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โครงการวิจัย “พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขต

จังหวัดน่าน” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภายในกรมชลประทานและ
ภายนอกกรมชลประทาน รวมถึงเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ และฝายสา  
ขอขอบคุณอธิบดีกรมชลประทานที่สนับสนุนให้ดำเนินการงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณคุณธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ที่อนุเคราะห์ข้อมูล
อ่างเก็บน้ำ ข้อมูลรายละเอียดของโครงการชลประทาน ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของ
อ่าง ขอขอบคุณส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ที่อนุเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณน้ำท่า ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ขอขอบคุณเกษตรอำเภอ 
เกษตรตำบล และกรมพัฒนาที่ดินที่อนุเคราะห์ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชนิดพืชที่เหมาสม ขอขอบคุณ
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณสำนักวิจัย
และพัฒนา กรมชลประทาน ที่อำนวยความสะดวกทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ อีกทั้งขอขอบคุณ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ทุกท่าน 
ที่ร่วมตรวจสอบข้อมูล สำรวจพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ โครงการวิจัยนี้   

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำ
ที่มีประโยชน์ในการจัดทำรายงานของโครงการวิจัยนี้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

 กรมชลประทานมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นหลัก อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกำลังประสบกับปัญหาในการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกัน สาเหตุหนึ่งของ
ปัญหามาจากการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและผู้ใช้น้ำกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จึงมีแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยพ้ืนที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและผู้ใช้น้ำกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้สามารถ
ประหยัดน้ำ และเพ่ิมผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษาได้เลือกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นต้นแบบของระบบบริหารจัดการน้ำยุค
ใหม่ โดยอ่างเก็บน้ำน้ำแหงส่งน้ำด้วยระบบคลองชลประทาน ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิส่งน้ำด้วยคลองธรรมชาติ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้นํ้าของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน และพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำหรับการตัดสินใจร่ วมกับ
ชุมชน  

2) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้าที่เหมาะสมกับความต้องการ 

3) เพ่ือสร้างนวัตกรรมระบบการบริหารจัดการนํ้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และ
พ้ืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นต้นแบบการบริหารจัดการนํ้าที่เหมาะสม
กับบริบทของชุมชน 

4) เพ่ือประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน และพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

5) เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพชลประทาน และประสิทธิผลด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างพื้นที่โครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับพื้นท่ีโครงการที่ส่งน้ำโดยลำน้ำธรรมชาติ 

6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรนํ้า สำหรับพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำน้ำแหง  อำเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน และพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลการปลูกพืชในอดีต ที่บันทึกไว้
โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองน้ำฝน -น้ำท่า (HEC-HMS) ถูกน้ำมาใช้วิเคราะห์
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพ่ือต่อขยายข้อมูลน้ำท่าให้ครบ 30 ปี ค่าสถิติและแนวโน้มของข้อมูลอุตุและอุทก
วิทยาได้ถูกวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติร่วมกับวิธี  Mann-Kendall (MK) การปรับเปลี่ยนพืชในฤดูแล้งได้
วิเคราะห์จากแผนที่ Agri-Map ลักษณะดิน น้ำ สภาพอากาศ ตลาด และการดำรงชีวิตของเกษตรกร รวมทั้ง
ความคิดเห็นของเกษตรกรภายใต้การประชุมร่วมกัน เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า (โปรแกรม 
WAPF 4.0) ได้พัฒนาและปรับปรุงจากโปรแกรม WAPF 3.0 และนวัตกรรมระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาด
สำหรับการบริหารจัดการน้ำ ได้ถูกพัฒนาในรูปแบบของ Line Application 
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ผลการวิจัย 

1) เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า  

เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า ได้ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดโปรแกรมวาง
แผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 3.0) ซึ่งพัฒนาโดยสำนักวิจัยและ
พัฒนา กรมชลประทาน เป็น โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, 
WAPF 4.0) สำหรับอ่างเก็บน้ำน้ำแหง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ โดยโปรแกม WAPF 4.0 สำหรับทั้งสองอ่าง ได้
นำเข้าข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเฉพาะของอ่างเก็บน้ำทั้งสองอ่าง ได้แก่ คุณลักษณะของอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลฝน 
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ชนิดพืชและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (KC) และค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิง 
(ETo) เป็นต้น จึงทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานรวดเร็วขึ้น อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถแบ่งรอบเวรการส่งน้ำเป็น
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ และสามารถแบ่งพ้ืนที่ย่อยในการส่งน้ำได้ 

2) นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร  

นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร ได้ พัฒนาขึ้น ในรูปแบบของ Line 
Application ที่รวบรวมฐานข้อมูลของเกษตรกร ลักษณะของโครงการอ่างเก็บน้ำ รายละเอียดของชนิดพืช 
และแผนการปลูกพืช อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ของกรมชลประทาน ทำให้แสดงข่าวสาร และ
ข้อมูลสถานกาณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสารยังสามารถติดต่อได้ 2 ทาง 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของโครงการและเกษตรกร สามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยให้
เกษตรกรได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำชลประทานในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูสถานการณ์น้ำใน
อ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการปล่อยน้ำ และมีแถบเมนูลัดในห้องแชท ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ในการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และสามารถแจ้งความต้องการน้ำและการปลูกพืชทั้งชนิดและพ้ืนที่ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

3) สภาพน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ  

3.1) ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงรายเดือนสูงสุดเกิดช้ากว่าปริมาณฝนประมาณ 1 
เดือน (เดือนกันยายน) ปริมาณน้ำท่ารายปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.0002) แต่
กลับพบว่าปริมาณฝนรายปีไม่มีแนวโน้มทางสถิติ (p-value=0.489) ส่วนการระเหยรายปีมีแนวโน้มสูงขึ้น    
(p-value=0.020) ดังนั้นปริมาณน้ำท่าเพ่ิมขึ้นน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  นอกจากนี้
ผลการศึกษายังพบว่าปริมาตรน้ำในอ่างฯ เริ่มต้นในฤดูแล้ง (1 ธ.ค.) อยู่ในช่วง 9.15-13 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 
12.46 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์ของความจุ  

3.2) ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิรายเดือนสูงสุดเกิดช้ากว่าปริมาณฝนประมาณ 
1 เดือนเช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (เดือนกันยายน) ปริมาณน้ำท่ารายปี ไม่มีแนวโน้ มทางสถิติ                
(p-value=0.069) สอดคล้องกับปริมาณฝน (p-value=0.489) ส่วนการระเหยรายปีมีแนวโน้มสูงขึ้น          
(p-value=0.020) นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าปริมาตรน้ำในอ่างฯ เริ่มต้นในฤดูแล้ง (1 ธ.ค.) อยู่ในช่วง 
3.04-5.94 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 4.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุ 
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4) สภาพความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ  

4.1) การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรที่ต้องส่งจากอ่างเก็บน้ำน้ำแหงในฤดูแล้ง อยู่ในช่วง 3.352 -
7.337 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดูฝนอยู่ในช่วง 4.576-5.324 ล้าน ลบ.ม. ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 1.59 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.053 ล้าน ลบ.ม./วัน) ในขณะที่ในฤดูฝนมีปริมาณ
น้ำท่าที่เกิดจากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังพบว่าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามในปีที่
มีน้ำน้อยอาจมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ  

4.2) การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรที่ต้องส่งจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิในฤดูแล้ง อยู่ในช่วง 0.127 -
0.200 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดูฝน เท่ากับ 0.475 ล้าน ลบ.ม. ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนพฤษภาคม 0.18 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.006 ล้าน ลบ.ม./วัน) ในขณะในฤดูฝนมีปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝน
ที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ตุลาคม นอกจากนี้ยังพบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง เนื่องจากมีพ้ืนที่ปลูกพืชจริงในฤดู
แล้งเพียง 200 ไร่ แต่ปีน้ำน้อยจะสามารถส่งน้ำไปยังฝายสาได้น้อยลง 

5) พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช  

การวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมในฤดูแล้งในกรณีปรับเปลี่ยนพืช พบว่า  พืชที่เหมาะสม
ของทั้ง 2 อ่างได้แก่ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว กระเทียม หอม ฟักทอง กะหล่ำดอก 
ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี มะระ บวบ ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง และผักชี โดยพืชทั้งหมดจะมี
อายุสูงสุดเพียง 110 วัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงพืชเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำไม่ได้กระทบต่อแผนการปลูกพืช
ในฤดูฝน 

6) การลดลงของปริมาณการใช้น้ำในกรณีปรับเปลี่ยนพืช  

6.1) อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ได้กำหนดการปลูกพืชชนิดใหม่ในฤดูแล้งออกเป็น 7 แผน โดยเปลี่ยน
พืชทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ ประกอบด้วย แผนที่ 3 คือ ข้าวโพดหวาน แผนที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 
คือ ถั่วลิสง แผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว แผนที่ 7 คือ กระเทียม หอม ฟักทอง แผนที่ 8 คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาว
ปลีห่อ กะหล่ำปลี แผนที่ 9 คือ มะระ บวบ ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ผล
การศึกษาพบว่า พืชชนิดใหม่ลดการใช้น้ำลง 4-24.8 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำและปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่าง โดยเฉพาะการปลูกพืชชนิดใหม่แผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ลดปริมาณการใช้น้ำได้สูงถึง 
24.8 เปอร์เซ็นต์ และแผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว ลดปริมาณการใช้น้ำได้สูงถึง 20.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพืชที่ เกษตรกร
ต้องการปลูก คือ กระเทียม หอม (แผนที่ 7) สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลง 8.8 เปอร์เซ็นต์  

6.2) ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้กำหนดการปลูกพืชชนิดใหม่ในฤดูแล้งออกเป็น 7 แผน โดย
การปรับเปลี่ยนพืช 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ และอีก 50 เปอร์เซ็นต์ได้ปลูกข้าวเป็นหลัก  การปรับเปลี่ยนพืช 
ประกอบด้วย แผนที่ 3 คือ ข้าวโพดหวาน แผนที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 คือ ถั่วลิสง แผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว 
แผนที่ 7 คือ กระเทียม หอม ฟักทอง แผนที่ 8 คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี แผนที่ 9 คือ 
มะระ บวบ ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ผลการศึกษาพบว่า พืชชนิดใหม่ลดการ
ใช้น้ำลง 1-21.4 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง โดยเฉพาะการปลูกพืชชนิดใหม่
แผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 21.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพืชที่
เกษตรกรต้องการปลูก คือ กระเทียม หอม (แผนที่ 7) สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลง 11.4 เปอร์เซ็นต์ 
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7) การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช  

