเอกชน กาหนดให้อัตรา
การสูบน้าสูงสุดอยู่ที่ 24 ชั่วโมงต่อวัน สาหรับค่าพารามิเตอร์หลักที่ใช้ในการปรับเทียบแบบจาลองการไหล
ของน้าใต้ดิน ในพื้นที่ศึกษาภายใต้ การจาลองในสภาวะคงที่ (Steady State) ซึ่งกาหนดให้ระดับน้ าไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลานั้นเป็นค่าความสามารถในการนาน้าของดิน (Hydraulic Conductivity) ได้แก่ ค่า
สัมประสิทธิ์การยอมให้น้าซึมผ่านในแนวแกน x, y และ z (Kx, Ky และ Kz) ค่าความพรุนประสิทธิผล
(Effective Porosity) และค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บ น้า Sy และ Ss ซึ่งแสดงผลที่ได้จากการปรับเทียบใน
ตารางที่ 5-23 และให้ค่าประสิทธิผลของการปรับเทียบแบบจาลองการไหลของน้าใต้ดินในรูปที่ 5-51
ตารางที่ 5-23 คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินจากการปรับเทียบแบบจาลอง
ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
สัมประสิทธิ์การยอมให้ ความพรุน สัมประสิทธิ์การกักเก็บน้า
น้าซึมผ่าน (เมตร/วัน) ประสิทธิผล
Kx และ Ky
Kz
Sy
Ss
ชั้นดินเหนียวระหว่างชั้น
1
0.1
0.01
0.03
1x10-5
(Aquitard)
(1x10-3)1/ (1x10-4)1/ (0.03)1/
(0.03)1/ (1x10-5)1/
ชั้นหินอุ้มน้ากรุงเทพฯ
42
4.2
0.20
0.20
8x10-6
(Bangkok Aquifer, BK)
(20-59)1/ (2-5.9)1/
(0.20)1/
(0.20)1/ (8x10-6)1/
ชั้นหินอุ้มน้าพระประแดง
40
4
0.20
0.20
9x10-5
(Phra Pradaeng Aquifer, PD) (0.1-75)1/ (0.01-7.5)1/ (0.20)1/
(0.20)1/ (9x10-5)1/
ชั้นหินอุ้มน้านครหลวง
30
3
0.20
0.20
8x10-5
(Nakhon Luang Aquifer, NL) (0.1-67)1/ (0.01-6.7)1/ (0.20)1/
(0.20)1/ (8x10-5)1/
ชั้นหินอุ้มน้านนทบุรี
13
1.3
0.20
0.20
5x10-5
(Nonthaburi Aquifer, NB)
(5-25)1/ (0.5-2.5)1/ (0.20)1/
(0.20)1/ (5x10-5)1/
ชั้นหินอุ้มน้าสามโคก
(0.39-5.90)2/ (0.39-5.90)2/ 0.20
0.20
1x10-5
(Sam Khok Aquifer, SK)
(0.39-5.90)1/ (0.39-5.90)1/ (0.20)1/
(0.20)1/ (1x10-5)1/
ชั้นหินอุ้มน้าพญาไท
(0.39-5.90)2/ (0.39-5.90)2/ 0.20
0.20
1x10-5
(Phaya Thai Aquifer, PT) (0.39-5.90)1/(0.039-0.59)1/ (0.20)1/
(0.20)1/ (1x10-5)1/
ชั้นหินอุ้มน้าธนบุรี
(0.39-5.90)2/ (0.39-5.90)2/ 0.20
0.20
1x10-5
(Thonburi Aquifer, TB)
(0.39-5.90)1/(0.039-0.59)1/ (0.20)1/
(0.20)1/ (1x10-5)1/
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ตารางที่ 5-23 (ต่อ)
ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน

ชั้นหินอุ้มน้าปากน้า
(Pak Nam Aquifer, PN)
ชั้นหินแข็ง
(Hard Rock Aquifer)

สัมประสิทธิ์การยอมให้ ความพรุน สัมประสิทธิ์การกักเก็บน้า
น้าซึมผ่าน (เมตร/วัน) ประสิทธิผล
Kx และ Ky
Kz
Ss
Sy
(0.39-5.90)2/ (0.39-5.90)2/ 0.20
0.20
1x10-5
(0.39-5.90)1/(0.039-0.59)1/ (0.20)1/
(0.20)1/ (1x10-5)1/
5
0.5
0.10
0.10
5x10-4
(0.1-9)1/ (1x10-4)1/ (0.10)1/
(0.10)1/ (5x10-4)1/

หมายเหตุ : 1/ค่าในวงเล็บเป็นค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินที่แนะนาโดยกรมทรัพยากรน้าบาดาล
(กรมทรัพยากรน้าบาดาล, 2551)
2/
ไม่มีบ่อสังเกตการณ์ในชั้นน้าใต้ดิน

รูปที่ 5-51 ประสิทธิผลของการปรับเทียบแบบจาลองการไหลของน้าใต้ดินในสภาวะคงที่
จากการเปรี ย บเที ย บค่ า คุ ณ สมบั ติ ท างชลศาสตร์ ข องชั้ น หิ น อุ้ ม น้ าใต้ ดิ น จากการปรั บ เที ย บ
แบบจาลอง VISUAL MODFLOW พบว่าอยู่ในช่วงค่าที่แนะนาโดยกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่ศึกษาไว้ในปี
พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ค่าความสามารถในการนาน้าของดิน ที่ได้จากการปรับเทียบยังสอดคล้องตามผล
การศึกษาของ Heath ในปี ค.ศ. 1983 โดยค่าความสามารถในการนาน้าของดิน ผันแปรตามประเภทของ
ดิน (Heath, 1983) ดังแสดงในรูปที่ 5-52 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บ น้า Ss ของชั้นหินแข็งและ
ชั้นดินเหนียวที่กาหนดในแบบจาลองอ้างอิงจากผลการศึกษาของกรมทรัพยากรน้าบาดาลในปี พ.ศ. 2551
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ซึ่งสอดคล้องกับค่าที่แนะนาโดย Domenico ในปี ค.ศ. 1972 (Domenico, 1972) ดังแสดงในตารางที่ 524
IGNEOUS AND METAMORPHIC ROCKS
Unfractured
Fractured
BASALT
Unfractured
Fractured
Lavaflow
SANDSTONE
Fractured Semiconsolidated
SHALE
Unfractured fractured
CARBONATE ROCKS
Fractured
Cavernous
CLAY
SILT, LOESS
SILTY SAND
CLEAN SAND
Fine Coarse

GLACIAL TILL
10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2-1 10-1
md
10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1-1
ft d
10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1-1 -2 1
Gal d ft

1

GRAVEL

102

10

103

104

1

10

102

103

104

10

102

103

104

105

105

รูปที่ 5-52 ช่วงข้อมูลความสามารถในการนาน้าของดินที่แนะนาโดย Heath
ที่มา : Heath (1983)
ตารางที่ 5-24 ช่วงข้อมูลสัมประสิทธิ์การกักเก็บน้าที่แนะนาโดย Domenico
ประเภทดิน
สัมประสิทธิ์การกักเก็บน้า Ss
ดินเหนียวพลาสติก (Plastic Clay)
2.0x10-2-2.6x10-3
ดินเหนียวแน่น (Stiff Clay)
2.6x10-3-1.3x10-3
ดินเหนียวปานกลาง-แข็ง (Medium-Hard Clay)
1.3x10-3-9.2x10-4
ดินทรายแบบสภาพดินหลวม (Loose Sand)
1.0x10-3-4.9x10-4
ดินทรายแบบสภาพดินแน่น (Dense Sand)
2.0x10-4-1.3x10-4
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ตารางที่ 5-24 (ต่อ)
ประเภทดิน
ดิน กรวยแบบสภาพดิน บนทรายแน่ น (Dense Sandy
Gravel)
หิ น แข็ ง มี ร อยแยกหรื อ รอยเชื่ อ ม (Rock, Fissured,
Jointed)
หินแข็ง (Rock, Sound)

สัมประสิทธิ์การกักเก็บน้า Ss
1.0x10-4-4.9x10-5
6.9x10-5-3.3x10-6
<<3.3x10-6

ที่มา : Domenico (1972)

ประสิทธิผลของการปรับเทียบแบบจาลองการไหลของน้าใต้ดินในสภาวะคงที่พบว่าค่าระดับน้า
เฉลี่ยที่คานวณจากแบบจาลอง VISUAL MODFLOW และค่าระดับน้าเฉลี่ยจากบ่อสังเกตการณ์ มีค่าความ
เบี่ยงเบนคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 5.756 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงถึง 0.978 อย่างไรก็ดีผล
การปรับเทียบพบว่าให้ค่าผลต่างของค่าระดับน้าเฉลี่ยที่คานวณจากแบบจาลองและค่าระดับน้าเฉลี่ยจาก
บ่อสังเกตการณ์สูงบางบ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CWE97/1 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานยังค่อนข้างสูง
สาหรับทิศทางของเวคเตอร์ความเร็วน้าจากผลการจาลองการไหลของน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษาให้ผลแสดงใน
รูปที่ 5-47 ซึ่งพบว่าน้าใต้ดินไหลไปทางทิศตะวันออกของพื้นที่ลงสู่แม่น้าท่าจีน โดยมีลักษณะการกระจาย
ตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดินแต่ละชั้นดังปรากฎในรูปที่ 5-53 ถึงรูปที่ 5-62

5-64

5-64

รูปที่ 5-53 แผนที่แสดงทิศทางของเวคเตอร์ความเร็วน้าจากแบบจาลองในพื้นที่ศึกษา
(สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)
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BK

รูปที่ 5-55 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
พระประแดง (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)
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รูปที่ 5-54 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
กรุงเทพฯ (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)

PD
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NL

รูปที่ 5-57 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
นนทบุรี (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)
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รูปที่ 5-56 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
นครหลวง (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)

NB
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SK

รูปที่ 5-59 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
พญาไท (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)
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รูปที่ 5-58 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
สามโคก (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)

PT
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TB

รูปที่ 5-61 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
ปากน้า (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)
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รูปที่ 5-60 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
ธนบุรี (สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)

PN

5-69

Rock
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รูปที่ 5-62 แผนที่แสดงการกระจายตัวของระดับเฮดน้าของชั้นหินแข็งอุ้มน้า
(สีขาวแสดงให้เห็นถึงไม่มีน้าใต้ดิน)
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5.3.4 ผลการจาลองสมดุลงบน้าใต้ดิน
ผลการจาลองการไหลของน้าใต้ดินในสภาวะคงที่ โดยอาศัยช่วงข้อมูล 2 ปี และ 5 ปี กล่าวคือ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 และปี พ.ศ. 2554-2558 ให้ข้อมูล สมดุลงบน้าใต้ดิน ทั้งปริมาณน้าไหลเข้า
ทั้งหมด (Inflow) และปริมาณน้าไหลออกทั้งหมด (Outflow) ตามข้อมูลสรุปในตารางที่ 5-25 และตาราง
ที่ 5-26 และรูปที่ 5-63 และรูปที่ 5-64

ปริมาณน้าไหลออก

ปริมาณน้าไหลเข้า

ตารางที่ 5-25 สมดุลงบน้าใต้ดินจากการจาลองในสภาวะคงที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (2 ปี)
สมดุลงบน้าใต้ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558
ปริมาณน้าเฉลี่ย
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
Storage
1.0295x107
3,757.68
Constant Head
0.0000
0.00
Wells
0.0000
0.00
River Leakage
5.6074x103
2.05
ET
0.0000
0.00
Recharge
5.3728x106
1,961.07
ปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมด
1.5673x107
5,720.79
Storage
1.0260x107
3,744.90
Constant Head
0.0000
0.00
Wells
9.2011x105
335.84
River Leakage
1.8175x105
66.34
ET
4.1434x106
1,512.34
Recharge
0.0000
0.00
ปริมาณน้าไหลออกทั้งหมด
1.5505x107
5,659.42
ปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมด-ปริมาณน้าไหลออก
1.6815x105
61.37
ทั้งหมด
Percent Discrepancy
1.07
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ปริมาณน้าไหลออก