7.1) การปรับเปลี่ยนพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงของพืชชนิดใหม่ทั้ง 7 แผน (การปลูกพืชแผนที่ 
3-10) แทนการปลูกพืชเดิม (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ได้ผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้น อยู่ในช่วง 101 -1,970 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ต้นทุนการผลิตของการปลูกพืชแผนที่ 3-10 เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 16-386 เปอร์เซ็นต์ โดยพืชที่เกษตรกรสนใจ
คือ หอม และกระเทียม (แผนที่ 7) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 1 ,770 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการปลูก
ข้าวโพดถึง 4 เท่า  

7.2) ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้ปลูกข้าว 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ และปรับเปลี่ยนพืชชนิด
ใหม่ในส่วนที่เหลืออีก 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ ทั้ง 7 แผน (การปลูกพืชแผนที่ 3 -10) แทนการปลูกพืชเดิม 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ได้ผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้น อยู่ในช่วง 23-446 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนการผลิตของการปลูก
พืชแผนที่ 3-10 เพ่ิมข้ึน อยู่ในช่วง 14-191 เปอร์เซ็นต์ โดยพืชที่เกษตรกรสนใจคือ หอม และกระเทียม (แผนที่ 
7) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 404 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันถึง 2 เท่า 

8) ความแตกต่างของโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองธรรมชาติ  

อ่างเก็บน้ำที่มีระบบส่งน้ำด้วยคลองชลประทานมีประสิทธภาพชลประทานที่ดีกว่า และ
เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพืชที่ทำให้ลดการใช้น้ำและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐศาสตรได้มากกว่าระบบส่งน้ำด้วย
คลองธรรมชาติ เนื่องจากคลองธรรมชาติมีการสูญเสียจากการรั่วซึมมากกว่า การส่งน้ำจึงต้องส่งมากขึ้นเพ่ือ
ทดแทนการสูญเสียดังกล่าว อีกทั้งระบบการส่งด้วยคลองธรรมชาติยั งไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่บางส่วน จึงเป็น
ข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนพืช 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

  1.1) ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ สามารถนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ทั้งองค์ความรู้และ
นวัตกรรม มากำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของทั้ง 2 อ่าง และกำหนดเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอ่ืนๆ ในขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 2 
โดยใช้กระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการศึกษาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมด 

  1.2) เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 
สามารถนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม มาใช้ในการวางแผนและบริหาร
จัดการน้ำของโครงการ โดยองค์ความรู้ด้านน้ำต้นทุนทำให้รู้สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำและแนวโน้มของ
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสำหรับการเตรียมการในอนาคต องค์ความรู้เกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำทำให้ทราบถึง
ปริมาณน้ำที่ต้องเตรียมไว้ในกิจกรรมต่างๆ องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดใหม่ทำให้มีแนวทางในการลดการใช้น้ำ
และเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร องค์ความรู้เกี่ยวกับการลดลงของการใช้น้ำและการเพ่ิมขึ้นของผลตอบแทนสุทธิ
เมื่อปรับเปลี่ยนพืชสามารถใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงให้เกษตกรรับทราบ นวัตกรรมกราฟกำหนดพ้ืนที่การปลูก
พืชชนิดต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามสถานการณ์น้ำต่างๆ นวัตกรรม
โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) สามารถนำมาใช้
วางแผนการปลูกพืชเมื่อต้องการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นหลายส่วนหรือปลูกพืชหลายชนิด และนวัตกรรมการบริหาร
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จัดการน้ำและการสื่อสาร ในรูปแบบของ Line Application สามารถนำมาใช้สื่อสาร แจ้งข่าวสารกับหัวหน้า
กลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกร 

  1.3) หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ สามารถนำผลการวิจัยที่
ได้จากการวิจัยครั้งนี้ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม มาใช้ในการทำความเข้าใจกับเกษตรกร ติดตามข่าวสาร และ
ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการ โดยองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดลงของ
การใช้น้ำและการเพ่ิมขึ้นของผลตอบแทนสุทธิเมื่อปรับเปลี่ยนพืชสามารถใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงให้เกษตกร
รับทราบและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพืช และนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 
ในรูปแบบของ Line Application สามารถนำมาใช้ติดตามข่าวสาร สื่อสารและแจ้งข่าวสารและข้อมูลการปลูก
พืชแก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน โดยอาจเป็นตัวแทนของเกษตรกรแจ้งข้อมูลการปลูกพืชในภาพรวม 

  1.4) เกษตรกรในโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ลดลงของการใช้น้ำและการเพ่ิมขึ้นของผลตอบแทนสุทธิเมื่อปรับเปลี่ยนพืช มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพืช และนำนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร ในรูปแบบของ Line Application 
นำมาใช้ติดตามข่าวสาร สื่อสาร แจ้งข่าวสารและข้อมูลการปลูกพืชแก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน 

  1.5) ผู้บริหารสำนักงานอ่ืนๆ ภายในกรมชลประทาน สามารถนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม มากำหนดเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำขนาด
กลางในขอบเขตพ้ืนที่ของสำนักงานของตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการศึกษาอ่าง
เก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมดในพืน้ที ่

  1.6) เจ้าหน้าที่โครงการอ่ืนๆ ของกรมชลประทาน สามารถนำกระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็น
แนวทางในการศึกษาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถนำนวัตกรรมโปรแกรมวางแผนการ
ใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) ไปปรับปรุงสำหรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
ซึ่งโปรแกรมสามารถวางแผนการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด และแบ่งพ้ืนที่ย่อยได้  

 2) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 

  2.1) การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสารในรูปแบบของ Line 
Application จากการศึกษานี้ยังขาดข้อมูลปริมาณฝนในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้ำสำหรับการประเมินปริมาณน้ำ
เข้าอ่าง ข้อมูลฝนในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานสำหรับคิดฝนใช้การ ข้อมูลระดับน้ำในคลองส่งน้ำและข้อมูลระดับ
น้ำในแปลงนาสำหรับติดตามผลการส่งน้ำ จึงควรติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนและวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการน้ำ 

  2.2) ในการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนพืชโดยพิจารณาเป็นพ้ืนที่ภาพรวมทั้งโครงการ 
ซึ่งสภาพพ้ืนที่ของโครงการมีความแตกต่างกันทั้งในสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่และลักษณะดิน ดังนั้นควรศึกษา
พ้ืนที่เป็นรายแปลงเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพืชได้เหมาะสมกับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

  2.3) ในงานวิจัยนี้ได้ประเมินน้ำท่าบางส่วนด้วยแบบจำลอง HEC-HMS วางแผนการการปลูก
พืชด้วยโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) และ
สื่อสารด้วย Line Application แต่ระบบยังไม่ได้เชื่อมโยงอัตโนมัติ ในการวิจัยต่อไปจึงควรเชื่อมระบบอัตโนมัติ 
และพัฒนาระบบพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจากข้อมูลฝนที่ได้จากการติดตั้งเครื่องมือวัดอัตโนมัติ เพ่ือลด
บุคลากรในการทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 
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  2.4) ควรมีวิธีการเพ่ิมเติมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมนอกเหนือจากการใช้ Line 
Application เนื่องจากเกษตรกรบางคนยังไม่ได้เข้าถึงการใช้งาน เช่น การทำป้ายประกาศเป็นจุดกระจาย
ข่าวสาร เป็นต้น 

  2.5) ต้องทำการวิจัยเพ่ิมเติมในส่วนของการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้งานจริงทั้งใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกร เพ่ือติดตามประเมินผล และหาแนวทางในการใช้งานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  2.6) การนำงานวิจัยนี้ไปเป็นต้นแบบในโครงการอ่างเก็บน้ำอ่ืนๆ สามารถนำกระบวนการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทาง ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การประชุมหารือกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
โครงการ การพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า และการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ
และการสื่อสาร อย่างไรก็ตามในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันทั้งสภาพโครงการอ่างเก็บน้ำ ปัญหา และ
เกษตรกร จึงควรศึกษาอย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งตัวนักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ และเกษตร เพ่ือ
เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของทุกฝ่าย 
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บทคัดย่อ 
 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลอุตุและอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำ 2) วิเคราะห์การ
ปรับเปลี่ยนพืชในฤดูแล้ง 3) พัฒนาฐานข้อมูลของเกษตรกร 4) พัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 
และ 5) พัฒนานวัตกรรมระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ในการศึกษานี้ได้ศึกษาอ่าง
เก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำน้ำแหง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ โดย ใช้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลการปลูกพืชในอดีต ที่บันทึกไว้โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า (HEC-HMS) ถูกน้ำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายของปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำ ค่าสถิติและแนวโน้มของข้อมูลอุตุและอุทกวิทยาได้ถูกวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติร่วมกับวิธี 
Mann-Kendall (MK) การปรับเปลี่ยนพืชในฤดูแล้งได้วิเคราะห์จากแผนที่ Agri-Map ลักษณะดิน น้ำ สภาพ
อากาศ ตลาด และการดำรงชีวิตของเกษตรกร เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า (โปรแกรม WAPF 
4.0) ได้พัฒนาและปรับปรุงจากโปรแกรม WAPF 3.0 และนวัตกรรมระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการ
บริหารจัดการน้ำ ได้ถูกพัฒนาในรูปแบบของ Line Application  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำท่ารายปีของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ปริมาณน้ำท่ารายปีของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิไม่มีแนวโน้มทางสถิติ ส่วนปริมาณฝน
รายปีของทั้ง 2 อ่างไม่มีแนวโน้มทางสถิติ อ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิมีปริมาตรน้ำในอ่างในช่วงฤดูแล้ง
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมมี 16 ชนิด โดยหอมและกระเทียมเป็นพืชที่
เกษตรกรสนใจปลูกมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่าการปลูกพืชชนิดใหม่ของอ่างน้ำแหงและน้ำฮิลดปริมาณน้ำได้ 
4-24.8 และ 1-21.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และยังเพ่ิมผลตอบแทนสุทธิ อยู่ในช่วง 101-1,970 และ 23-446 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การปลูกหอมหรือกระเทียมในพ้ืนที่ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิลลดการใช้น้ำ 
8.8 และ 11.4 เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิมผลตอบแทนสุทธิ 1,770 และ 404 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลการพัฒนา
โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 4.0) พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ยืดหยุ่นกับการใช้งาน ส่วน Line Application สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถรับ
ข่าวสารและติดต่อกับเจ้าหน้าที่โครงการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำที่มีระบบส่งน้ำด้วยคลองชลประทานมี
ประสิทธภาพชลประทานที่ดีกว่า และเหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพืชที่ทำให้ลดการใช้น้ำและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรไ์ด้มากกว่าระบบส่งน้ำด้วยคลองธรรมชาติ 

คำสำคัญ: ระบบการบริหารจัดการน้ำยุคใหม่, ระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ , 
โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน, สมดุลน้ำ 
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Abstract 
  

This research project was conducted for the following objectives: 1) to study 
meteorological and hydrological data of reservoirs; 2) to analyze plant/crop modifications in 
the dry season; 3) to develop database for farmers; 4) to develop forecasting tools and water 
allocation; and 5) to develop innovative smart communication systems for water 
management. In this research, there was a study of two medium-sized reservoirs, Nam-Haeng 
and Huay-Nam-Hei, in Nan province, by applying meteorological data, hydrological data, and 
information on crop cultivation in the past, as recorded by the Royal Irrigation Department 
and related organizations. These were the references of the data mentioned: a rainfall-runoff 
model (HEC-HMS) was used to analyze missing data of water inflow into the reservoir, and 
statistical values and trend of meteorological and hydrological data were analysed by the 
statistical method combined with Mann-Kendall (MK) test. Crop modifications in the drought 
season were analyzed with Agri-Map, characteristics of soil, water, weather conditions, market 
and the means of farmers’ livelihood. Moreover, the forecasting tools and water allocation 
(WAPF 4.0) were improved and developed from WAPF 3.0 program, and the innovative smart 
communication systems for water management was developed in the form of a Line 
Application.  

 The study results indicated that the annual runoff of the Nam-Haeng Reservoir 
tended to increase significantly, while the annual runoff of Huay-Nam-Hei Reservoir had no 
statistical trend. As for the annual rainfall of both reservoirs, no statistical trend appeared. 
Nam-Haeng and Huay-Nam-Hei reservoirs contain water volume of over 50 percent of the 
reservoir capacity during the dry season. Sixteen new crops were appropriately categorized, 
in which onion and garlic cultivation receives the most interest from farmers. The results of 
the study illustrates that the new crop cultivation of Nam-Haeng and Huay-Nam-Hei 
reservoirs contributed to water reduction from 4 to 24.8 percent, and from 1 to 21.4 percent, 
and also contributed to the rise in the net yield from 101 to 1,970 percent and from 23 to 
445 percent, respectively. The cultivation of onions and garlics in the area of Nam-Haeng and 
Huay-Nam-Hei reservoirs decreased water consumption by 8.8 and 11.4 percent and 
increased the net yields by 1,770 and 404 percent, respectively. The results of the 
development of irrigation planning program (WAPF 4.0) revealed the efficiency, speed and 
accuracy of the program, as well as its flexibility in use. Further, the Line Application has the 
effective capacity for farmers to be more easily accessible to news, information and contact 
from the project officers. Moreover, the reservoir with the water supply system using 
irrigation canals have higher efficiency than those from natural canals, leading to more 
suitability for crop modification, a reduction in water, and an increase in economic values at 
the same time.  

Key words: System of modern water allocation, Intelligent communication for water 
management, Irrigation planning program, Water balance 
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A พ้ืนที่ของพ้ืนที่รับน้ำ 
Ai พ้ืนที่ระบายน้ำของพ้ืนที่ย่อย i 

Area พ้ืนที่ผิวของอ่างเก็บน้ำ 
b เลขยกกำลังของสูตรคำนวณ กรณีของฝาย 
C ค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น 
C ค่าคงที่ในการแปลงหน่วย (2.75 สำหรับ SI และ 640 สำหรับฟุต-ปอนด์) 

CN ค่า curve number 
CNCOMPOSITE ค่า CN รวมของการคำนวณปริมาณน้ำท่าในแบบจำลอง HEC- HMS 

CNi ค่า CN สำหรับพื้นที่ย่อย i 
Cp สัมประสิทธิ์ค่าสูงสุดของ Unit hydrograph 

es-ea อัตราการเคลื่อนย้าย 
Et ปริมาณน้ำจากการระเหยจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t 
ET ปริมาณการใช้น้ำของพืช 
ETo ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง 
Eva อัตราการระเหยในรอบวัน 
G อัตราการเคลื่อนย้ายพลังงานความร้อนในดิน 
H ระดับน้ำเหนือสันฝาย 
i ค่าดัชนีของพ้ืนที่รับน้ำย่อยที่มีดินชนิดเดียวกันและมีการใช้งานที่ดินเหมือนกัน 
Ia ค่าสูญเสียเริ่มต้น 
It ปริมาณน้ำจากพ้ืนที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t 
K เลขคงท่ียกกำลัง 
K ช่วงเวลาของคลื่นน้ำท่วมที่ไปถึงเส้นทาง reach 
Kc สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช 
L ความยาวของสันฝาย 

LOSS ร้อยละปริมาณน้ำสูญเสีย 
N เลขยกกำลังโดยทั่วไปมีค่า 0.33 
n ระยะเวลานับจากปัจจุบันถึงปีที่พิจารณา 

Oinfil อัตราการรั่วซึมในรอบวัน 
Ot ปริมาณน้ำที่ส่งออกจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t 
P ปริมาณน้ำฝนสะสมที่เวลา t 
Pe ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินสะสมที่เวลา t 
Pn จำนวนประชากรในอนาคต 

POPT จำนวนประชากรในเขตใช้น้ำประปาทั้งหมด 
Pt ปริมาณฝนที่ตกลงในอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t 

PMt ปริมาณน้ำจากการสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t 
P0 จำนวนประชากรในปัจจุบัน 
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Qt ปริมาณการไหลพ้ืนฐาน ที่เวลา t ใดๆ 
Q0 ปริมาณการไหลพ้ืนฐานเริ่มต้น" 
R ปริมาณฝนในรอบวัน 
r อัตราการเติบโตของประชากร 
Rn ปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่พืชได้รับ 
Rt ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านเหนือน้ำในช่วงเวลา t 
S ความสามารถการเก็บกักสูงสุด 

SER สัดส่วนการใช้บริการน้ำประปา 
Set ปริมาณน้ำที่รั่วซึมจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t 
SPt ปริมาณน้ำที่ไหลล้นจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t 
St ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเมื่อต้นเวลา t 

St+1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเมื่อปลายเวลา t 
T อุณหภูมิของอากาศ (องศาเซลเซียส) 
t ช่วงเวลาที่พิจารณา 
tp เวลาจากก่ึงกลางฝนถึงจุดสูงสุดของกราฟน้ำท่า (time to peak) 
tpr Lag ของ Unit hydrograph 
tr ช่วงเวลาของ Unit hydrograph 

UNIT อัตราการใช้น้ำของประชากรต่อคนต่อวัน 
Up ค่าสูงสุดของ Unit hydrograph มาตรฐาน 
U2 ค่าความเร็วลมที่ระดับความสูง 2 เมตรจากพ้ืนดิน 

WDp ปริมาณความต้องการน้ำประปา 
X ช่วงน้ำหนัก (0 < X < 0.5) 
 ค่าความลาดชันของเส้นกราฟแรงดันไอ 
 ค่าคงที่ของ Psychrometric 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

 ทร ัพยากรน ้ำเป ็นทร ัพยากรท ี ่ม ีความสำค ัญต ่อการพัฒนาประเทศ ท ั ้ งภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทใน
การจัดการด้านทรัพยากรน้ำ โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในทั่วถึงทั้งภาค
เกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค อีกทั้งมีหน้าที่ในการดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและ
บริหารจัดการน้ำ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเติบโตของกลุ่ม
ประชากร การพัฒนาการดำเนินการทางภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใน
การใช้น้ำสูงมากยิ่งขึ ้น พร้อมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่ทำให้
รูปแบบการกระจายตัวของน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าไม่สม่ำเสมอ แตกต่าง และเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้มี
แนวโน้มต่อการเกิดปัญหาอุทกภัย ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาด้านคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะปัญหาขาด
แคลนน้ำนับวันยิ่งมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำให้
สามารถจัดสรรน้ำได้อย่างเพียงพอ ประหยัดน้ำเพิ่มขึ้น และใช้น้ำอย่างมีความคุ้มค่า รองรับทั้งสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตได้  

 ที่ผ่านมา การดำเนินงานของกรมชลประทานมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกำลังประสบกับปัญหา ในการบริหารจัดการน้ำ
เช่นเดียวกัน สาเหตุหนึ่งของปัญหามาจากการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและผู้ใช้น้ำกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน จึงมีแนวคิดในการศึกษาวิจัยพื้นที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชน
ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้ใช้น้ำกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้สามารถประหยัดน้ำ และเพิ่มผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
การศึกษาได้เลือกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน เป็นต้นแบบของระบบบริหารจัดการน้ำยุคใหม่ โดยอ่างเก็บน้ำน้ำแหงส่งน้ำด้วยระบบคลองชลประทาน 
ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิส่งน้ำด้วยคลองธรรมชาติ 

การวิจัยนี้มุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำขนาด
กลาง ประกอบด้วย สถิติและแนวโน้มของข้อมูลอุตุและอุทกวิทยา แนวทางการปรับเปลี่ ยนพืชในฤดูแล้ง 
แนวทางวางแผนการปลูกพืชในฤดูแล้งในสถานการณ์น้ำต่างๆ ฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้น้ำ เครื่องมือการ
พยากรณ์และการจัดสรรนํ้า และนวัตกรรมระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ที่สามารถ
สื่อสารได้ 2 ทาง ระหว่างผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการน้ำครอบคลุมทุก
ความต้องการใช้น้ำด้วยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ สอดคล้องกับพันธกิจหลักของกรมชลประทาน ใน
การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม เกิดความเชื่อถือต่อภาครัฐและให้ความ
ร่วมมือที่ดีสำหรับการใช้น้ำต่อไป นำไปสู่การจัดการตามแนวคิดความร่วมมือการใช้น้ำภาคการเกษตรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ที่สามารถจัดการชนิดการเพาะปลูกพืช เพ่ือให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างสูงสุด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้นํ้าของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน และพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำหรับการตัดสินใจร่ วมกับ
ชุมชน  

2) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้าที่เหมาะสมกับความต้องการ 

3) เพื่อสร้างนวัตกรรมระบบการบริหารจัดการนํ้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และ
พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นต้นแบบการบริหารจัดการนํ้าที่เหมาะสม
กับบริบทของชุมชน 

4) เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน และพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

5) เพื ่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพชลประทาน และประสิทธิผลด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างพื้นที่โครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับพื้นท่ีโครงการที่ส่งน้ำโดยลำน้ำธรรมชาติ 

6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรนํ้า สำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำน้ำแหง  อำเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน และพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยพื้นที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขต
จังหวัดน่านในครั้งนี้จะดำเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และ 
ระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชฤดูแล้งเพื่อลดการใช้น้ำและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดของขอบเขตการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

1) พ้ืนที่ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ ่งทั ้ง 2 โครงการ ตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่ของโครงการชลประทานน่าน 
สำนักงานชลประทานที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 1-1  

2) ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการปลูกพืช ข้อมูลการ
ส่งน้ำ ข้อมูลอุตุ-อุทก ข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน เป็นต้น  

3) การศึกษาข้อมูลอุตุและอุทกวิทยา ได้คำนวณค่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพ่ือต่อขยายข้อมูลให้มีครบ 
30 ปี ด้วยแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า HEC-HMS จากนั้นนำค่าปริมาณฝน การระเหย และปริมาณน้ำ
ไหลเข้าอ่าง มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลรายปีด้วยด้วยวิธี Mann-
Kendal 

4) การศึกษาความต้องการใช้น้ำ ได้แก่ น้ำเกษตร และน้ำรักษาระบบนิเวศ น้ำเกษตรได้วิเคราะห์จาก
ข้อมูลที่รวบรวมจากโครงการ ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศได้คำนวณจากค่าสถิติของปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำในช่วงเวลาฤดูแล้ง ส่วนประสิทธิภาพการชลประทานได้พิจารณาจากลักษณะทาง
กายภาพของระบบส่งน้ำ และคำนวณจากข้อมูลการปลูกพืชและการส่งน้ำของโครงการในอดีต  

5) การศึกษาการปรับเปลี่ยนพืช ได้จากการพิจารณาชนิดพืชที่เหมาะสมในจังหวัดน่าน คัดเลือกจาก
ความเหมาะสมจากแผนที่ Agri-Map และความคิดเห็นของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการใน
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พ้ืนที ่โดยจะปรับเปลี่ยนพืชเฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น อีกท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อแผนฤดูฝนเดิม ดังนั้น
พืชชนิดใหม่จึงควรมีอายุน้อยกว่า 150 วัน 

6) การพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า ได้พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมวางแผนการ
ใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 3.0) ให้เหมาะสมกับความต้อง
การและสอดคล้องกับที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำ โดยกำหนดค่าลักษณะของอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่าง การซึม การระเหย ปริมาณฝน ชนิดพืช เป็นต้น  

7) การศึกษาแผนการปลูกพืชในสถานการณ์น้ำต่างๆ ได้ศึกษาสมดุลน้ำในฤดูแล้ง โดยพิจารณาจาก
ปริมาตรน้ำเริ่มต้นที ่50-100 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างเก็บน้ำ และปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำแบบ
ปีน้ำมาก น้ำปกติ และปีน้ำน้อย และปลูกพืชแต่ละชนิดเพียงรอบเดียว 

8) การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในพ้ืนที่ศึกษา จะพิจารณาจากชนิดพืชและ
พ้ืนที่เพาะปลูกตามทางเลือกที่ได้เสนอในโครงการวิจัย 

9) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้นํ้าของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 
ประกอบด้วย ชื่อเจ้าของพ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดของพืช เป็นต้น  

10) นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการนํ้าอ่างเก็บน้ำเป็นการใช้ LINE Application เชื่อมโยงสื่อสาร
สองทาง โดยสามารถแจ้งแผนการปลูกพืชหลายชนิดที ่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเป็นแนว
ทางเลือกให้กับเกษตรกรได้ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และโครงการชลประทาน
พิจารณาคำนวณสมดุลปริมาณน้ำและแจ้งหรือปรับแผนการส่งน้ำให้แก่เกษตรกร 

11) การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และประสิทธิผลด้านเศรษฐศาสตร์ จะเปรียบเทียบ
ระหว่างพื ้นที ่โครงการที ่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับพื ้นที่โครงการที ่ส่งน้ำโดยลำน้ำ
ธรรมชาติ 

12) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลการเพาะปลูกพืช และ
ความสนใจการปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการประชุมถ่ายทอดนวัตกรรมที่งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้น  

1.4 ขั้นตอนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดำเนินการวิจัย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

1) รวบรวมและศึกษา เอกสาร รายงาน และทฤษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือการพยากรณ์และการ
จัดสรรนํ้า แบบจำลองน้ำฝนน้ำท่า เป็นต้น 

2) รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการปลูกพืช ข้อมูลการส่ง
น้ำ ข้อมูลอุต-ุอุทก ข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน เป็นต้น 

3) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ  

4) วิเคราะห์ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ได้แก่ การระเหย ปริมาณฝน น้ำท่า และปริมาณน้ำ
ต้นทุน 

5) วิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

6) วิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 

7) พัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 
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8) วิเคราะห์แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ 

9) วิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 

10) พัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลและการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้นํ้า  

11) พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 

12) ถ่ายทอดความรู้ 

13) สรุปผลการวิจัย 

14) จัดทำรายงานการวิจัย  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้  

1) เจ้าหน้าที่โครงการมีเครื่องมือและสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงในการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ  

2) เกษตรกรมีช่องทางที่สะดวกสามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุน การร่วมตัดสินใจการเพาะปลูก
พืช ตารางการรับส่งน้ำ 

3) กรมชลประทานได้ต้นแบบของการจัดการบริหารน้ำแนวใหม่ที่นำเทคโนโลยีที่นิยมใช้งาน มาปรับ
ให้เข้ากับลักษณะการทำงานร่วมกันแบบสองทาง 

 
รปูที่ 1-1 ที่ตั้งของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎี ได้แก่ การจัดการน้ำ

การจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ หลักสมดุลของน้ำในอ่างเก็บน้ำ การปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ ความต้องการใช้น้ำ 
และการศึกษาท่ีผ่านมา  

2.1 การจัดการน้ำ 

การจัดการน้ำมีการให้นิยามไว้หลายความหมาย อาจหมายถึง เป้าหมายของการพยายามในการเพ่ิม
ผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรมโดยมีการจัดการเรื่องน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพลมฟ้าอากาศสภาพ
ดิน ชนิดพืช และปริมาณต้นทุนที่มีอยู่ เนื่องจากการจัดการมีความสำคัญต่อการใช้น้ำชลประทาน เพื่อพัฒนา
ด้านการเกษตร ให้มีผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ ้น และอาจช่วยบรรเทาความเสียหายต่ างๆ (ทวีวัช, 2528) 
ในขณะที่ วราวุธ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการน้ำ คือ ความพยายามที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำไปทำการ
เพาะปลูก โดยอาศัยหลักการจัดการ ซึ ่งประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติการ การติดตามผล การ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ปรับปรุงแผน เพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ชลประทานที่วางจัดทำแผนไว้ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำน้อยที่สุด และเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด องค์ประกอบสำคัญในการจัดการน้ำ คือ ต้นทุนน้ำ ปริมาณและความเชื่อถือได้ 
ความต้องการน้ำปริมาณและเวลาที่ต้องการ ระบบส่งน้ำ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการส่งน้ำ และคน 

การจัดการน้ำในกรณีโครงการสามารถแยกได้ตามลักษณะการจัดการได้ 3 ระดับ คือ 1) การจัดการ
แหล่งน้ำของโครงการ ได้แก่ การจัดการปริมาณน้ำต้นทุนของโครงการที่มีอยู่ เช่น เขื่อนเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำ 
หรือน้ำใต้ดิน เป็นต้น 2) การจัดการน้ำในระบบส่งน้ำของโครงการ ได้แก่ การส่งน้ำเข้าไปในระบบชลประทาน
ตามจำนวนและเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคลองสายใหญ่ คลองสายซอย เป็นต้น 3) การจัดการน้ำในระบบส่งน้ำใน
ไร่นา ได้แก่ การส่งน้ำในคูส่งน้ำ หรือระบบการส่งน้ำในไร่นาให้มีปริมาณที่พอเพียงและแพร่กระจายไปสู่แปลง
เพาะปลูกอย่างทั่วถึง การจัดการน้ำในโครงการทั้ง 3 ระดับ มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากเป็นระบบที่ต่อเนื่องกัน
และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันตลอดเวลา มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาในการบริหารงานส่งน้ำและบำรุงรักษา
ของโครงการนั้นได ้(เสถียรชัย, 2551)  

2.2 การจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

2.2.1 อ่างเก็บน้ำ 

 อ่างเก็บน้ำ คือ กลไกที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติ เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ การอุปโภค–บริโภค การอุตสาหกรรม การชลประทาน 
การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลักดันน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง การควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำ การควบคุมระดับน้ำใน
แม่น้ำเพื่อการคมนาคมทางน้ำ การควบคุมหรือบรรเทาน้ำท่วม เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ (วราวุธ, 2538) 

US Army Corps of Engineers ได้ทำการแบ่งขอบเขตปริมาณน้ำในอ่างไว้ (อารียา, 2545) ดังแสดง
ในรูปที่ 2-1 โดยที่ส่วนต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6 
 

  1) Surcharge Storage คือ ปริมาตรอ่างเก็บน้ำที ่ใช ้สำหรับช่วงที ่เกิดน้ำท่วม ซึ ่งเกิน
ความสามารถที่ทางระบายน้ำล้น (Spillway) ระบายได้ ปริมาณน้ำในส่วนนี้จะยังคงอยู่ในอ่างเก็บน้ำ  และ
ค่อยๆ ไหลออกผ่านทางระบายน้ำล้น  

  2) Flood Control Storage เป็นปริมาตรสำรองเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งปริมาณน้ำจะถูก
เก็บกักไว้โดยไม่ได้ไหลผ่านไปยังพื้นที่ท้ายน้ำ ถ้าอ่างเก็บน้ำใดไม่มีปริมาตรเก็บกักเพื่อการป้องกันน้ำท่วมนี้ จะ
ถือว่าปริมาตรเก็บกักสะสมที่จุดสูงสุดของการป้องกันน้ำท่วมเท่ากับปริมาตรเก็บกักที่จุดสูงสุดของโซน 
Conservation 