ปริมาณน้าไหลเข้า

ตารางที่ 5-26 สมดุลงบน้าใต้ดินจากการจาลองในสภาวะคงที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 (5 ปี)
สมดุลงบน้าใต้ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558
ปริมาณน้าเฉลี่ย
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
Storage
6.6666x106
2,433.31
Constant Head
0.0000
0.00
Wells
0.0000
0.00
River Leakage
2.8841x102
0.11
ET
0.0000
0.00
Recharge
5.3728x106
1,961.07
ปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมด
1.2040x107
4,394.49
Storage
3.5289x106
1,288.05
Constant Head
0.0000
0.00
Wells
9.2011x105
335.84
River Leakage
2.1729x106
793.11
ET
5.4177x106
1,977.46
Recharge
0.0000
0.00
ปริมาณน้าไหลออกทั้งหมด
1.2040x107
4,394.46
ปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมด-ปริมาณน้าไหลออก
7.8410x101
0.0286
ทั้งหมด
Percent Discrepancy
0.00

รูปที่ 5-63 สมดุลงบน้าใต้ดินจากการจาลองในสภาวะคงที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (2 ปี)
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รูปที่ 5-64 สมดุลงบน้าใต้ดินจากการจาลองในสภาวะคงที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 (5 ปี)
ผลการจาลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (2 ปี) พบว่ามีปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมดน้อยกว่าปริมาณ
น้าไหลออกทั้งหมดเท่ากับ 1.6815x105 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 61.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
สาหรับปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมดเท่ากับ 1.5673x107 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 5,720.79 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณน้าเก็บกักของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน (Storage) ปริมาณน้าทีเ่ ติม
ลงสู่ แ ม่ น้ า (River Leakage) และปริ ม าณการเติ ม น้ าใต้ ดิ น (Groundwater Recharge) เท่ า กั บ
1.0295x107, 5.6074x103 และ 0.53728x107 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วัน ซึ่ ง คิ ด เป็ น 3,757.68, 2.05 และ
1,961.07 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามลาดับ ในขณะที่ปริมาณน้าไหลออกทั้งหมดเท่ากับ 1.5505x107
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 5,659.42 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณน้าเก็บกัก
ของชั้นหินอุ้มน้ าใต้ดิน (Storage) ปริมาณน้าที่สูบไปใช้ในชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน (Pumping Water from
Wells) ปริ ม าณน้ าที่ สู ญ เสี ย ไปในแม่ น้ า (River Leakage) และปริ ม าณการคายระเหยน้ าของพื ช
(Evapotranspiration, ET) เท่ากับ 1.0260x107, 9.2011x105, 1.8175x105 และ 4.1434x106 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็น 3,744.90, 335.84, 66.34 และ 1,512.34 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามลาดับ
ผลการจาลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 (5 ปี) พบว่ามีระดับเฮดน้าคงที่กล่าวคือ มีความแตกต่าง
ระหว่างปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมดและปริมาณน้าไหลออกทั้งหมดเล็กน้อย 7.8410x101 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน หรือคิดเป็น 0.0283 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี อย่างไรก็ดีการจาลองการไหลของน้าใต้ดิน โดยอาศัยช่วง
ข้อมูลที่ยาวขึ้นโดยกาหนดให้อัตราการสูบน้าใต้ดินไปใช้คงที่ นั้น ส่งผลทาให้ปริมาณน้าเก็บกักของชั้นหิน
อุ้มน้าใต้ดินมีแนวโน้มลดลง สาหรับปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมดเท่ากับ 1.2040x107ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
หรือคิดเป็น 4,394.49 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณน้าเก็บกักของชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
(Storage) ปริมาณน้าที่เติมลงสู่ แม่น้า (River Leakage) และปริมาณการเติมน้าใต้ดิน (Groundwater
Recharge) เท่ า กั บ 6.6666x106, 5.6074x103 และ 5.3728x106 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น ซึ่ ง คิ ด เป็ น
2,433.31, 0.11 และ 1,961.07 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามลาดับ ในขณะที่ปริมาณน้าไหลออกทั้งหมด
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เท่ากับ 1.5505x107ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 5,659.42 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นผลรวม
ของปริ ม าณน้ าเก็ บ กั ก ของชั้ น หิ น อุ้ ม น้ าใต้ ดิ น (Storage) ปริ ม าณน้ าที่ สู บ ไปใช้ ใ นชั้ น หิ น อุ้ ม น้ าใต้ ดิ น
(Pumping Water from Wells) ปริมาณน้าที่สูญเสียไปในแม่น้า (River Leakage) และปริมาณการคาย
ระเหยน้ าของพื ช (Evapotranspiration, ET) เท่ า กั บ 3.5289x106, 9.2011x105, 2.1729x106และ
5.4177x106 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็น 1,288.05, 335.84, 793.11 และ 1,977.46 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี ตามลาดับ
5.3.5 ผลการจาลองสถานการณ์น้าสมมุติ
แบบจาลองการไหลของน้าใต้ดิน ข้างต้นถูกนามาใช้จาลองการไหลของน้าใต้ดินในสถานการณ์
สมมุติที่กาหนดให้อัตราการสูบน้าใต้ดินไปใช้เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 20% ซึ่งผล
จากการจาลองในสภาวะคงที่ได้เปรียบเทียบสมดุลงบน้าใต้ดิน กรณีอ้างอิง (อัตราการสูบน้าใต้ดินปี พ.ศ.
2558) และกรณีสถานการณ์สมมุติ (อัตราการสูบน้าใต้ดินเพิ่มสูงขึ้น 20% ของอัตราการสูบน้าใต้ดินปี
พ.ศ. 2558) ดังแสดงในตารางที่ 5-27

ปริมาณน้าไหลเข้า

ตารางที่ 5-27 ผลการเปรียบเทียบสมดุลงบน้าใต้ดินกรณีอ้างอิงและกรณีสถานการณ์สมมุติจากการ
จาลองในสภาวะคงที่
สมดุลงบน้าใต้ดินในปี พ.ศ.
กรณีอ้างอิง1/
กรณีสถานการณ์สมมุติ2/
2558
ปริมาณน้าเฉลี่ย
ปริมาณน้าเฉลี่ย
ลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์ ลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์
ต่อวัน
เมตรต่อปี
ต่อวัน
เมตรต่อปี
Storage
1.5236x107 5,561.19
1.5259x107
5,569.64
Constant Head
0.0000
0.00
0.0000
0.00
Wells
0.0000
0.00
0.0000
0.00
River Leakage
3.4261x104
12.51
3.5752x104
13.05
ET
0.0000
0.00
0.0000
0.00
Recharge
5.3728x106 1,961.07
5.3728x106
1,961.07
ปริมาณน้าไหลเข้า 2.0643x107 7,534.77
2.0668x107
7,543.76
ทั้งหมด
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ตารางที่ 5-27 (ต่อ)
สมดุลงบน้าใต้ดินในปี พ.ศ.
2558

ปริมาณน้าไหลออก

Storage
Constant Head
Wells
River Leakage
ET
Recharge
ปริมาณน้าไหลออก
ทั้งหมด
ปริมาณน้าไหลเข้าทั้งหมดปริมาณน้าไหลออกทั้งหมด
Percent Discrepancy

กรณีอ้างอิง1/
กรณีสถานการณ์สมมุติ2/
ปริมาณน้าเฉลี่ย
ปริมาณน้าเฉลี่ย
ลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์ ลูกบาศก์เมตร ล้านลูกบาศก์
ต่อวัน
เมตรต่อปี
ต่อวัน
เมตรต่อปี
1.4485x107 5,287.11
1.4355x107
5,239.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.2011x105
335.84
1.1041x106
403.01
2.1845x106
797.34
2.1761x106
794.27
3.0534x106 1,114.48
3.0328x106
1,106.98
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2.0643x107 7,534.76
2.0668x107
7,543.76
12

0.00
0.00

12.5

0.00
0.00

หมายเหตุ : 1/ ใช้ค่าอัตราการสูบน้าใต้ดินปี พ.ศ. 2558
2/
กาหนดค่าอัตราการสูบน้าใต้ดินเพิ่มสูงขึ้น 20% ของอัตราการสูบน้าใต้ดินปี พ.ศ. 2558

จากข้อมูลสมดุลงบน้าใต้ดิน ที่ได้จาการจาลองระบบการไหลของน้าใต้ดินที่แสดงในตารางข้างต้น
พบว่าการกาหนดค่าอัตราการสูบน้าใต้ดินเพิ่มสูงขึ้น 20% ของอัตราการสูบน้าใต้ดินปี พ.ศ. 2558 สาหรับ
กรณีสถานการณ์สมมุติส่งผลให้ปริมาณน้าใต้ดินถูกสูบไปใช้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 403.01 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอ้างอิงที่มีปริมาณการสูบน้าใต้ดินไปใช้เท่ากับ 335.84 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
หรือเพิ่มสูงขึ้น 5.34% เทียบกับปริมาณน้าไหลออกทั้งหมดสาหรับกรณีสถานการสมมุติและ 4.46% เทียบ
กับปริมาณน้าไหลออกทั้งหมดสาหรับกรณีอ้างอิง ผลจากการเพิ่มอัตราการสูบน้าใต้ดินไปใช้ทาให้ระยะน้า
ลด (Groundwater Drawdown) เฉลี่ยของบ่อสังเกตการณ์จานวน 29 บ่อของชั้นน้าใต้ดินต่าง ๆ เพิ่ม
สูงขึ้นในช่วงตั้งแต่ 0.01-0.08 เมตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอ้างอิงดังแสดงในรูปที่ 5-65 และตารางที่ 528
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รูปที่ 5-65 ระยะน้าลดของบ่อสังเกตการณ์จากผลการจาลองกรณีสถานการณ์สมมุติที่อัตราการสูบน้า
ใต้ดินไปใช้เพิ่มขึ้น 20% ของอัตราการสูบน้าปัจจุบัน
ตารางที่ 5-28 ผลการเปรียบเทียบระยะน้าลดกรณีอ้างอิงและกรณีสถานการณ์สมมุติจากการจาลองใน
สภาวะคงที่
ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
ค่าเฉลี่ยระยะน้าลด (Average Drawdown) (เมตร) ความแตกต่าง
(เมตร)
กรณีอ้างอิง
กรณีสถานการณ์สมมุติ
ชั้นหินอุ้มน้ากรุงเทพฯ
6.73
6.75
0.02
(Bangkok Aquifer, BK)
ชั้นหินอุ้มน้าพระประแดง
4.69
4.72
0.03
(Phra Pradaeng Aquifer, PD)
ชั้นหินอุ้มน้านครหลวง
0.50
0.58
0.08
(Nakhon Luang Aquifer, NL)
ชั้นหินอุ้มน้านนทบุรี
1.67
1.73
0.06
(Nonthaburi Aquifer, NB)
ชั้นหินอุ้มน้าสามโคก
(Sam Khok Aquifer, SK)
ชั้นหินอุ้มน้าพญาไท
1.01
1.03
0.02
(Phaya Thai Aquifer, PT)
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ตารางที่ 5-28 (ต่อ)
ชั้นหินอุ้มน้าใต้ดิน
ชั้นหินอุ้มน้าธนบุรี
(Thonburi Aquifer, TB)
ชั้นหินอุ้มน้าปากน้า
(Pak Nam Aquifer, PN)
ชั้นหินแข็งอุ้มน้า
(Hard Rock Aquifer)

ค่าเฉลี่ยระยะน้าลด (Average Drawdown) (เมตร) ความแตกต่าง
(เมตร)
กรณีอ้างอิง
กรณีสถานการณ์สมมุติ
-