  3) Conservation Storage เป็นปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามความ
มุ่งหมายในการสร้างเขื่อน 

  4) Buffer Storage เป็นส่วนหนึ่งของ Conservation Storage เมื่อระดับน้ำในอ่างลดลงถึง
โซน Buffer จะบ่งชี ้ให้เห็นสภาวะแห้งแล้งกำลังจะเกิดขึ ้น จำเป็นต้องส่งน้ำในปริมาณที ่จำเป็นเท่านั้น 
(Required Flow)  

  5) Inactive Storage เป็นปริมาตรอ่างเก็บน้ำที่ไม่ได้ใช้การ กล่าวคือจะไม่มีการปล่อยน้ำไป
ใช้จากปริมาตรอ่างเก็บน้ำส่วนนี้ แต่เป็นปริมาตรที่เผื่อไว้สำหรับการตกตะกอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุการใช้งาน
ของอ่างเก็บน้ำ 

 
(ที่มา: อารียา, 2545) 

รูปที่ 2-1 การแบ่งขอบเขตปริมาณน้ำในอ่าง 
 

คำจำกัดความของคำต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ดังนี้ 

  1) ระดับเก็บกักต่ำสุด (Minimum Pool Level) คือ ระดับน้ำต่ำสุดซึ่งสามารถเอาออกจาก
อ่างไปใช้ได้ ระดับนี้จะเป็นตัวกำหนดระดับปากของอาคารทางออก (Outlet) ตัวที่อยู่ต่ำที่สุด ปริมาตรอ่างที่อยู่
ต่ำกว่าระดับต่ำท่ีสุดนี้เรียกว่า ปริมาตรสูญเปล่า (Dead Storage)  

  2) ระดับเก็บกักปกติ (Normal Pool Level) คือ ระดับเก็บกักสูงสุดของอ่างในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ (Normal Operation) บางครั้งเรียกว่าระดับน้ำสูงสุดปกติ (Normal Height Water Level) ระดับนี้
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จะเป็นตัวกำหนดระดับสันทางระบายน้ำล้นแบบไม่มีประตูควบคุม ปริมาตรเก็บกักท่ีอยู่ระหว่างระดับน้ำเก็บกัก
ต่ำสุดและระดับน้ำเก็บกักปกติเรียกว่าปริมาตรใช้การ (Active Storage)   

  3) ระดับเก็บกักสูงสุด (Maximum Water Surface) คือ ระดับน้ำสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นใน
อ่างเก็บน้ำในช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมขนาดใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าง ปริมาตรที่อยู่ระหว่างระดับน้ำสูงสุดและระดับ
เก็บกักปกติ เรียกว่า ปริมาตรเก็บกักน้ำส่วนเกิน (Surcharge Storage) เป็นปริมาตรอ่างที่ทำหน้าที่หน่วงคลื่น
น้ำท่วมไม่ให้เคลื่อนท่ีไปทางด้านท้ายน้ำเร็วและมีอัตรามากเกินไปจนก่อให้เกิดน้ำท่วมทางด้านท้ายน้ำ 

  4) ระดับควบคุมตอนบน (Upper Rule Curve) คือ ระดับน้ำตอนบนที ่กำหนดไว้เป็น
มาตรฐานของอ่างเก็บน้ำในแต่ละเดือน จำเป็นต้องรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้มีระดับสูงเกินกว่าระดับ
ควบคุมตอนบน ทั้งนี้เพ่ือสำรองปริมาตรน้ำที่อยู่ระหว่างปริมาตรควบคุมตอนบนกับระดับเก็บกักปกติไว้สำหรับ
ป้องกันน้ำท่วม 

  5) ระดับควบคุมตอนล่าง (Lower Rule Curve) คือ ระดับน้ำที่ควบคุมต่ำสุดในอ่างเก็บน้ำ
ของแต่ละเดือนไว้เป็นมาตรฐานไม่ให้ระดับน้ำต ่ำกว่าระดับควบคุมตอนล่าง ทั้งนี้เพ่ือที่จะสำรองปริมตรน้ำที่อยู่
ระหว่างระดับควบคุมตอนล่างกับระดับเก็บกักต่ำสุดไว้สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีการขาดแคลนน้ำ 

2.2.2 การจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

การจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ คือ การศึกษาความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำและการศึกษาปริมาณ
น้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลาต่างๆ แล้วนำมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ของอ่างเก็บน้ำใน
การกำหนดปริมาณน้ำที่จะส่งจากอ่างเก็บน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด 
หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำและการไหลล้นอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การวางแผนการใช้น้ำ
จากอ่างเก็บน้ำมีวัตถุประสงค์ต่างๆ (เจษฎา, 2538) 

หน้าที ่สำคัญของอ่างเก็บน้ำ คือ การปรับปริมาณน้ำที ่มีอยู่ ตามธรรมชาติให้เกิดความมั ่นคง 
(Stabilization) ด้วยการควบคุมปริมาณน้ำที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในธรรมชาติ และด้วยการนำน้ำไปใช้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ทั้งปริมาณ และเวลาที่ต้องการโดยได้มีแนวทางการศึกษาการปฏิบัติงานของอ่างเก็บน้ำ 
(Reservoir Operation Study) เพื่อให้การใช้อ่างเก็บน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอ่างเก็บน้ำที่ทำหน้าที่เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรียกว่า อ่างเก็บน้ำเอกประสงค์ (Single purpose reservoir) ส่วน
อ่างเก็บน้ำที่ทำหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์หลาย ๆ อย่างเรียกว่า อ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ (Multipurpose 
reservoir) (วราวุธ, 2538) ซึ่งหน้าที่ของอ่างเก็บน้ำมีดังต่อไปนี้  

1) อ่างเก็บน้ำที่ทำหน้าที่ “กักเก็บน้ำ” จะต้องพิจารณาถึงความต้องการน้ำจากอ่างเพ่ื อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประกอบกับปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าอ่างและการสูญเสียน้ำจากอ่างขณะเก็บกัก เพ่ือ
หาขนาดอ่างเก็บน้ำที่เล็กที่สุดที่สามารถทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 

2) อ่างเก็บน้ำที่ทำหน้าที่ “ควบคุมน้ำท่วม” จะต้องพิจารณาถึงกราฟน้ำท่วมขนาด ต่าง  ๆ
ประกอบกับขีดความสามารถของลำน้ำด้านท้ายน้ำของอ่างว่าจะสามารถรับน้ำท่วมได้มากน้อยเท่าใดโดยไม่เกิด
ความเสียหาย เพ่ือหาขนาดความจุสำหรับการควบคุมน้ำท่วมที่ได้ผล 

3) อ่างเก็บน้ำที่ใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จะต้องมีการ
กำหนดระดับเก็บกักต่ำสุดที่อ่างยังคงทำหน้าที่ดังกล่าวได้ แต่ปกติแล้วการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวมักจะเป็นผลพลอยได้ของอ่างเก็บน้ำที่ทำหน้าที่ “เก็บกักน้ำ” อยู่แล้ว 
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การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เป็นการศึกษาความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำและการศึกษา
ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างในช่วงเวลาต่างๆ แล้วนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ของอ่างเก็บน้ำใน
การกำหนดปริมาณน้ำที่จะส่งจากอ่างเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยง
ปัญหาการขาดแคลนน้ำและการไหลเข้าอ่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำมี
วัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 

 1) เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดที่จะทำการเพาะปลูกได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการขาด
แคลนน้ำในระหว่างฤดูการเพาะปลูก 

 2) เพ่ือหาปริมาณน้ำที่ควรจะส่งจากอ่างในแต่ละเดือน 

  3) เพ่ือหาปริมาณน้ำที่ควรเก็บกักไว้ในอ่างในแต่ละเดือน 

  4) เพ่ือหาปริมาณน้ำที่ไหลล้นอ่าง และช่วงเวลาที่จะมีน้ำไหลล้นอ่าง 

  5) เพ่ือหาช่วงเวลาวิกฤติต่อการขาดแคลนน้ำในการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ 

  6) ช่วงเวลาที่ใช้วางแผนอาจเป็นปี เดือน สัปดาห์ หรือวัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
และข้อมูลที่มีอยู่ 

2.3 หลักสมดุลของน้ำในอ่างเก็บน้ำ  

 อ่างเก็บน้ำทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ำในยามที่ปริมาณที่น้ำไหลเข้ามากกว่าความต้องการ เพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอสำหรับส่งให้กับความต้องการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ประจำเดือนจะทำได้โดยการวิเคราะห์สมดุลของน้ำ (Water Balance) ในอ่างประจำเดือน หลักการสมดุลของ
น้ำในอ่างกล่าวว่า ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างลบด้วยปริมาณน้ำที่ไหลออกจากอ่างทั้งหมดจะเท่ากับปริมาณน้ำใน
อ่างที่เปลี่ยนไป สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำที่ไหลเข้า ปริมาณน้ำไหลออก และ
ปริมาณน้ำในอ่างในแต่ละเดือนได้ (ฉลอง, 2538) 

การวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะประกอบไปด้วย การประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง ปริมาณ
ความต้องการน้ำทั้งหมด การสูญเสียน้ำเนื่องจากการระเหยและรั่วซึม แล้วนำมาคำนวณหาปริมาณน้ำที่ต้องส่ง
และเหลืออยู่ในอ่าง จากปริมาณน้ำที่มีอยู่เมื่อต้นเดือนตามหลักสมดุลน้ำ การคำนวณสมดุลน้ำประจำเดือนจะ
ทำต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการวางแผนซึ่งปกติจะเป็น 1 ปี (เจษฎา, 2538) 

 สภาวะสมดุลของน้ำในอ่างเก็บน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-2 คือ ปริมาณน้ำเข้าและออกจากอ่างเก็บน้ำ
เท่ากัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ หากในกรณีที่เกิดสภาวะไม่สมดุลคือ ปริมาณน้ำเข้า
และออกจากอ่างเก็บน้ำไม่เท่ากัน จะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำได้ 2 ลักษณะคือ สถานะที่
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำเข้ามากกว่าปริมาณน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ และสถานะที่
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำเข้าน้อยกว่าปริมาณน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ (ทองเปลว , 
ม.ป.ป.: บทที่ 3 หน้า 5) สมการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ดังแสดงในสมการที่ 2-1 