-

-

0.98

0.99

0.01
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5.4 ผลการพัฒนาแบบจาลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษา
5.4.1 หลักการเชื่อมโยงแบบจาลองน้าผิวดินและแบบจาลองน้าใต้ดิน
หลังจากได้ท้าการพัฒ นาแบบจ้าลองน้าผิว ดิน และแบบจ้าลองน้าใต้ดิน และท้าการปรับเทียบ
แบบจ้าลองแล้วเสร็จ โดยแบบจ้าลองระบบการวางแผนและประเมินสถานการณ์น้า (Water Evaluation
and Planning Model, WEAP) ถูกน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการน้าและประเมินศักยภาพของน้า
ต้นทุนจากแหล่งน้าผิวดินซึ่งครอบคลุมพืนที่ทั่วทังลุ่มน้าแม่กลอง ในขณะที่แบบจ้าลองการไหลของน้าใต้
ดิน (Model of Groundwater Flow, VISUAL MODFLOW) น้ามาประยุกต์ใช้เพื่อจ้าลองสภาพการไหล
ของน้าใต้ดินและประเมินสถานภาพของน้าใต้ดินโดยมีขอบเขตพืนที่เฉพาะในพืนที่โครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่เท่านันส้าหรับน้าไปใช้ในการบริหารจัดการน้าใต้ดินร่วมกับน้าผิวดินในลุ่มน้าแม่กลองตอนล่าง
ตังแต่เขื่อนแม่กลองลงมาถึงปากแม่น้าแม่ กลอง จากนันขันตอนถัดไปได้ท้าการเชื่อมโยงแบบจ้าลองทัง 2
เข้าด้วยกัน โดยก่อนหน้านีแบบจ้าลอง WEAP สามารถเชื่อมโยงการท้างานกับแบบจ้าลอง MODFLOW2000 เท่านัน อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการพัฒนาแบบจ้าลอง WEAP-2018 ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
การท้างานกับแบบจ้าลอง MODFLOW-2005 และ MODFLOW-NWT ได้ด้วย
ส้ าหรั บ ขันตอนการท้างานของแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW แสดงในรูปที่ 5-66 โดยไฟล์
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากแบบจ้ า ลอง WEAP ที่ ส ถานการณ์ ส มมุ ติ ที่ ก้ า หนดได้ แ ก่ ค่ า การเติ ม น้ า ใต้ ดิ น
(Groundwater Recharge) อั ต ราการสู บ น้ า ใต้ ดิ น (Abstraction Rates) ค่ า ระดั บ น้ า ในแม่ น้ า (River
Stage) ของแต่ละช่วงเวลาจะถูกแปลงให้ อยู่ในรูปของไฟล์ข้อความ (MODFLOW Text File) เพื่อเป็น
ข้อมูลน้าเข้าในแบบจ้าลอง MODFLOW ได้แก่ *.rch (Recharge), *.wel (Well) และ *.riv (River) โดย
WEAP จะประมวลผลโดยใช้ไฟล์ mf2k.exe จากนัน MODFLOW จะค้านวณเฮดน้าของแต่ละกริดเซลล์
(Cell Heads) ปริมาตรน้าเก็บกักใต้ดิน (Storage Volumes) และอัตราการไหลของน้า (Flows) จากนัน
WEAP จะอ่ า นค่ า ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากแบบจ้ า ลอง MODFLOW เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นค่ า พารามิ เ ตอร์ ภ ายใน
แบบจ้าลอง WEAP เองส้าหรับจ้าลองผลในช่วงเวลาถัดไป หรืออาจกล่าวได้ว่าแบบจ้าลอง MODFLOW
จะจ้าลองลักษณะการไหลของน้าใต้ดินบนหน้าต่างการท้างานของแบบจ้าลอง WEAP โดย WEAP จะท้า
หน้าที่เป็น Remote Control
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LinkKitchen
Creates the linkage shapefils
connecting WEAP elements with
MODFLOW cells.

WEAP
Calculates GW recharge, abstraction rates, river
stage for one time step (based on parameters
defined for the respective WEAP scenario).

Next time steps

WEAP
Transcribes the result into a
MODFLOW text files format (*.rch,
*.wel, *.riv).

WEAP
Runs mf2k.exe.

WEAP
Reads the MODFLOW result files and updates
the WEAP-internal parameters.

MODFLOW
Calculates cell heads, storage
volumes, flows, ...

รูปที่ 5-66 ขันตอนการเชื่อมโยงแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ที่มา : Federal Institute for Geosciences and Natural Resource (2018)
5.4.2 ผลการพัฒนาแบบจาลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษา
เนื่ อ งจากความแตกต่ า งของลั ก ษณะการท้ า งานของแบบจ้ า ลอง WEAP ซึ่ ง มี ป ระเมิ น
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ้าลองแบบกลุ่มก้อน (Lumped Parameters) แยกตามพืนที่ลุ่มน้าย่อยจ้านวน 6
พืนที่ (ลุ่มน้าย่อย-1, ลุ่มน้าย่อย-2, ลุ่มน้าย่อย-3, ลุ่มน้าย่อย-4, ลุ่มน้าย่อย-5 และลุ่มน้าย่อย-6) และ
ก้าหนดโหนดความต้องการน้าจ้านวน 5 โหนดตามรายละเอียดที่กล่าวมาในหัวข้อ 5.2.1.6 ในขณะที่
แบบจ้าลอง MODFLOW ประเมินพารามิเตอร์ แบบจ้าลองแบบกระจายค่าพารามิเตอร์ (Distributed
Parameters) ตามจ้านวนกริดเซลล์ ที่ออกแบบโดยครอบคลุ มเฉพาะพืนที่ลุ่มน้าย่อย-6 เท่านัน ดังนัน
งานวิจัยนี จึงได้ท้าการเชื่อมโยงพืนที่ลุ่มน้าย่อย-6 จากแบบจ้าลอง WEAP ที่ได้ท้าการแปลงข้อมูลเป็น
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Shape File โดยอาศัยเครื่องมือ LinkKitchen ซึ่งพัฒนาโดย Federal Institute for Geosciences and
Natural Resource (BGR, 2018) ประเทศเยอรมนี ก่อนเชื่อมโยงเข้ากับ แบบจ้าลอง MODFLOW ทังนี
ข้อมูลการใช้ที่ดินของลุ่มน้าย่อย-6 ที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง MODFLOW ของดินชันบนสุดมีจ้านวนทังสิน
27,885 กริดเซลล์ และแบ่งแยกตามประเภทของการใช้ที่ดินดังรายละเอียดในตารางที่ 5-29 และรูปที่ 567 ดังนีคือ
ตารางที่ 5-29 จ้านวนกริดเซลล์แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน
ประเภทของการใช้ที่ดิน
A1_นาข้าว (Paddy field)
A2_พืชไร่ (Field Crop)
A3_พืชยืนต้น (Perennial Crop)
A4_สวนผลไม้ (Orchard)
A5_พืชสวน (Horticulture)
A6_การท้าไร่เลื่อนลอย (Shifting Cultivation)
A7_ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ (Pasture and Farm House)
A8_พืชน้า (Aquatic Plant)
A9_ที่ดินส้าหรับเพาะเลียงพืชและสัตว์ในน้า (Aquacultural Land)
F2_ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest)
M1_ที่ดินส้าหรับใช้สอยอื่นๆ (Other Miscellaneous Land)
M2_หนองน้าและบึง (Marsh and Swamp)
U1_พืนที่เมือง (Urban)
U2_พืนที่หมู่บ้าน (Villages)
W_พืนที่น้า (Water)
รวม

จ้านวนกริดเซลล์
จ้านวน
เปอร์เซ็นต์
7,279
26.10
12,889
46.22
565
2.03
1,839
6.59
416
1.49
2
0.01
285
1.02
785
2.82
5
0.02
867
3.11
770
2.76
56
0.20
641
2.30
1,190
4.27
296
1.06
27,885
100

5-80

รูปที่ 5-67 ข้อมูลการใช้ที่ดินของลุ่มน้าย่อย-6 ที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง MODFLOW ของชันผิวดิน
นอกจากนี ได้ ก้าหนดโหนดความต้องการน้าผิ ว ดินและน้าใต้ดินส้ าหรับเชื่อ มโยงแบบจ้ า ลอง
WEAP-MODFLOW เข้าด้วยกันจ้านวน 5 โหนดดังแสดงไว้ในตารางที่ 5-30 และรูปที่ 5-68 ประกอบด้วย
(1) GMKIP_1L : โหนดความต้องการน้าผิวดิน ผ่านคลองชลประทานสายใหญ่ 1L และน้าใต้ดิน
จากบ่อสูบในเขตโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพนมทวน
(2) GMKIP_2L : โหนดความต้องการน้าผิวดิน ผ่านคลองชลประทานสายใหญ่ 2L และน้าใต้ดิน
จากบ่อสูบในเขตโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาสองพี่น้องและบางเลน
(3) GMKIP_1R : โหนดความต้องการน้าผิวดิน ผ่านคลองชลประทานสายใหญ่ 1R และน้าใต้ดิน
จากบ่อสูบในเขตโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
(4) GMKIP_2R : โหนดความต้องการน้าผิวดิน ผ่านคลองชลประทานสายใหญ่ 2R และน้าใต้ดิน
จากบ่อสูบในเขตโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาท่ามะกา
(5) GMKLP : โหนดความต้ อ งการน้ า ผิ ว ดิ น ผ่ า นคลองชลประทานสายใหญ่ ฝั่ ง ซ้ า ยตอนล่ า ง
ครอบคลุมคลองชลประทานสายใหญ่ 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L และน้า
ใต้ดิน จากบ่ อสู บในเขตโครงการส่ งน้าและบ้ารุงรักษาสองก้าแพงแสน นครปฐม นครชุม
ราชบุรีฝั่งซ้าย และด้าเนินสะดวก
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ตารางที่ 5-30 โหนดความต้องการน้าผิวดินและน้าใต้ดินที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
โหนดความต้องการน้าผิวดินและน้า
จ้านวนโครงการ
โครงการชลประทานส่งน้าและ
ใต้ดิน
ชลประทานส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา
บ้ารุงรักษา
GMKIP_1L
1
พนมทวน
GMKIP_2L
2
สองพี่น้อง+บางเลน
GMKIP_1R
1
ราชบุรีฝั่งขวา
GMKIP_2R
1
ท่ามะกา
GMKLP_LMC+3L+4L+5L+6L+7L
5
ก้าแพงแสน+นครปฐม+นครชุม+
+8L+9L+10L+11L+12L
ราชบุรีฝั่งซ้าย+ด้าเนินสะดวก

รูปที่ 5-68 การเชื่อมโยงโหนดความต้องการน้าผิวดินและน้าใต้ดินที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง
WEAP-MODFLOW
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โหนดความต้ อ งการน้ า ทั ง 5 โหนดอาศั ย น้ า ผิ ว ดิ นจากเขื่ อ นแม่ ก ลองที่ จัด สรรน้ าผ่ า นคลอง
ชลประทานแต่ละสายและสูบน้าใต้ดินในพืนที่โครงการชลประทานนันมาใช้โดยตรง โดยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์
การใช้น้าใต้ดิน ต่อการใช้น้ าผิว ดิน เทียบกับปริมาณความต้องการน้า ชลประทานเฉลี่ ยระหว่างปี พ.ศ.
2543-2558 ทีก่ ้าหนดในแบบจ้าลองแสดงในตารางที่ 5-31 และรูปที่ 5-69 โดยพบว่าเปอร์เซ็นต์การใช้น้า
ใต้ดินของโครงการชลประทานทางฝั่งขวาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการใช้น้าผิวดิน (ผ่านคลองชลประทาน
สายใหญ่ 1R และ 2R) กล่าวคือมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้เท่ากับ 2.29 : 97.71 ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การ
ใช้น้าใต้ดินของโครงการชลประทานทางฝั่งซ้ายเพิ่มสูงขึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการใช้น้าผิวดิน (ผ่านคลอง
ชลประทานสายใหญ่ 1L, 2L และ GMKLP ซึ่งครอบคลุมคลองชลประทาน 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L,
10L, 11L, 12L) โดยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้เท่ากับ 6.89 : 93.11
ตารางที่ 5-31 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินในปัจจุบัน ที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง
WEAP-MODFLOW
โหนดความต้องการน้า การเชื่อมโยงระบบน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
เปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดิน :
(Transmission Link Flows)
การใช้น้าผิวดิน1/
GMKIP_1L
GW_6 to GMKIP_1L
6.89
SW_Withdrawal Node 2 to GMKIP_1L
93.11
GMKIP_2L
GW_6 to GMKIP_2L
6.89
SW_Withdrawal Node 3 to GMKIP_2L
93.11
GW_6 to GMKIP_1R
GMKIP_1R
2.29
SW_Mae Klong Dam to GMKIP_1R
97.71
GW_6 to GMKIP_2R
GMKIP_2R
2.29
SW_Mae Klong Dam to GMKIP_2R
97.71
GW_6 to GMKLP
GMKLP
6.89
SW_Withdrawal Node 1 to GMKLP
93.11
หมายเหตุ : สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินเทียบกับปริมาณความต้องการน้าชลประทานเฉลี่ย
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 (ปริมาณความต้องการน้าชลประทานเฉลี่ยฝั่งซ้ายและฝั่งชวา)
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SW = 93.11%
GW = 6.89%
GW = 2.33%

SW = 97.71%
GW = 2.29%
GW = 2.33%

Mae Klong Dam

GMKIP_IR

GMKIP_IL
SW = 93.11%
GW = 6.89%
GW = 2.33%

SW = 97.71%
GW = 2.29%
GW = 2.33%

GMKIP_2L

SW = 93.11%
GW = 6.89%
GW = 2.33%

GMKIP_2R

GMKIPLP

Mae Klong River

รูปที่ 5-69 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินในปัจจุบันที่ก้าหนดในแบบจ้าลอง
WEAP-MODFLOW
5.4.3 ผลการจาลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินในพื้นที่ศึกษา
งานวิจัยนีได้ท้าการจ้าลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินในพืนที่ศึกษาจากการท้างาน
ของแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW ร่วมกันระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 โดยมีผลดังนี
5.4.3.1 ผลการจ้าลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินของสถานการณ์น้าอ้างอิง
ผลการจ้าลองระบบการจั ดการน้าผิวดินร่ว มกับน้าใต้ดินในพืนที่ศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2543-2558 ซึ่งก้าหนดให้เป็นสถานการณ์น้าอ้างอิงปัจจุบัน (Reference Scenario) ได้แสดงข้อมูลสมดุล
งบน้าใต้ดิน (ปริมาณน้าไหลเข้าทังหมดและปริมาณน้าไหลออกทังหมด) และความผันผวนของข้อมูลเฮด
น้ า ทางชลศาสตร์ ของแต่ล ะกริ ดเซลล์ ที่ ได้จ ากการค้ านวณแบบ 3 มิติ ไว้ในรูปที่ 5-70 ถึงรูปที่ 5-71
ตามล้าดับ

5-84

800

ปริมาณน้า (MCM)

600
400
200
0
-200

Decrease in Storage for GW_6

Increase in Storage for GW_6

มี.ค.-58

ก.พ.-57

ม.ค.-56

ธ.ค.-54

พ.ย.-53

ต.ค.-52

ก.ย.-51

ส.ค.-50

ก.ค.-49

มิ.ย.-48

พ.ค.-47

เม.ย.-46

มี.ค.-45

ก.พ.-44

ม.ค.-43

-400

รูปที่ 5-70 สมดุลงบน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW

รูปที่ 5-71 ภาพ 3 มิติของข้อมูลเฮดน้าทางชลศาสตร์ของแต่ละกริดเซลล์จากแบบจ้าลอง WEAPMODFLOW
ข้อมูลปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนด
ความต้องการน้าทัง 5 โหนดได้ แสดงในรูปที่ 5-72 ถึงรูปที่ 5-76 และปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้
ดินเฉลี่ยรายเดือนในพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่สรุปข้อมูลไว้ในตารางที่ 5-32 และรูปที่ 5-77
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รูปที่ 5-72 ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนดความ
ต้องการน้า GMKIP_1L จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
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Transmission Link from GW_6 to GMKIP_2L
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รูปที่ 5-73 ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนดความ
ต้องการน้า GMKIP_2L จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
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รูปที่ 5-74 ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนดความ
ต้องการน้า GMKIP_1R จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
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รูปที่ 5-75 ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนดความ
ต้องการน้า GMKIP_2R จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
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Transmission Link from GW_6 to GMKLP
Transmission Link from SW_Withdrawal Node 1 to GMKLP
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รูปที่ 5-76 ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 ของโหนดความ
ต้องการน้า GMKLP จากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ตารางที่ 5-32 ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินรายเดือนเฉลี่ยในพืนที่โครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558
เดือน
ปริมาณการใช้น้าผิวดินและน้าใต้ดินของแต่ละโหนดความต้องการน้า (ล้าน ลบ.ม.)
GMKIP_1L
GMKIP_2L
GMKIP_1R
GMKIP_2R
GMKLP
GW SW
GW
SW
GW
SW
GW SW
GW
SW
ม.ค. 0.28 3.76 10.99 148.55 0.19 8.22 0.04 1.50 12.58 170.03
ก.พ. 1.68 22.67 9.66 130.57 1.63 69.39 0.30 12.79 12.44 168.16
มี.ค. 2.04 27.56 9.87 133.33 2.48 105.69 0.52 22.32 12.49 168.79
เม.ษ 2.98 40.34 12.88 174.07 3.23 137.97 0.75 31.91 16.51 223.12
พ.ค. 4.65 62.82 17.38 234.88 5.20 221.71 1.11 47.19 22.66 306.28
มิ.ย. 3.84 51.89 21.66 292.72 2.67 113.80 0.71 30.43 23.13 312.63
ก.ค. 2.92 39.50 19.81 267.71 2.01 85.73 0.43 18.28 20.27 273.98
ส.ค. 2.86 38.69 13.90 187.90 3.61 153.89 0.72 30.66 15.97 215.82
ก.ย. 1.35 18.30 4.81 65.01 1.71 73.02 0.36 15.20 6.26
84.61
ต.ค. 1.49 20.11 4.31 58.23 1.62 69.00 0.37 15.77 5.01
67.66
พ.ย. 1.70 22.02 4.56 59.02 1.86 76.16 0.37 15.17 7.09
92.46
ธ.ค. 0.54 7.19 7.34 96.94 0.49 20.80 0.11 4.66 12.86 164.09
รายปี 26.33 354.85 137.18 1,848.93 26.69 1,135.40 5.77 245.88 167.29 2,247.64
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GW_1L

400

SW_1L

ปริมาณน้า (MCM)

ปริมาณน้า (MCM)

100

50

0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(a) โหนดความต้องการน้า GMKIP_1L

(b) โหนดความต้องการน้า GMKIP_2L

GW_1R

60

SW_1R

100
0

ปริมาณน้า (MCM)

200

0

200

400

SW_2L

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้า (MCM)

ปริมาณน้า (MCM)

300

GW_2L

GW_2R

SW_2R

40
20
0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(c) โหนดความต้องการน้า GMKIP_1R

(d) โหนดความต้องการน้า GMKIP_2R

GW_LP

SW_LP

200

0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(e) โหนดความต้องการน้า GMKLP

รูปที่ 5-77 ปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินรายเดือนเฉลี่ยในพืนที่โครงการชลประทาน
แม่กลองใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558
จากรู ป ที่ 5-77 จะเห็ น ได้ว่าน้ าใต้ดินที่สู บ มาใช้ผั นแปรตามปริ มาณการใช้น้ าผิ ว ดิน กล่ า วคื อ
ปริมาณน้าใต้ดินถูกสูบมาใช้ในปริมาณค่อนข้างสูงในช่วงปลายฤดูแล้งในเดือนเมษายนและค่อย ๆ เพิ่ม
สูงขึนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม หลังจากนันปริมาณการใช้น้าใต้ดินจะค่อย ๆ ลดลง ผลการ
จ้าลองระบบระยะยาวจากแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW พบว่าปริมาณการใช้น้าใต้ดินรายปีเฉลี่ยใน
พืนที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 363 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จากปริมาณน้าการใช้น้า เพื่อการชลประทานทังหมด
6,196 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็น 5.86% ของปริมาณการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินทังหมด ซึง่
มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณน้าใต้ดินที่สูบไปใช้จริงในพืนที่ศึกษา
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5.4.3.2 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินของสถานการณ์น้า
อ้างอิง
แนวคิดในการวิเคราะห์ทางการเงินของการจัดการน้าผิวดิ นร่วมกับน้าใต้ดิน ของงานวิจัยนีจะ
พิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ของระบบน้าผิวดินตังแต่เขื่อนแม่กลองลงมาผ่านระบบคลองส่งน้าใน
พืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ซึ่ง พิจารณาเพียงต้นทุนในการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบคลองส่ง
น้ารายปีในลักษณะของต้นทุนในการด้าเนินการคงที่ (Fixed Operating Cost) เท่านันซึ่งคิดเป็น 7.46
บาทต่อไร่ พืนที่ชลประทานเฉลี่ย 2.71 ล้านไร่ รวมเป็นเงินทังสิน 20.24 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนคงที่
(Capital Cost) ซึ่งครอบคลุมถึงเงินลงทุนในการก่อสร้างเขื่อนและระบบคลองส่งน้า ทังหมดไม่ได้น้ามา
พิจารณาในงานวิจัยนี ส้าหรับผลประโยชน์จากการจัดสรรน้าผิวดินที่เขื่อนแม่กลองจะพิจารณารายรับจาก
การผันน้าไปใช้เพื่อการผลิตน้าประปาของการประปานครหลวงและกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านัน ซึ่งการผันน้าให้การประปานครหลวงด้วยอัตราการระบายน้า
คงที่ 1.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้ได้รายรับในลักษณะผลประโยชน์ คงที่ (Fixed Benefit) คิด
ค่าน้าในอัตรา 0.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร รวมเป็น เงินทังสิน 219 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ผลก้าไรจาก
กิจการโรงไฟฟ้า (Electricity Revenue) ที่เขื่อนแม่กลองเป็นจะผันแปรตามพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และ
คิดผลก้าไรในอัตรา 2.3316 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่ต้นทุนของระบบน้าใต้ดินเพื่อการชลประทาน
ในพืนที่จะพิจารณาเฉพาะต้นทุนในการดูแลและบ้ารุงรักษาคงที่ (Fixed Operating Cost) รายปี และ
ต้นทุนค่าใช้น้าใต้ดินให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลและค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอัตรา 3.50 และ 3.00 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ที่ผันแปรตามปริมาณน้าที่สูบไปใช้ (Variable Operating Cost) โดยไม่ได้น้า
เงินลงทุนการติดตังบ่อสูบน้าทังหมด (Capital Cost) มาคิด ส้าหรับรายละเอียดทังหมดได้สรุปว้ในตารางที่
5-33
ตารางที่ 5-33 ข้อก้าหนดของเงินลงทุนและผลก้าไรที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
แหล่งน้า
ผลก้าไร
เงินลงทุน
เขื่อนแม่กลอง
(1) รายรับจากการผันน้าไปให้การประปา
นครหลวง : 219 ล้านบาท/ปี1/
(2) รายรับจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ :
2.3316 บาท/ลูกบาศก์เมตร2/
น้าผิวดิน
ต้นทุนในการด้าเนินการคงที่
(Fixed Operating Cost) :
20.24 ล้านบาท/ปี3/
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ตารางที่ 5-33 (ต่อ)
แหล่งน้า
น้าใต้ดิน