St+1 = St + It + Pt + Rt - PMt - Et - Set - SPt - Ot                          ………(2-1) 
 

เมื่อ  St+1 คือ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเมื่อปลายเวลา t (ลบ.ม.) 
  St   คือ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเมื่อต้นเวลา t (ลบ.ม.) 
   It   คือ ปริมาณน้ำจากพ้ืนที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
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   Pt   คือ ปริมาณฝนที่ตกลงในอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
  Rt    คือ ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านเหนือน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
  PMt  คือ ปริมาณน้ำจากการสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
   Et    คือ ปริมาณน้ำจากการระเหยจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
  Set   คือ ปริมาณน้ำที่รั่วซึมจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
  SPt   คือ ปริมาณน้ำที่ไหลล้นจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
  Ot    คือ ปริมาณน้ำที่ส่งออกจากอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลา t (ลบ.ม.) 
   t     คือ ช่วงเวลาที่พิจารณา เช่น วัน เดือน หรือ ปี 
 

 
รูปที่ 2-2 สมดุลของน้ำในอ่างเก็บน้ำ 

 
 จากสมการที่ 2-1 เมื่อต้องการประยุกต์ใช้สำหรับการคาดการณ์ปริมาตรน้ำในอ่างของวันพรุ่งนี้ (St+1) 
ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย  

  1) ปริมาตรน้ำในอ่างของวันนี้ (St) ได้จากการอ่านค่าระดับน้ำที่ไม้อ่านค่าระดับ แล้วนำไปหา
ปริมาตรน้ำจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน้ำ-พื้นที่ผิว และปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ (Capacity-
Area- Elevation Curve) ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

  2) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างของวันนี้ (It) เป็นข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดน้ำท่าบริเวณด้านเหนือน้ำ    

  3) ปริมาณน้ำจากฝนที่ตกในอ่างของวันนี้ (Pt) เป็นข้อมูลของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่
อ่างได้จากการนำข้อมูลฝนมาคำนวณร่วมกับพ้ืนที่ผิวของอ่าง ดังสมการที่ (2-2) 

    Pt= R × Area                                                                   ……….(2-2) 
  

 เมื่อ     Pt      คือ ปริมาณน้ำจากฝน (ลบ.ม./วัน) 
   R       คือ ปริมาณฝนในรอบวัน (ม./วัน) 
   Area  คือ พ้ืนที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำ (ลบ.ม./วัน) ได้จากกราฟรูปที่ 2-3 ข) 
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ก) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน้ำและปริมาตรเก็บกัก 

 
ข) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน้ำและพื้นที่ผิวของอ่างเก็บน้ำ 

(ที่มา: นิตยา, 2551) 

รูปที่ 2-3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน้ำ-พ้ืนที่ผิวและปริมาตรเก็บกัก 
 

  4) ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านเหนือน้ำ  (Rt) เป็นข้อมูลของปริมาณน้ำที่
ปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ำด้านเหนือน้ำเป็นระบบอ่างเก็บน้ำแบบอนุกรม 

  5) ปริมาณน้ำจากการสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำของวันนี้ (PMt) เป็นข้อมูลของปริมาณน้ำที่
สูบออกจากอ่าง เพ่ือไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยตรง 

  6) ปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างของวันนี้ (Ot) เป็นข้อมูลของปริมาณน้ำที่ได้จากการใช้น้ำ
ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ น้ำเพื่อการชลประทาน อุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้า น้ำจะถูก
ปล่อยผ่าน Outlet ของเขื่อน 
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  7) ปริมาณการรั่วซึมจากอ่างของวันนี้ (Set) เป็นข้อมูลของปริมาณน้ำคาดการณ์ในรอบวัน ได้
จากการนำข้อมูลการรั่วซึมในอดีตหรือค่าทางสถิติที่ถูกประเมินเป็น ม./วัน คูณกับพ้ืนที่ผิวอ่างเก็บน้ำ ดังสมการ
ที่ (2-3) 

    Set = Oinfil × Area                                                                      ……….(2-3) 

 เมื่อ     Set     คือ ปริมาณน้ำจากการระเหย (ลบ.ม./วัน) 
   Oinfil    คือ อัตราการรั่วซึมในรอบวัน (ม./วัน) 
   Area   คือ พ้ืนที่ผิวของอ่างเก็บน้ำ (ลบ.ม./วัน) ได้จากกราฟรูปที่ 2-3 ข)  
 
  8)  ปริมาณการระเหยในอ่างของวันนี้ (Et) เป็นข้อมูลของปริมาณน้ำคาดการณ์ในรอบวันได้
จากการนำข้อมูลการระเหยในอดีตหรือค่าทางสถิติมาคำนวณร่วมกับพ้ืนที่ผิวของอ่าง ดังแสดงในสมการที่ (2-4) 
 

   Et = Eva × Area                                                                           ……….(2-4) 
  

 เมื่อ     Et      คือ ปริมาณน้ำจากการระเหย (ลบ.ม./วัน) 
   Eva   คือ อัตราการระเหยในรอบวัน (ม./วัน) 
   Area  คือ พ้ืนที่ผิวของอ่างเก็บน้ำ (ลบ.ม./วัน) ได้จากกราฟรูปที่ 2-3 ข) 
 
  9) ปริมาณน้ำล้นอ่างของวันนี้ (SPt)  เป็นข้อมูลของปริมาณน้ำได้จากการไหลของน้ำผ่าน
อาคารระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำ สามารถคำนวณ ได้จากสมการที่ (2-5) 
 

    SPt = CLHb                                                                      ……….(2-5) 
  

 เมื่อ    SPt    คือ ปริมาณน้ำล้นอ่าง (ลบ.ม./วัน) 
   C      คือ ค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น (แนวตรงใช้ 1.82) 
   L      คือ ความยาวของสันฝาย (ม.)  
   H      คือ ระดับน้ำเหนือสันฝาย (ม.) 
   b      คือ เลขยกกำลังของสูตรคำนวณ (สันมนใช้ 1.5) 

2.4 การปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ 

2.4.1 หลักการของการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ 

 การปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation) หมายถึง การเก็บกักน้ำในอ่างและการส่งน้ำจาก
อ่างเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยมีการวางแผนล่วงหน้าว่าควรจะเก็บกักและส่งน้ำจากอ่างในแต่ละช่วงเวลาเป็น
ปริมาณเท่าใด และมีการปฏิบัติการตามที่วางไว้ตราบเท่าที่สภาพในอนาคตเป็นไปตามที่คาดคะเนไว้ ถ้าสภาพ
ในอนาคตต่างจากที่คาดคะเนไว้ตอนวางแผน การปฏิบัติการอาจต่างจากแผนที่วางไว้ เพื่อลดสภาวะการขาด
แคลนน้ำหรือน้ำไหลล้นอ่าง (วราวุธ, 2538) 

 อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถทราบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างในอนาคตการ
คาดคะเนอาจถูกหรือผิด การกำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างดังกล่าวยังอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำได้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเนื ่องจากความไม่แน่นอนของการ
คาดคะเนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง ควรได้มีการกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยในการกำหนดปริมาณน้ำเก็บกัก
ต่ำส ุดที่ยอมให้ (Allowable minimum storage capacity) ให้ส ูงกว่าปริมาณน้ำเก็บกักต ่ำส ุด (Dead 
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Storage) ในการวิเคราะห์สมดุลน้ำ เกณฑ์ความปลอดภัยในลักษณะดังกล่าวอาจช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำ 
กรณีท่ีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างน้อยกว่าที่คาดคะเนไว้ในการวางแผนปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ 

 สิ่งสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ คือ การคาดคะเนปริมาณน้ำ
ที่ไหลเข้าอ่างในช่วงระยะเวลาที่วางแผนล่วงหน้า เช่นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ถ้าสามารถ รู้ปริมาณน้ำที่ไหล
เข้าอ่างในแต่ละเดือนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า การวางแผนปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำจะทำได้ง่ายๆ โดยขั้นแรกจะ
สมมุติแผนการใช้น้ำจากอ่างแล้วจึงทำการวิเคราะห์สมดุลของน้ำในอ่างในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องตลอด 12 
เดือน ผลการวิเคราะห์สมดุลของน้ำจะทำให้ทราบว่าควรจะเก็บกักน้ำในแต่ละเดือนเป็นปริมาณเท่าใด และ
เมื่อใดถ้ามีการขาดแคลนน้ำและการไหลล้นอ่างเป็นจำนวนมาก สิ่งนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าแผนการใช้น้ำจาก
อ่างและการเก็บกักน้ำในอ่างยังไม่ดีพอ ควรต้องมีการปรับแผนการใช้น้ำและการเก็บกักน้ำใหม่เพื่อไม่ให้เกิด
การขาดแคลนน้ำและไหลล้นอ่าง หรือให้เกิดน้อยท่ีสุดเท่าที่จะทำได้  

 แนวทางในการบริหารงานอ่างเก็บน้ำ ควรมีการกำหนดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ (บัญชา, 2541) ดังนี้  

  1) ระดับควบคุมตอนบน (Upper Rule Surface) คือ ระดับน้ำตอนบนที่กำหนดไว้เป็น
มาตรฐานของอ่างเก็บน้ำในแต่ละเดือน จำเป็นต้องรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ไม่ให้มีระดับสูงเกินกว่าระดับ
ควบคุมตอนบน ทั้งนี้เพื่อสำรองน้ำที่อยู่ระหว่างระดับควบคุมตอนบนกับระดับเก็บกักสูงสุด ไว้ สำหรับป้องกัน
อุทกภัย ปริมาตรน้ำที่ระดับนี้เรียกว่า ปริมาตรวิกฤติสูงสุด (Volume Upper Critical, Vuc)  

  2) ระดับควบคุมตอนล่าง (Lower Rule Surface) คือ ระดับน้ำที่ควบคุมต่ำสุดในอ่างเก็บน้ำ
ของแต่ละเดือน ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่าระดับควบคุมตอนล่าง ทั้งนี้เพ่ือสำรองน้ำให้อยู่
ระหว่างระดับควบคุมตอนล่างกับระดับเก็บกักต่ำสุด ไว้สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีการขาดน้ำ 
ปริมาตรเก็บกักท่ีระดับนี้ เรียกว่า ปริมาตรวิกฤติต่ำสุด (Volume Lower Critical, Vlc) 