ผลก้าไร
-

เงินลงทุน
(1) ต้นทุนด้าเนินการคงที่
(Fixed Operating Cost) :
1.29 ล้านบาท/ปี
(2) ต้นทุนด้าเนินการผันแปร
(Variable Operating
Cost) : ค่าใช้น้าใต้ดิน 3.50
บาท/ลูกบาศก์เมตร4/ และ
ค่าพลังงานไฟฟ้า 3.00
บาท/ลูกบาศก์เมตร3/

หมายเหตุ : 1/กรมชลประทาน (2485), 2/กฟผ. (2558), 3/ส้านักงบประมาณ (2560), 4/กรมทรัพยากรน้าบาดาล (2520)

แบบจ้ าลอง WEAP-MODFLOW จะน้าปัจจัย เงินลงทุนและผลก้าไรที่ก้าหนดข้างต้นมาหาค่า
ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost) ของการใช้น้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกัน โดยค้านวณจากอัตราส่วนของเงิน
ลงทุ น สุ ท ธิ ทั งหมด (Net Cost) ต่ อ ปริ ม าณน้ า ผิ ว ดิ น และน้ า ใต้ ดิ น ที่ น้ าไปใช้ ที่ โ หนดความต้ อ งการน้า
(Water Supplied to Demand Site) ซึ่งผลการจ้าลองสถานการณ์น้าอ้างอิงระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558
พบว่าต้นทุนเฉลี่ยในฤดูแล้งและฤดูฝนของการใช้น้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกันเพื่อการชลประทานมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.18-0.86 และ 0.19-0.43 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ดังแสดงในรูปที่ 5-78
1.0

ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)

REFERENCE SCENARIO:

ต้นทุนเฉลี่ยฤดูแล้ง 0.18-0.86 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุนเฉลี่ยฤดูฝน 0.19-0.43 บาท/ลบ.ม.

0.8
0.6
0.4
0.2

มี.ค.-58

ก.พ.-57

ม.ค.-56

ธ.ค.-54

พ.ย.-53

ต.ค.-52

ก.ย.-51

ส.ค.-50

ก.ค.-49

มิ.ย.-48

พ.ค.-47

เม.ย.-46

มี.ค.-45

ก.พ.-44

ม.ค.-43

0.0

รูปที่ 5-78 ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานระหว่างปี พ.ศ. 25432558
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5.4.4 ผลการเปรียบเทียบการจาลองระบบการจัดการน้าผิวดินด้วยแบบจาลอง WEAP
กับการจาลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินด้วยแบบจาลอง WEAPMODFLOW ในพื้นที่ศึกษา
5.4.4.1 ผลการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิงปัจจุบัน
จากการเปรียบเทียบผลการจ้าลองระบบการจัดการน้าผิวดินด้วยแบบจ้าลอง WEAP กับผลการ
จ้าลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW ของสถานการณ์น้า
อ้างอิงระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 (Reference Scenario) พบว่าการน้าน้าจากแหล่งน้าใต้ดินมาใช้เสริม
น้าผิวดินที่จัดสรรมาจากเขื่อนแม่กลองท้าให้ปริมาณการขาดน้า ซึ่งเดิมเกิดขึนในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ.
2558 ลดลงถึง 66.36% โดยการขาดน้าจะเกิดขึนในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมของปี พ.ศ.
2558 เท่านันดังรูปที่ 5-79 อย่างไรก็ดีการขาดน้ายังมีปริมาณค่อนข้างสูงในบางพืนที่โดยเฉพาะทางฝั่งขวา
ของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ซึ่งครอบคลุมพืนที่โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาท่ามะกาท้าให้
ปริมาณการขาดน้ารวมกันกว่า 210.37 ล้านลูกบาศก์เมตรดังแสดงในรูปที่ 5-80
ปริมาณน้า (MCM)

200
150

ปริมาณการขาดน้าในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
เท่ากับ 399 และ 781 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ
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(a) การจัดการน้าผิวดินด้วยแบบจ้าลอง WEAP
ปริมาณน้า (MCM)
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ปริมาณการขาดน้าในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 397 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
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(b) การจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW

รูปที่ 5-79 ปริมาณการขาดน้าจากการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วย
แบบจ้าลอง WEAP และแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
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1,400

ปริมาณการขาดน้า (MCM)

1,200

SW

SW+GW

1,180.11

1,000
800
546.55

600

397.00

400

200
0

253.17
82.31 79.43
31.96 52.19

251.06

210.37
7.68 8.41

16.83 6.65 3.02 0.00 0.00

27.48

รูปที่ 5-80 ปริมาณการขาดน้าจากการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วย
แบบจ้าลอง WEAP และแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ผลการวิเคราะห์ ดัช นี ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าชลประทาน ดัช นีความ
เชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้าน้า และดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงาน
ไฟฟ้าจากการจ้าลองสถานการณ์อ้างอิง ปัจจุบันยังพบว่าการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน จะช่วยเพิ่ม
ระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าในกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นกล่าวคือเพิ่มขึนในช่วงตังแต่
0%-1.56% ส้าหรับความต้องการน้าชลประทาน 0%-4.16% ส้าหรับการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้าย
ล้าน้า และ 1.56%-3.64% ส้าหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 5-81 ถึงรูปที่ 5-83
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รูปที่ 5-81 ดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าชลประทานจากการจ้าลองสถานการณ์
อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และแบบจ้าลอง WEAPMODFLOW
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รูปที่ 5-82 ดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้าน้าจากการจ้าลองสถานการณ์
อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และแบบจ้าลอง WEAPMODFLOW
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รูปที่ 5-83 ดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้าจากการจ้าลองสถานการณ์
อ้างอิงตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP และแบบจ้าลอง WEAPMODFLOW
5.4.4.2 ผลการจ้าลองสถานการณ์สมมุติในอนาคต
งานวิจัยนีได้ก้าหนดสถานการณ์สมมุติ 4 สถานการณ์โดยผันแปรปัจจัยน้าต้นทุนและปัจจัยความ
ต้องการน้าเพื่อใช้จ้าลองระบบการจัดการน้าผิวดินร่วมน้าใต้ดินในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 โดย
อาศัยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW ประกอบด้วย (1) สถานการณ์สมมุติ A2 (2) สถานการณ์สมมุติ B2
(3) สถานการณ์สมมุติ A2 และก้าหนดปริมาณความต้องการน้าเพิ่ม สูงขึนในบางกิจกรรมการใช้น้า และ
(4) สถานการณ์สมมุติ B2 และก้าหนดปริมาณความต้องการน้าเพิ่มสูงขึนในบางกิจกรรมการใช้น้า ดังสรุป
รายละเอียดไว้ในตารางที่ 5-33 ซึ่งผลของการจ้าลองสถานการณ์สมมุตินีจะถูกน้ามาศึกษาเปรียบเทียบ
ด้านประสิทธิผลของการจ้าลองระบบ ตลอดจนเปรียบเทียบกับผลการจ้าลองระบบการจัดการน้าผิวดินใน
อนาคตที่ได้จากแบบจ้าลอง WEAP ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 5-34

5-92

ตารางที่ 5-33 สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยน้าต้นทุนและปัจจัยความต้องการน้าเพื่อใช้จ้าลองระบบในอนาคต
สถานการณ์สมมุติ
ปัจจัยน้าต้นทุน
ปัจจัยความต้องการน้า
A2
การเปลี่ยนแปลงอนุกรมเวลาของข้อมูลฝนในอนาคตลดลง ความต้องการน้าตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
-4.2% ในช่วงฤดูแล้งและเพิ่มขึน +7.2% ในช่วงฤดูฝน
B2
การเปลี่ยนแปลงอนุกรมเวลาของข้อมูลฝนในอนาคตลดลง
-6.6% ในช่วงฤดูแล้งและเพิ่มขึน +10.9% ในช่วงฤดูฝน
A2-ความต้องการน้าเพิ่มขึน การเปลี่ยนแปลงอนุกรมเวลาของข้อมูลฝนในอนาคตลดลง ความต้องการน้าตังแต่ปี พ.ศ. 2559-2573 เพิ่มสูงขึนบางกิจกรรมการ
-4.2% ในช่วงฤดูแล้งและเพิ่มขึน +7.2% ในช่วงฤดูฝน
ใช้น้าดังนี
B2-ความต้องการน้าเพิ่มขึน การเปลี่ยนแปลงอนุกรมเวลาของข้อมูลฝนในอนาคตลดลง (1) พืนที่ชลประทานเพิ่มขึน 15% จากเดิม 974,010 ไร่ ในปี พ.ศ.
2556
-6.6% ในช่วงฤดูแล้งและเพิ่มขึน +10.9% ในช่วงฤดูฝน
(2) ความต้องการน้าที่ผันไปใช้ผลิตน้าประปาของการประปานครหลวง
เพิ่มขึน 65% ของปริมาณน้าที่ผันไปใช้จริงปัจจุบัน 352 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพิ่มขึนจาก 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เป็น 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(3) ก้าหนดอัตราการไหลเพื่อควบคุมสภาพล้าน้าท้ายเขื่อนแม่กลอง
เท่ากับ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
(4) ความต้องการน้าที่ผันไปใช้ในลุ่มน้าท่าจีนเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่ม
สูงขึน 10% ของความต้องการน้าจริงปัจจุบัน 849 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี
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ตารางที่ 5-34 ประสิทธิผลของการจ้าลองระบบภายใต้สถานการณ์อ้างอิงปัจจุบันและสถานการณ์สมมุติในอนาคต
ประสิทธิผลของการจ้าลองระบบ
สถานการณ์อ้างอิง (2543-2558)
สถานการณ์สมมุติ A2 (2559-2573)
WEAP
WEAP-MODFLOW
WEAP
WEAP-MODFLOW
ปริมาณการขาดน้าเฉลี่ยรายปี
73.76
24.81
1.31
34.69
(ล้าน ลบ.ม.)
ดัชนีความเชื่อมั่น (%)
 การตอบสนองความต้องการน้า
ชลประทาน
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100.00
100.00
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TSBP
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 การควบคุมอัตราการไหลต่้า
สุดท้ายล้าน้า
SNR
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ตารางที่ 5-34 (ต่อ)
ประสิทธิผลของการจ้าลองระบบ
TN
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 การผลิตพลังงานไฟฟ้า
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สถานการณ์อ้างอิง (2543-2558)
WEAP
WEAP-MODFLOW
97.40
98.44
100.00
100.00
84.90
93.23
90.10
96.88

88.54
96.35
93.23
98.44

สถานการณ์สมมุติ A2 (2559-2573)
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สถานการณ์สมมุติ B2 (2559-2573)
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ผลการจ้าลองสถานการณ์สมมุติในอนาคต A2 ยังปรากฎการขาดน้าในบางพืนที่ อย่างไรก็ดีการ
ขาดน้ามีปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่ออาศัยน้าผิวดินเพียงอย่างเดียวจากระบบคลองชลประทาน และอาศัยน้า
ใต้ดินมาช่วยเสริมน้าผิวดิน ส้าหรับผลการจ้าลองสถานการณ์สมมุติในอนาคต B2 ไม่พบการขาดแคลนน้า
เลย นอกจากนีดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าชลประทาน ดัชนีความเชื่อมั่นในการ
ควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้าน้า และดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้าจากการ
จ้าลองสถานการณ์สมมุติ B2 มีแนวโน้มสูงกว่าสถานการณ์สมมุติ A2 ทังนีเนื่องจากปัจจัยน้าต้นทุนจาก
ข้อมูลปริมาณน้าฝนรายปีของสถานการณ์สมมุติ B2 สูงกว่าสถานการณ์สมมุติ A2 ส่งให้ปริมาณให้ปริมาณ
การขาดน้าน้อยกว่า ส้าหรับ ผลการจ้าลองสถานการณ์สมมุติในอนาคต A2 และ B2 กรณีก้าหนดปริมาณ
ความต้องการน้าเพิ่มสูงขึนในบางกิจกรรมการใช้น้าพบว่า ปริมาณการขาดน้าเพิ่มสูงขึน ในท้านองเดียวกัน
ความรุนแรงของการขาดน้าของสถานการณ์สมมุติในอนาคต B2 มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับสถานการณ์
สมมุติในอนาคต A2 ดังแสดงในรูปที่ 5-84 ถึงรูปที่ 5-87