2.4.2 โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ วิธี Probability Based Rule Curves  

 โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Rule Curves) เป็นเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลาต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลของอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ ปริมาณน้ำเข้า
อ่าง ปริมาณความต้องการน้ำในกิจกรรมต่างๆ เช่น เพื่อการชลประทาน อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รักษา
ระบบนิเวศ เป็นต้น นำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการทางสถิติ เกณฑ์ท่ีได้สามารถใช้ได้เฉพาะของ
แต่ละอ่างเท่านั้น  โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 เส้นหลัก ได้แก่ โค้งปฏิบัติการ
ควบคุมระดับบน (Upper Rule Curve, URC) และโค้งปฏิบัติการควบคุมระดับล่าง (Lower Rule Curve, 
LRC) (อารียา, 2545) ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 โค้งปฏิบัติการควบคุมระดับบน (Upper Rule Curve, URC) คือ ปริมาณน้ำตอนบนที่กำหนดไว้เป็น
มาตรฐานของอ่าง จำเป็นต้องควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเพ่ือไม่ให้มีค่ามากกว่าค่านี้ ทั้งนี้เพ่ือสำรองปริมาตรของ
อ่างไว้สำหรับรองรับปริมาณน้ำหลาก 

 โค้งปฏิบัติการควบคุมระดับล่าง (Lower Rule Curve, LRC) คือ ปริมาณน้ำตอนล่างที่ควบคุมต่ำสุด
ของอ่าง กำหนดไว้เป็นมาตรฐานของอ่าง จำเป็นต้องควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเพื่อไม่ให้มีค่าต่ำกว่าค่านี้ ทั้งนี้
เพ่ือสำรองปริมาณน้ำในอ่างไว้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง 
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รูปที่ 2-4 ตัวอย่างโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ 

2.5 ความต้องการใช้น้ำ 

 ความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำโดยทั่วไป ประกอบด้วย ความต้องการใช้น้ำเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค ความต้องการใช้น้ำเพื่อเพื่อการเกษตร ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และความ
ต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

2.5.1 ความต้องการใช้น้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามพื้นที่ชุมชน คือ 
ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเมือง ใช้น้ำจากระบบประปาเป็นหลัก และการใช้น้ำเพื่อการ
อุปโภค- บริโภคในชนบท มีทั้งการใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำจากลำห้วย หนองน้ำ สระเก็บน้ำ 
หรือน้ำบาดาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ซึ่งจากการทบทวนรายงานแผนหลักการพัฒนาระบบท่อส่ง
น้ำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้พิจารณาเฉพาะปริมาณความต้องการใช้น้ำที่อยู่ในเขตเมืองหรือเขต
เทศบาลที่ใช้น้ำผ่านระบบประปา มีปริมาณความต้องการน้ำเป็นกลุ่มก้อนและมีตำแหน่งการใช้น้ำที่แน่นอน 

 ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากรทั้งหมด ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขต
เมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างกัน โดยได้จำแนกอัตราการใช้น้ำของประชากรตามลักษณะชุมชน 
คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล นอกเขตเทศบาล และการปกครองท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, 2555) ดังนี้  

- เทศบาลนคร กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 200 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลตำบล กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 120 ลิตร/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาล กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน 
- การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและพัทยา) กำหนดอัตราการใช้น้ำ
เท่ากับ 400 ลิตร/คน/วัน 

 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 14 
 

 ในการคาดการณ์จำนวนประชากร ในอนาคตสามารถใช้เกณฑ์ ในการคำนวณโดยใช้วิธี  Geometric 
progression ซึ่งมีรูปแบบสมการดังสมการที่ 2-6  

    Pn = P0(1+r)n                                                     ……….(2-6) 

  เมื่อ     P0  คือ จำนวนประชากรในปัจจุบัน 
            Pn คือ  จำนวนประชากรในอนาคต 
      r   คือ  อัตราการเติบโตของประชากร 
    n  คือ  ระยะเวลานับจากปัจจุบันถึงปีที่พิจารณา 

 การประเมินหาความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค โดยใช้สมการการประเมินจากความสัมพันธ์
ดังสมการที่ 2-7 

    WDp =  POPT × SER × 
UNIT

1-LOSS
                    ……….(2-7) 

  เมื่อ  WDp  คือ ปริมาณความต้องการน้ำประปา (ล้าน ลบ.ม./ปี) 

  POPT  คือ จำนวนประชากรในเขตใช้น้ำประปาทั้งหมด (คน) 

  SER   คือ สัดส่วนการใช้บริการน้ำประปา (ร้อยละ) 

  UNIT  คือ อัตราการใช้น้ำของประชากรต่อคนต่อวัน (ลิตร) 

  LOSS  คือ ร้อยละปริมาณน้ำสูญเสีย (ร้อยละ) 

2.5.2 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร 

 ความต้องการใช้น้ำเพื ่อการเกษตรกรรม แบ่งออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ กรณีพิจารณาพื้นที ่การ
เกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชปัจจุบันทั้งหมด กรณีพิจารณาพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน กรณีพิจารณาพื้นท่ีการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และกรณีพ้ืนที่ศักยภาพในการพัฒนาระบบ
ชลประทาน และความต้องการน้ำชลประทาน หมายถึง ความต้องการที่ปากคลองส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้แปลง
เพาะปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก และอ่ืนๆ 

 เมื่อทราบว่าพืชแต่ละชนิดที่ปลูกในฤดูกาลหนึ่งๆ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืชและมี ปริมาณ
ความต้องการใช้น้ำในแปลง รวมทั้งทราบจำนวนพื้นที่ที ่ใช้เพาะปลูกที่ระยะเวลาต่างๆ ก็สามารถคำนวณ
ปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้ทั้งหมดตลอดฤดูกาลตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ปริมาณน้ำที่พืชต้องการ มี 2 ทาง
คือ จากฝน และจากน้ำชลประทาน ปริมาณฝนที่ใช้เรียกว่า ฝนใช้การ (effective rainfall) ดังนั้นปริมาณความ
ต้องการน้ำชลประทาน คือ ปริมาณความต้องการใช้น้ำในแปลงเพาะปลูกหักด้วยปริมาณฝนที่พืชสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้หรือฝนใช้การสำหรับน้ำชลประทานที่ส่งไปหากมีบางส่วนนอกจากจะสูญเสียไปเนื่องจาก
การระเหย การรั่วซึม (ฉัตร, 2543) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 1) ปริมาณน้ำที่พืชต้องการ  

  พืชที่เพาะปลูกแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ข้าวและพืชไร่ การหาปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้ตาม
ทฤษฎีของข้าว ในฤดูกาลหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมแปลง ปริมาณน้ำที่ใช้ตก
กล้า และปริมาณน้ำที่ใช้หลังปักดำหรือหว่านแล้ว  

  1.1) ปริมาณน้ำที่ใช้เตรียมแปลง (land preparation) ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมแปลงจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นของดินก่อนการเตรียมแปลงชนิดของดินซึ่งสัมพันธ์กับการั่วซึมและการระเหย
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ระหว่างการเตรียมแปลง ซึ่งมีลักษณะการเตรียมแปลงคือ การเตรียมแปลงปักดำหรือการเตรียมแปลงสำหรับ
นาหว่านน้ำตมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการเตรียมแปลงมีอัตราสูง เมื่อเทียบกับอัตราความต้องการน้ำหลังจากปักดำ
และหว่าน ดังนั้นระยะเวลาในการเตรียมแปลง จึงมีความสำคัญมากเพราะถ้าระยะเวลา ในการเตรียมแปลงสั้น
ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ (ฉลอง และชัยวัฒน์, 2523) โดยทั่วไปในการเตรียมแปลงจะใช้น้ำในฤดูฝน 100 มม. 
และฤดูแล้ง 150 มม.  

  1.2) ปริมาณน้ำที่ใช้ตกกล้า (nursery คือ ปริมาณน้ำที่จะต้องส่งให้พ้ืนที่ที่ทำการตกกล้าก่อน
นำกล้าไปปักดำซึ่งประกอบด้วยปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมแปลงกล้า และปริมาณน้ำที่กล้าใช้โดยระยะเวลา
ในการเตรียมแปลงตกกล้าประมาณ 1 สัปดาห์อายุของต้นกล้าประมาณ 20-30 วัน ซึ่งต้นกล้าจากแปลงเพาะ
กล้านั้นจะสามารถนำไปปักดำในแปลงนาได้ในอัตราส่วนต้นกล้า 1 ไร่ ต่อพื้นที่ปักดำ 15-25 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จำนวนต้นกล้า และความสมบูรณ์ของต้นกล้าที่ใช้ในการปักดำ (ดิเรก, 2528) 

  1.3) ปริมาณน้ำที่ข้าวต้องการหลังจากปักดำหรือหว่านแล้ว (consumptive use)  คือ ค่า
การระเหย (evaporation) และการคายน้ำของพืช (transpiration) ซึ่งขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ ชนิดและอายุ
ของพืช จำนวนความชื้น เป็นต้น ค่า consumptive use สามารถวัดได้จากการปลูกพืชในสนามจริงๆ และต้อง
เก็บข้อมูลอย่างละเอียด ทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งการจะวัดการใช้น้ำของพืชแต่ชนิดในทุกสภาพ
ภูมิอากาศ ดิน เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์จึงได้หาวิธีที่วัดได้ง่ายกว่าวิธีการวัดโดยตรง คือการเปรียบเทียบกับพืชที่
เลือกมาชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ พืชอ้างอิง  ซึ่งพืชอ้างอิงที่เลือกไว้ต้องนำไปศึกษาหาการใช้น้ำ เรียกว่า การใช้น้ำของ
พืชอ้างอิง (Potential Evapotranspiration, ETo)  ดังนั้น การหาค่าการใช้น้ำของพืชที่ต้องการทราบ (ET) หา
ได้จากสมการที่ 2-8 

    ET = KcETo                                                                      ……….(2-8) 

เมื่อ ET    คือ ปริมาณการใช้น้ำของพืช (มม./วัน) 
   ETo   คือ ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (มม./วัน)   
   Kc     คือ สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช 