สถานการณสมมุติ A2

สถานการณสมมุติ B2

สถานการณสมมุติ A2
+ปริมาณความต้องการน้า
เพิ่มขึน

สถานการณสมมุติ B2
+ปริมาณความต้องการน้า
เพิ่มขึน

GMKIP_1L
GMKIP_1R
GMKIP_2L
GMKIP_2R
GMKIPLP
JKSP
MWA
TSBP

GMKIP_1L
GMKIP_1R
GMKIP_2L
GMKIP_2R
GMKIPLP
JKSP
MWA
TSBP

GMKIP_1L
GMKIP_1R
GMKIP_2L
GMKIP_2R
GMKIPLP
JKSP
MWA
TSBP

ปริมาณน้า (MCM)

1000

ปริมาณการขาดน้า_สถานการณ์น้าสมมุติ

GMKIP_1L
GMKIP_1R
GMKIP_2L
GMKIP_2R
GMKIPLP
JKSP
MWA
TSBP

1200
800
600
400
200
0

รูปที่ 5-84 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการขาดน้าภายใต้สถานการณ์สมมุติในอนาคตระหว่างปี พ.ศ.
2559-2573 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
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รูปที่ 5-85 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการน้าชลประทานภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
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ความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้าน้า_สถานการณ์สมมุติ
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รูปที่ 5-86 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่้าสุดท้ายล้าน้าภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ความเชื่อมั่นด้านพลังงานไฟฟ้า_สถานการณ์สมมุติ
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รูปที่ 5-87 ผลการเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ด้วยแบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
จากการวิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ ยของการใช้น้าผิว ดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้
สถานการณ์สมมุติในอนาคตทัง 4 สถานการณ์พบว่าต้นทุนเฉลี่ยในฤดูแล้ง สูงกว่าฤดูฝนเล็กน้ อย ทังนี
ต้นทุนเฉลี่ยในฤดูแล้งและฤดูฝนของน้าใช้น้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกันเพื่อการชลประทานมีค่าอยู่ระหว่าง
0.19-0.60 และ 0.18-0.43 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ส้าหรับสถานการณ์สมมุติ A2 และค่าอยู่
ระหว่าง 0.19-0.49 และ 0.12-0.44 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ส้าหรับสถานการณ์สมมุติ B2 และ
มีค่าเพิ่มสูงขึนอยู่ระหว่าง 0.18-1.82 และ 0.17-1.79 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน
ส้าหรับสถานการณ์สมมุติ A2 กรณีเพิ่มปริมาณความต้องการน้าในบางกิจกรรมการใช้น้า อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยการขาดน้าที่สูงกว่าสถานการณ์สมมุติอื่น ๆ และในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยในฤดูแล้งและฤดูฝนของน้าใช้
น้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกันของสถานการณ์สมมุติ B2 กรณีเพิ่มปริมาณความต้องการน้าในบางกิจกรรม
การใช้น้าอยู่ระหว่าง 0.18-0.79 และ 0.18-0.62 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ดังแสดงในรูปที่ 5-88
ถึงรูปที่ 5-91
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ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)

1.0
A2-SCENARIO:

0.8

ต้นทุนเฉลี่ยฤดูแล้ง 0.19-0.60 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุนเฉลี่ยฤดูฝน 0.18-0.43 บาท/ลบ.ม.

0.6

0.4
0.2

ม.ค.-73

ม.ค.-72

ม.ค.-71

ม.ค.-70

ม.ค.-69

ม.ค.-68

ม.ค.-67

ม.ค.-66

ม.ค.-65

ม.ค.-64

ม.ค.-63

ม.ค.-62

ม.ค.-61

ม.ค.-60

ม.ค.-59

0.0

รูปที่ 5-88 ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้สถานการณ์
สมมุติในอนาคต A2
1.0

ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)

B2-SCENARIO:

ต้นทุนเฉลี่ยฤดูแล้ง 0.19-0.49 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุนเฉลี่ยฤดูฝน 0.12-0.44 บาท/ลบ.ม.

0.8
0.6
0.4
0.2

ม.ค.-73

ม.ค.-72

ม.ค.-71

ม.ค.-70

ม.ค.-69

ม.ค.-68

ม.ค.-67

ม.ค.-66

ม.ค.-65

ม.ค.-64

ม.ค.-63

ม.ค.-62

ม.ค.-61

ม.ค.-60

ม.ค.-59

0.0

รูปที่ 5-89 ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้สถานการณ์
สมมุติในอนาคต B2
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ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)

2.0
A2-INCREASED WATER DEMAND SCENARIO:

1.5

ต้นทุนเฉลี่ยฤดูแล้ง 0.18-1.82 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุนเฉลี่ยฤดูฝน 0.17-1.79 บาท/ลบ.ม.

1.0
0.5

ม.ค.-73

ม.ค.-72

ม.ค.-71

ม.ค.-70

ม.ค.-69

ม.ค.-68

ม.ค.-67

ม.ค.-66

ม.ค.-65

ม.ค.-64

ม.ค.-63

ม.ค.-62

ม.ค.-61

ม.ค.-60

ม.ค.-59

0.0

รูปที่ 5-90 ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้สถานการณ์
สมมุติในอนาคต A2 และก้าหนดปริมาณความต้องการน้าเพิ่มขึน
1.0

ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ลบ.ม.)

B2-INCREASED WATER DEMAND SCENARIO:

ต้นทุนเฉลี่ยฤดูแล้ง 0.18-0.79 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุนเฉลี่ยฤดูฝน 0.18-0.62 บาท/ลบ.ม.

0.8
0.6
0.4
0.2

ม.ค.-73

ม.ค.-72

ม.ค.-71

ม.ค.-70

ม.ค.-69

ม.ค.-68

ม.ค.-67

ม.ค.-66

ม.ค.-65

ม.ค.-64

ม.ค.-63

ม.ค.-62

ม.ค.-61

ม.ค.-60

ม.ค.-59

0.0

รูปที่ 5-91 ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินเพื่อการชลประทานภายใต้สถานการณ์
สมมุติในอนาคต B2 และก้าหนดปริมาณความต้องการน้าเพิ่มขึน
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5.5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน
งานวิจัยนีได้น้าเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินในพืนที่โครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่โดยอาศัยเทคนิคการหาค่าที่ดีที่สุด (Optimization Technique) ใน 2 รูปแบบ
คือ (1) รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินบนพืนฐานของปัจจัยน้าต้นทุน (Water
Supply-Based Optimization Model) และ (2) รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้า
ใต้ดินบนพืนฐานของปัจจัยด้านการเงิน (Financial-Based Optimization Model) โดยอาศัยซอฟต์แวร์
“All_WATER_gw เวอร์ชั่น 1.1.1” ซึ่งพัฒนาโดย Dr.Issam Nouiri ในปี ค.ศ. 2011 ด้วยโปรแกรมภาษา
Visual Basic 6 ภายใต้การสนั บ สนุ น ของ 2 หน่ว ยงานคือ Federal Institute for Geosciences and
Natural Resources (BGR) แ ล ะ Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands
(ACSAD) ซอฟต์แวร์ All_WATER_gw ได้ถูกออกแบบให้สามารถท้างานครอบคลุม 4 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์
หลักคือ (1) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการน้า (Demand Satisfaction) (2) การหาค่าน้อย
ที่ สุ ด ของระยะน้ า ลดสู ง สุ ด ในชั นน้ า ใต้ ดิ น (Minimization of the Maximal Drawdown in Aquifer
Water Table) (3) การหาค่ า น้ อ ยที่ สุ ด ของหน่ ว ยต้ น ทุ น ของน้ า (Minimization of the Unit Cost of
Water Supply) และ (4) ความสามารถในการตอบสนองด้านคุณภาพน้า -ความเค็ม (Quality-Salinity
Satisfaction) (Nouiri, 2011) มีหน้าต่างส้าหรับใช้งานที่ค่อนข้างง่ายดังรูปที่ 5-92 และรูปที่ 5-93
ในงานวิ จั ย นี ซอฟต์ แ วร์ All_WATER_gw จะถู ก น้ า มาใช้ เ พื่ อ น้ า เข้ า ข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจ้าลอง WEAP-MOFLOW ภายใต้การก้าหนดรูปแบบปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุดที่น้าเสนอรายละเอียด
ไว้ในหัวข้อ 3.4.2 เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดในการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของ
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดิน ที่เหมาะสมส้าหรับแนะน้าไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการน้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกันในอนาคตในพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

รูปที่ 5-92 ซอฟต์แวร์ All_WATER_gw
ที่มา : Nouiri (2011)
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รูปที่ 5-93 หน้าต่างการใช้งานของซอฟต์แวร์ All_WATER_gw
ที่มา : Nouiri (2011)
อย่างไรก็ดซี อฟต์แวร์ All_WATER_gw เวอร์ชั่น 1.1.1 ถูกพัฒนาขึนมาส้าหรับแบบจ้าลอง WEAP
เวอร์ชั่น 3.0 หรือต่้ากว่าเท่านัน ท้าให้งานวิจัยนีไม่สามารถด้าเนินงานตามขันตอน 3.4.2 ที่ได้วางไว้ ด้วย
เหตุนีจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการหาค่า ที่เหมาะสมของการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดิ นในพืนที่ศึกษาใหม่
กล่ าวคือเป็ น การหาค่ าที่ ดีที่สุ ดของสั ดส่ ว นเปอร์เ ซ็นต์ ก ารใช้น้ าใต้ดิน ต่ อการใช้น้าผิ ว ดิน ที่ ไ ม่ป รากฎ
ภาวะการขาดน้าระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 หรือ
ปริมาณการขาดแคลนน้ามีค่าน้อยที่สุด (เท่ากับ 0) นั่นเอง อย่างไรก็ดี รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการ
น้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินบนพืนฐานของปัจจัยด้านการเงินไม่ได้ถูกน้ามาพิจารณา
ผลการศึกษารูปแบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินที่เหมาะสมได้แสดงไว้ในตารางที่ 5-35
และรูปที่ 5-94 ซึ่งแสดงผลเปรียบเทียบระหว่างเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินในปัจจุบัน
และเปอร์ เซ็น ต์การใช้น้าใต้ดิน ต่อการใช้น้าผิวดิน ที่ไม่ปรากฎภาวะการขาดแคลนน้า เลย ผลที่ได้จาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดิน ที่เหมาะสม
ทังในเขตพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะช่วยลดปริมาณการขาดแคลนน้าลง
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ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มปริมาณการใช้น้าใต้ดินเพื่อเสริมการใช้น้าผิวดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
พืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวาจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้าลงไปได้มาก และสามารถ
สูบน้าใต้ดินไปใช้ได้สูงกว่า 24.00-26.41 เปอร์เซ็นต์และ 2.46-3.31 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความต้องการ
น้าเพื่อการชลประทานในพืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตามล้าดับ
ตารางที่ 5-35 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินที่เหมาะสม
โหนดความ
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
แบบจ้าลอง WEAP-MODFLOW
ต้องการน้า
ปี พ.ศ. 2543-2558
ปี พ.ศ. 2543-2558
เปอร์เซ็นต์การใช้ ปริมาณการขาดน้า เปอร์เซ็นต์การใช้ ปริมาณการขาดน้า
น้าใต้ดิน : การใช้
(ล้าน ลบ.ม.)
น้าใต้ดิน : การใช้
(ล้าน ลบ.ม.)
น้าผิวดิน
น้าผิวดินที่
เหมาะสม
GMKIP_1L
6.89
52.19
24.00
0
93.11
76.00
GMKIP_2L
6.89
79.43
24.68
0
93.11
75.31
GMKIP_1R
2.29
7.68
3.31
0
97.71
96.69
GMKIP_2R
2.29
210.37
2.46
0
97.71
97.54
GMKLP
6.89
16.83
26.41
0
93.11
73.59
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SW = 76.00%
GW = 24.00%
GW = 2.33%

SW = 96.69%
GW = 3.31%
GW = 2.33%

Mae Klong Dam

GMKIP_IR

GMKIP_IL
SW = 75.31%
GW = 24.69%
GW = 2.33%

SW = 97.54%
GW = 2.46%
GW = 2.33%

GMKIP_2L

SW = 73.59%
GW = 26.41%
GW = 2.33%

GMKIP_2R

GMKIPLP

Mae Klong River

รูปที่ 5-94 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าใต้ดินต่อการใช้น้าผิวดินที่เหมาะสม

5.6 ผลการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้า
ใต้ดินที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศึกษา
ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามี โอกาสความเป็นไปได้ในการน้ารูปแบบการจัดการน้าผิวดิน
ร่วมกับน้าใต้ดินที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพืนที่ศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้าใต้ดินโดยเฉพาะในเขต
พืนที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้ายที่มีศักยภาพน้าต้นทุนจากแหล่งน้าใต้ดินสูง กว่าฝั่งขวาตาม
ปั จ จั ย ลั ก ษณะของชั นหิ น อุ้ ม น้ า ใต้ ดิ น สภาพการไหลและทิ ศ ทางการไหลของน้ า ใต้ ดิ น ในพื นที่ ใน
ขณะเดียวกันสัดส่วนการใช้น้าใต้ดิ นปัจจุบันยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ ปริมาณการใช้น้าผิวดิน
จากระบบคลองชลประทาน นอกจากนีการวางแผนการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินในอนาคตโดยการ
เพิ่มอัตราการสูบน้าใต้ดิน ในช่วงตังแต่ 24.00-26.41 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความต้องการน้าเพื่อการ
ชลประทานปัจจุบันยังส่งผลต่อการลดลงของระดับน้าใต้ดิน (Groundwater Drawdown) ไม่มากนักดัง
แสดงผลยืนยันจากผลการจ้าลองสถานการร์สมมุติด้วยแบบจ้าลอง MODFLOW ในหัวข้อ 5.3.5 กล่าวคือ
การก้าหนดค่าอัตราการสูบน้าใต้ดินเพิ่มสูงขึ น 20% ของอัตราการสูบน้าใต้ดินปีปัจจุบัน ท้าให้ระยะน้าลด
เฉลี่ ย เพิ่มสู งขึนในช่ว งตังแต่ 0.01-0.08 เมตร เท่านัน ยิ่งไปกว่านันหากพิจารณาในมุมมองทางด้าน
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เศรษฐศาสตร์ของการวางแผนการจัดการน้าผิวดินร่วมกับน้าใต้ดินในอนาคต พบว่าต้นทุนเฉลี่ยในฤดูแล้ง
และฤดูฝนของการใช้น้าผิวดินและน้าใต้ดินร่วมกันเพื่อการชลประทานมีค่าอยู่ระหว่าง 0.18-0.86 และ
0.19-0.43 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ ซึ่งน้อยกว่าการพิจารณาต้นทุนในมุมมองของการจัดการน้า
ผิวดินและน้าใต้ดินแบบแยกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้าเนินการผันแปรของการใช้น้าใต้ดินเพียงอย่าง
เดี ย วสู ง ถึ ง 6.50 บาทต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร อย่ า งไรก็ ดี รู ป แบบการจั ด การน้ า ผิ ว ดิ น ร่ ว มกั บ น้ า ใต้ ดิ น ที่
เปลี่ยนแปลงไปข้างต้นนัน ท้าให้แนวทางการปฏิบัติการอ่างเก็บน้า (Reservoir Reoperation) ที่เขื่อนแม่
กลองจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งผลจากการก้าหนดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้น้าผิวดินที่ลดลงจะ
ท้าให้สามารถน้าน้าผิวดินไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นได้เพิ่มสูงขึนไม่ว่าจะเป็นการผันน้าไปให้การประปานคร
หลวงเพื่อเพิ่มการผลิตน้าประปารองรับกับปริมาณความต้องการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนเมืองที่
เพิ่มสูงขึน การผันน้าไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่งผลให้
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งน้าผิวดินในระยะยาวที่เขื่อนแม่กลองจะเพิ่มสูงขึนตามไปด้วย
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บทที่ 6
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผล
การพัฒนาแบบจาลองการประเมิน สถานการณ์ นาและการวางแผน (Water Evaluation And
Planning Model, WEAP) ส าหรั บ พื นที่ ศึ ก ษาในลุ่ ม น าแม่ก ลองเพื่ อ ประเมิ น สถานะของน าต้ น ทุน ใน
ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของสถานะนาต้นทุนในอนาคตให้ผลสรุปดังนี
(1) การจาลองระบบการปฎิบัติการอ่างเก็บนาระยะยาวตังแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ในลุ่มนาแม่
กลอง ผลที่ได้จากการจาลองสถานการณ์อ้างอิงชีให้เห็นว่าปริมาณการขาดนาในลุ่มนาแม่กลองเริ่มปรากฎ
ให้เห็นในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2557 และต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ. 2558 โดยปริมาณการขาดนาทังหมดในปี
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ 399 และ 781 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าลุ่ม
นาแม่กลองกาลังเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งในปัจจุบัน
(2) งานวิ จั ย นี ได้ อ้ า งอิ ง ผลการศึ ก ษาของ Shrestha (Shrestha, 2014) ที่ ไ ด้ ท านายการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลฝนในพืนที่ลุ่มนาแม่กลองในอนาคตจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
โดยอาศัยแบบจาลองภูมิอากาศ (Regional Climate Model, PRECIS) ของสถานการณ์สมมุติ A2 และ
B2 (Scenario A2, B2) ในช่วงปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2583) ซึ่งผลที่ได้จากการจาลอง
สถานการณ์ส มมุติ ในอนาคตด้ว ยแบบจาลอง WEAP ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ประกอบด้ว ย 2
สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยนาต้นทุน และ 6 สถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยความต้องการนาได้ แสดงการ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการจ าลองสถานการณ์ อ้ า งอิ ง ในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ปริ ม าณการขาดน า (Unmet
Demands) ดัช นี ความความเชื่อมั่น ในการตอบสนองความต้องการนา (Water Demand Reliability)
ดัชนีความความเชื่อมั่นในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลานา (Minimum Flow Reliability) และ
ดัชนีความความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้า (Power Reliability) ซึ่งผลการ
จาลองสถานการณ์อ้างอิงในอนาคต (Reference Scenario) พบว่า เกิดการขาดนาสาหรับสถานการณ์
สมมุติ A2 อย่างไรก็ดีปริมาณความต้องการนาของทุ กกิจกรรมการใช้นาได้รับการตอบสนองอย่างเต็ม
ศักยภาพสาหรับสถานการณ์สมมุติ B2 ทาให้ไม่ปรากฏภาวะการขาดแคลนนาขึนเลย
นอกจากนีการกาหนดสถานการณ์สมมุติด้านปัจจัยความต้องการนาที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึนตาม
แผนพัฒนาของกรมชลประทานในอนาคตของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พบว่า ภาวะการขาดแคลนนาและระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการนาของทุกกิจกรรม
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การใช้นาจะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดีสถานการณ์สมมุติ 1, 2, 4 และ 6 มีความเป็นไปได้ที่จะนาแนวทาง
ดังกล่าวนีไปประยุกต์ใช้ในอนาคต กล่าวคือ สถานการณ์สมมุติ 1 กาหนดให้พืนที่ชลประทานของโครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่เพิ่มขึน 15 % จากเดิม 974,010 ไร่ ในปี พ.ศ. 2556 สถานการณ์ส มมุติ 2
กาหนดให้ความต้องการนาที่ผันไปใช้ผลิตนาประปาของการประปานครหลวงเพิ่มขึน 65% ของปริมาณนา
ที่ผันไปใช้จริงปัจจุบัน 352 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สถานการณ์สมมุติ 4 กาหนดให้ ความต้องการนาที่ผัน
ไปใช้ในลุ่มนาท่าจีนเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มสูงขึน 10% ของความต้องการนาจริงปัจจุบัน 849 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และสถานการณ์สมมุติ 6 ได้เพิ่ม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนาบ้านจันเดย์ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในระบบอ่างเก็บนาในลุ่มนาแม่กลองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ทังนีเนื่องจากระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการ
นาของทุกกิจกรรมการใช้นายังคงอยู่ในระดับที่พึงพอใจภายใต้สถานการณ์สมมุติ A2 และ B2
การพัฒนาแบบจาลองการไหลของนาใต้ดิน (Model of Groundwater Flow, MODFLOW) ใน
พืนที่ศึกษาให้ผลสรุปดังนี
(1) ประสิทธิผลของการปรับเทียบแบบจาลองการไหลของนาใต้ดินในสภาวะคงที่พบว่าค่าระดับ
นาเฉลี่ยที่คานวณจากแบบจาลอง VISUAL MODFLOW และค่าระดับนาเฉลี่ยจากบ่อสังเกตการณ์มีค่า
ความเบี่ยงเบนคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 5.756 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงถึง 0.978 อย่างไรก็
ดีผลการปรับเทียบพบว่าให้ค่าผลต่างของค่าระดับนาเฉลี่ยที่คานวณจากแบบจาลองและค่าระดับนาเฉลี่ย
จากบ่ อสั งเกตการณ์สู งบางบ่ อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CWE97/1 และค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานยั ง
ค่อนข้างสูง
(2) ผลการจาลองตังแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 (2 ปี) พบว่ามีปริมาณนาไหลเข้าทังหมดน้อยกว่า
ปริมาณนาไหลออกทังหมดคิดเป็น 61.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สาหรับปริมาณนาไหลเข้าทังหมด
เท่ากับ 5,720.79 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณนาเก็บกักของชันหินอุ้มนาใต้ดิน
(Storage) ปริมาณนาที่เติมลงสู่ แม่นา (River Leakage) และปริมาณการเติมนาใต้ดิน (Groundwater
Recharge) ในขณะที่ปริมาณนาไหลออกทังหมดเท่ากับ 5,659.42 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นผลรวม
ของปริ ม าณน าเก็ บ กั ก ของชั นหิ น อุ้ ม น าใต้ ดิ น (Storage) ปริ ม าณน าที่ สู บ ไปใช้ ใ นชั นหิ น อุ้ ม น าใต้ ดิ น
(Pumping Water from Wells) ปริมาณนาที่สูญเสียไปในแม่นา (River Leakage) และปริมาณการคาย
ระเหยนาของพืช (Evapotranspiration, ET)
(3) ผลการจาลองตังแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 (5 ปี) พบว่ามีระดับเฮดนาค่งที่กล่าวคือ มีความ
แตกต่างระหว่างปริมาณนาไหลเข้าทังหมดและปริมาณนาไหลออกทังหมดเล็กน้อยคิดเป็น 0.0283 ล้าน
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ลูกบาศก์เมตรต่อปี อย่างไรก็ดีการจาลองการไหลของนาใต้ดินโดยอาศัยช่วงข้อมูลที่ยาวขึนโดยกาหนดให้
อัตราการสูบนาใต้ดินไปใช้คงทีนัน ส่งผลทาให้ ปริมาณนาเก็บกักของชันหินอุ้มนาใต้ดิน มีแนวโน้มลดลง
สาหรับปริมาณนาไหลเข้าทังหมดคิดเป็น 4,394.49 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่ปริมาณนาไหลออก
ทังหมดเท่ากับ 5,659.42 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(4) การกาหนดค่าอัตราการสูบนาใต้ดินเพิ่มสูงขึน 20% ของอัตราการสูบนาใต้ดินปี พ.ศ. 2558
สาหรับกรณีสถานการณ์สมมุติส่งผลให้ปริมาณนาใต้ดินถูกสูบไปใช้เพิ่มสูงขึนเป็น 403.01 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอ้างอิงที่มีปริมาณการสูบนาใต้ดินไปใช้เท่ากับ 335.84 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี ผลจากการเพิ่มอัตราการสู บนาใต้ดินไปใช้ทาให้ ระยะนาลด (Groundwater Drawdown)
เฉลี่ยของบ่อสังเกตการณ์จานวน 29 บ่อของชันนาใต้ดินต่าง ๆ เพิ่มสูงขึนในช่วงตังแต่ 0.01-0.08 เมตร
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอ้างอิง
การพัฒนาแบบจาลองระบบการจัดการนาผิวดินร่วมกับนาใต้ดิน (WEAP-MODFLOW) ในพืนที่
ศึกษาให้ผลสรุปดังนี
(1) ผลการจาลองระบบระยะยาวของสถานการณ์นาอ้างอิงจากแบบจาลอง WEAP-MODFLOW
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 พบว่าปริมาณนาใต้ดินที่สูบมาใช้ผันแปรตามปริมาณการใช้นาผิวดินกล่าวคือ
ปริมาณนาใต้ดินถูกสูบมาใช้ในปริมาณค่อนข้างสูงในช่วงปลายฤดูแล้งในเดือนเมษายนและค่อย ๆ เพิ่ม
สูงขึนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม หลังจากนันปริมาณการใช้นาใต้ดินจะค่อย ๆ ลดลง ปริมาณ
การใช้นาใต้ดินรายปีเฉลี่ยในพืนที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 363 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จากปริมาณนาการใช้นา
เพื่อการชลประทานทังหมด 6,196 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็น 5.86% ของปริมาณการใช้นาผิว
ดินร่วมกับนาใต้ดินทังหมด ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลการจาลองกรณีอ้างอิงด้วยแบบจาลอง MODFLOW
(2) จากการเปรียบเทียบผลการจาลองระบบการจัดการนาผิวดินด้วยแบบจาลอง WEAP กับผล
การจ าลองระบบการจั ด การน าผิ ว ดิ น ร่ ว มกั บ น าใต้ ดิ น ด้ ว ยแบบจ าลอง WEAP-MODFLOW ของ
สถานการณ์นาอ้างอิงระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 พบว่าการนานาจากแหล่งนาใต้ดินมาใช้เสริมนาผิวดินที่
จัดสรรมาจากเขื่อนแม่กลองทาให้ปริมาณการขาดนาซึ่งเดิมเกิดขึนในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ลดลง
ถึง 66.36% โดยการขาดนาจะเกิดขึนในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมของปี พ.ศ. 2558 เท่านัน
นอกจากนี การจั ดการน าผิ วดิน ร่ว มกับนาใต้ดิน จะช่ว ยเพิ่มระดับความเชื่อมั่นในการตอบสนองความ
ต้องการนาในกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นกล่าวคือเพิ่มขึนในช่วงตังแต่ 0%-1.56% สาหรับความต้องการนา
ชลประทาน 0%-4.16% สาหรับการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลานา และ 1.56%-3.64% สาหรับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
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(3) ผลการจาลองสถานการณ์สมมุติในอนาคต A2 ยังปรากฎการขาดนาในบางพืนที่ อย่างไรก็ดี
การขาดนามีปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่ออาศัยนาผิวดินเพียงอย่างเดียวจากระบบคลองชลประทาน และ
อาศัยนาใต้ดินมาช่วยเสริมนาผิวดิน สาหรับผลการจาลองสถานการณ์สมมุติในอนาคต B2 ไม่พบการขาด
แคลนนาเลย นอกจากนีดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองความต้องการนาชลประทาน ดัชนีความเชื่อมั่น
ในการควบคุมอัตราการไหลต่าสุดท้ายลานา และดัชนีความเชื่อมั่นในการตอบสนองด้านพลังงานไฟฟ้าจาก
การจาลองสถานการณ์สมมุติ B2 มีแนวโน้มสูงกว่าสถานการณ์สมมุติ A2 ทังนีเนื่องจากปัจจัยนาต้นทุน
จากข้อมูลปริมาณนาฝนรายปีของสถานการณ์สมมุติ B2 สูงกว่าสถานการณ์สมมุติ A2 ส่งให้ปริมาณให้
ปริมาณการขาดนาน้อยกว่า สาหรับผลการจาลองสถานการณ์สมมุติในอนาคต A2 และ B2 กรณีกาหนด
ปริมาณความต้องการนาเพิ่มสูงขึนในบางกิจกรรมการใช้นาพบว่ าปริมาณการขาดนาเพิ่มสูงขึน ในทานอง
เดียวกันความรุนแรงของการขาดนาของสถานการณ์สมมุติในอนาคต B2 มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับ
สถานการณ์สมมุติในอนาคต A2
(4) ผลการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการนาผิวดินร่วมกับนาใต้ดิน และโอกาสความ
เป็นไปได้ในการนาไปประยุกต์ใช้ในพืนที่ศึกษา
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการจัดการนาผิวดินร่วมกับ
นาใต้ดินที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพืนที่ศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้นาใต้ดินโดยเฉพาะในเขตพืนที่
โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้ายที่มีศักยภาพนาต้นทุนจากแหล่งนาใต้ดินสูงกว่าฝั่งขวาตามปัจจัย
ลักษณะของชันนาใต้ดิน สภาพการไหลและทิศทางการไหลของนาใต้ดินในพืนที่ ในขณะเดียวกันสัดส่วน
การใช้นาใต้ดินปัจจุบันยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้นาผิวดินจากระบบคลอง
ชลประทาน นอกจากนีการวางแผนการจัดการนาผิวดินร่วมกับนาใต้ดินในอนาคตโดยการเพิ่มอัตราการสูบ
นาใต้ดินในช่วงตังแต่ 24.00-26.41 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความต้องการนาเพื่อการชลประทานปัจจุบันยัง
ส่งผลต่อการลดลงของระดับนาใต้ดิน (Groundwater Drawdown) ไม่มากนัก ยิ่งไปกว่านันหากพิจารณา
ในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการวางแผนการจัดการนาผิวดินร่วมกับนาใต้ดินในอนาคต พบว่า
ต้น ทุน เฉลี่ ย ในฤดูแล้ งและฤดูฝนของการใช้นาผิวดินและนาใต้ดินร่วมกันเพื่อการชลประทานมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.18-0.86 และ 0.19-0.43 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่าการพิจารณาต้นทุนใน
มุมมองของการจัดการนาผิวดินและนาใต้ดินแบบแยกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนดาเนินการผันแปรของ
การใช้นาใต้ดินเพียงอย่างเดียวสูงถึง 6.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ดีรูปแบบการจัดการนาผิวดิน
ร่ ว มกั บ น าใต้ ดิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปข้ า งต้ น นั น ท าให้ แ นวทางการปฏิ บั ติ ก ารอ่ า งเก็ บ น า (Reservoir
Reoperation) ที่เขื่อนแม่กลองจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งผลจากการกาหนดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์
การใช้นาผิวดินที่ลดลงจะทาให้สามารถนานาผิวดินไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นได้เพิ่มสูงขึนไม่ว่าจะเป็นการ
ผันนาไปให้การประปานครหลวงเพื่อเพิ่มการผลิตนาประปารองรับกับปริมาณความต้องการนาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในชุมชนเมืองที่เพิ่มสูงขึน การผันนาไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
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ประเทศไทย เป็นต้น ส่งผลให้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งนาผิวดินในระยะยาวที่เขื่อนแม่กลอง
จะเพิ่มสูงขึนตามไปด้วย

6.2 ข้อเสนอแนะ
(1) การพัฒ นาแบบจ าลองการไหลของนาใต้ดินในพืนที่ศึกษาโดยอาศัย แบบจาลอง VISUAL
MODFLOW จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลนาใต้ดินระยะยาว และข้อมูลตรวจวัด อื่น ๆ ที่สมบูรณ์และมีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งจะสะท้อนถึงประสิทธิผลของแบบจาลองที่พัฒนาได้และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์
(2) ความแตกต่างของลักษณะการทางานของแบบจาลอง WEAP ซึ่งมีประเมินค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจ าลองแบบกลุ่ ม ก้ อ น (Lumped Parameters) ในขณะที่ แ บบจ าลอง MODFLOW ประเมิ น
พารามิเตอร์แบบจาลองแบบกระจายค่าพารามิเตอร์ (Distributed Parameters) ตามจานวนกริดเซลล์ที่
ออกแบบ ส่ ง ผลให้ ก ารเชื่ อ มโยงแบบจ าลองน าผิ ว ดิ น และแบบจ าลองน าใต้ ดิ น เข้ า ด้ ว ยกั น WEAPMODFLOW ต้องอาศัยเวลาค่อนข้างนานในการประมวลผล
(3) ซอฟต์แวร์ All_WATER_gw เวอร์ชั่น 1.1.1 ถูกพัฒนาขึนมาสาหรับแบบจาลอง WEAP เวอร์
ชั่น 3.0 หรือต่ากว่าเท่านัน ทาให้งานวิจัยนีไม่สามารถนาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการนาผิวดิน
ร่ ว มกั บ น าใต้ ดิ น ในพื นที่ โ ครงการชลประทานแม่ ก ลองใหญ่ โ ดยอาศั ย เทคนิ ค การหาค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด
(Optimization Technique) ใน 2 รูปแบบที่นาเสนอไว้คือ (1) รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการนาผิว
ดินร่วมกับนาใต้ดินบนพืนฐานของปัจจัยนาต้นทุน (Water Supply-Based Optimization Model) และ
(2) รู ป แบบที่ เ หมาะสมของการจั ด การน าผิ ว ดิ น ร่ ว มกั บ น าใต้ ดิ น บนพื นฐานของปั จ จั ย ด้ า นการเงิ น
(Financial-Based Optimization Model) ได้
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ภาพผนวก ก-5 การสูบน้้าใต้ดินมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

ภาพผนวก ก-6 สถานีวัดระดับน้้าและคุณภาพน้้า กรมทรัพยากรน้้าบาดาล

ก-4

ภาพผนวก ก-7 สถานีวัดระดับน้้าและคุณภาพน้้า (บ่อสังเกตการณ์) กรมทรัพยากรน้้าบาดาล

ภาพผนวก ก-8 คณะผู้วิจัยเยี่ยมชมเขื่อนแม่กลองและจุดผันน้้า

ภาพผนวก ก-9 คณะผู้วิจัยเยี่ยมชมสถานีสูบน้้าใต้ดินไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ข-1

ภาคผนวก ข
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนงานที่ 1 เรื่อง
“การนาเสนอแนวคิด หลักการงานวิจัย และฝึกปฏิบัติการใช้งานแบบจาลองระบบการวางแผนและการ
ประเมินสถานการณ์นา (Water Evaluation and Planning Model, WEAP)”

ข-2

ภาพผนวก ข-1 บรรยากาศการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนงานที่ 1 ภายใต้โครงการวิจัย

ค-1

ภาคผนวก ค
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนงานที่ 2 เรื่อง
“การนาเสนอ สาธิตและฝึกปฏิบัติการการใช้งานแบบจาลองการไหลของนาใต้ดิน
(Model of Groundwater Flow, MODFLOW)”

ค-2

ค-3

ภาพผนวก ค-1 บรรยากาศการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนงานที่ 2 ภายใต้โครงการวิจัย