  ค่า Kc เป็นค่าที่ข้ึนอยู่กับชนิดและอายุของพืชเพียงอย่างเดียว ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถหาได้จาก
การทดลองวัดจริงในภาคสนาม โดยปลูกพืชอ้างอิงและพืชที่ต้องการหาสัมประสิทธิ์กา รใช้น้ำของพืช เพ่ือ
เปรียบเทียบกันตลอดช่วงการเจริญเติบโต โดยใช้สมการที่ 2-9 หรือสามารถหาได้โดยการเปรียบเทียบการใช้น้ำ
ของพืชที่ต้องการทราบกับการใช้น้ำของพืชอ้างอิงที่ได้จากการคำนวณ ค่า Kc ยังขึ้นอยู่กับสมการคำนวณการใช้
น้ำของพืชอ้างอิง ซึ่งจะใช้คำนวณเฉพาะวิธีนั้นเท่านั้น ทำให้ค่า Kc มีหลายชุดตามวิธีคำนวณการใช้น้ำของพืช
อ้างอิง จากการศึกษาสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (Kc) โดยใช้สูตร Penman Monteith ของพืชชนิดต่างๆ ดัง
ตารางที่ 2-1 

    Kc = 
ET

ETo
                                                                           ……….(2-9) 

  การใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) สามารถวัดได้จากการปลูกพืชในสนามจริงๆ และได้มีผู้คิดค้น
สูตรเพื่อที่จะใช้ในการคำนวณค่า consumptive use สูตรต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย Penman, Ivanov, 
Papadakis, Behnke-Maxey, Chistiansen, Stephens-Stewart, Ture, Thornthwaite, Makkink, 
Modified Penman และ Penman Monteith แต่ก็เป็นการยากที่จะหาสูตรที่สามารถคำนวณค่าให้ถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง กรมชลประทานได้ใช้สูตร Penman Monteith ซึ่งให้ค่าการคำนวณใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด รายละเอียดของสูตรมีดังสมการที่ 2-10 และสรุปค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) รายวัน
เฉลี่ยของจังหวัดน่าน ดังตารางที่ 2-2 
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เมื่อ ETo    คือ ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (มม./วัน) 
 Rn     คือ ปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่พืชได้รับ (เมกกะจูล/ตร.ม./วัน)   
 G      คือ อัตราการเคลื่อนย้ายพลังงานความร้อนในดิน (เมกกะจูล/ตร.ม./วัน) 
 T      คือ อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 
       คือ  ค่าความลาดชันของเส้นกราฟแรงดันไอ (กิโลปาสคาล/องศาเซลเซียส) 
       คือ  ค่าคงที่ของ Psychrometric (กิโลปาสคาล/องศาเซลเซียส) 
 U2     คือ ค่าความเร็วลมที่ระดับความสูง 2 ม. จากพ้ืนดิน (ม./วินาที) 
         (es-ea) คือ อัตราการเคลื่อนย้าย 
 
ตารางที่ 2-1 สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (KC) โดยใช้สูตร Penman Monteith ของพืชชนิดต่างๆ 

สัปดาห ์
  

ข้าว กข.
(นาดำ) 

ข้าวขาว
ดอก

มะลิ105 

ข้าวบา
สมาต ิ

ข้าวสาล ี ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว ์

ข้าวโพด
หวาน 

ข้าว 
ฟ่าง 

ถั่ว
เหลือง 

ถั่ว 
ลิสง 

1 1.03 0.66 1.22 0.50 0.63 0.65 0.54 0.64 0.60 
2 1.07 0.79 1.30 0.52 0.72 0.68 0.57 0.69 0.72 
3 1.12 0.97 1.36 0.61 0.86 0.84 0.68 0.81 0.85 
4 1.29 1.18 1.45 0.76 1.13 0.99 0.84 1.01 0.94 
5 1.38 1.35 1.47 1.11 1.35 1.16 1.05 1.23 1.17 
6 1.45 1.51 1.49 1.26 1.52 1.22 1.21 1.32 1.24 
7 1.50 1.61 1.49 1.33 1.61 1.21 1.23 1.35 1.28 
8 1.48 1.64 1.48 1.38 1.63 1.15 1.26 1.34 1.36 
9 1.42 1.62 1.46 1.37 1.58 0.96 1.25 1.27 1.04 
10 1.34 1.60 1.44 1.32 1.50 0.72 1.20 1.09 0.99 
11 1.23 1.55 1.36 1.14 1.38 0.61 1.12 0.85 0.91 
12 0.94 1.46 1.23 0.83 1.15   0.94 0.74 0.77 
13 0.86 1.28 1.11 0.62 0.90   0.78 0.74 0.60 
14   1.08 0.93 0.46 0.67   0.69 0.72 0.50 
15       0.39     0.65   0.45 
16             0.62     

 

ตารางที่ 2-2 การใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) รายวันเฉลี่ย จากสูตร Penman Monteith ในจังหวัดน่าน 
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ETO (มม./วัน) 3.20  4.03  5.07  5.78 5.23 4.63 4.28 4.00 4.12 4.05 3.48 3.00 
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2) ปริมาณน้ำทีร่ั่วซึม 

 การรั่วซึมของน้ำลงดิน (Percolation, P) เกิดจากในการปลูกข้าวจะมีการใช้น้ำชลประทาน 
ให้มีน้ำขังอยู่ในแปลงนาในระดับความลึกที่หมาะสมระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันนี้จะมีน้ำส่วนหนึ่งไหลผ่านชั้นดิน
เลยเขตรากต้นข้าวไป ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก น้ำส่วนนี้คือปริมาณน้ำที่ซึมลงไปในดิน การรั่วซึมจะมากหรือ
น้อยข้ึนอยูก่ับชนิดของดิน วิธีการเตรียมแปลงและระดับน้ำใต้ดิน เป็นต้น  

ปริมาณน้ำที่รั่วซึมลงไปในดินรวมการรั่วซึมทางแนวราบ และแนวดิ่งซึ่งจะมีปริมาณมากหรือ
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดินชนิดดินสภาพความลึกของชั้นดินที่ไถหรือเตรียมแปลงก่อนได้รับน้ำ และระดับน้ำใต้
ดิน (ดิเรก, 2526) ฉลอง (2527) ทำการวัดการรั่วซึมของน้ำ ในแปลงนาบนพื้นที่เพาะปลูกข้าว ทั้งโครงการ
ชลประทานน้ำอูนจำนวน 31 จุดได้ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่รั่วซึมลงไป ในดินเท่ากับ 0.85 มม./วัน โดยทั่วไป
จะกำหนดค่าอัตราการรั่วซึมเท่ากับ 1.5-2 มม./วัน 

3) ปริมาณน้ำฝนใช้การ 

 ฝนใช้การ (Effective Rainfall) หมายถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที ่เพาะปลูกที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการปลูกพืชนั้น ซึ่งฝนที่ตกลงมานั้นใช่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพืชทั้งหมด เพราะว่าส่วนที่เป็น
ประโยชน์ที่แท้จริงคือส่วนที่ซึมลงไปเก็บไว้ที่เขตรากซึ่งพืชสามารถดูดไปใช้ได้ ฝนใช้การสำหรับพืชแต่ละชนิด
นั้นแตกต่างกัน เช่น กรณีของข้าวนั้น ฝนที่จะเป็นประโยชน์ก็คือส่วนที่ตกลงมาแล้วขังบนแปลงนาในระดับที่ไม่
เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว และอาจจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ อาทิเช่น ชนิด อายุ คุณสมบัติของดิน ปริมาณ
ฝน เป็นต้น (ฉลอง, 2538) 

 เนื่องจากลักษณะการให้น้ำและใช้น้ำของข้าวและพืชไร่ต่างกันมาก ซึ่งการให้น้ำแก่ข้าวนั้น
ต้องขังไว้ในแปลงนา แต่พืชไร่ให้น้ำซึมลงไปในเขตราก ดังแสดงในรูปที่ 2-5 ดังนั้น สัดส่วนปริมาณฝนที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชทั้งสองจึงมีวิธีพิจารณาที่แตกต่างกันมีดังต่อไปนี้ 

 3.1) ฝนใช้การสำหรับนาข้าว (ฉลอง, 2538) ฝนที่เป็นประโยชน์ต่อข้าวคือส่วนที่ตกลงมาเก็บ
ไว้ในแปลงนาโดยไม่ทำให้ระดับน้ำในแปลงนาสูงจนเป็นอันตรายแก่ต้นข้าว (รูปที่ 2-5) ซึ่งพื้นที่นาโดยทั่วไปจะ
มีคันนาสูงประมาณ 30 ถึง 40 ซม. ดังนั้นฝนที่ตกปกติจะถูกเก็บกักได้ทั้งหมด แต่จะทำให้ระดับน้ำในแปลงนา
สูงขึ้นจนเป็นอันตรายต่อข้าว ความลึกของน้ำในแปลงนาที่พอเหมาะในช่วงที่ต้นข้าวยังเป็นต้นกล้าหรือปักดำ
ใหม่ๆ อยู่ประมาณ 25 ถึง 30 มม. หลังจากต้นกล้าตั้งตัวได้จะเพ่ิมเป็น 80 มม. และเพ่ิมเป็น 100 มม. เมื่อข้าว
ตั้งท้อง แต่ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 สัปดาห์ต้องระบายน้ำออกหมด โดยปกติความต้องการน้ำในแปลงนาจะ
อยู่ที่ 150 ถึง 300 มม./เดือน ดังนั้นจึงถือว่าฝนที่ตกปกติและกระจายสม่ำเสมอตลอดเดือนรวมกันแล้วไม่เกิน
ความต้องการสำหรับเดือนนั้นๆ ถือได้ว่าเป็นฝนใช้การทั้งหมด แต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแปลงนาก่อนฝนตก ซึ่ง
ถ้ามากอยู่แล้วฝนที่ตกก็อาจเป็นอันตรายแก่ต้นข้าว ถ้าอยากจะใช้น้ำฝนก็ต้องรักษาระดับน้ำในแปลงนาให้ต่ำ
เท่าที่จำเป็นอยู่เสมอ การคำนวณฝนใช้การสำหรับนาข้าวอาจทำได้หลายวิธี ในที่นี้เป็นวิธีที่แนะนำโดยบริษัท
วิศวกรที่ปรึกษา สำหรับโครงการชลประทานน้ำพอง ในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือของประเทศไทย (วิบูลย์ , 
2526) ให้ถือว่าถ้าปริมาณฝนน้อยกว่า 200 มม./เดือนให้นับเป็นฝนใช้การได้ทั้งหมด แต่ถ้าปริมาณฝนมากกว่า 
200 มม./เดือน ปริมาณฝนใช้การจะลดลงตามส่วนดังแสดงในตารางที่ 2-3 จะเห็นได้ว่าเมื่อฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มากกว่า 200 มม. เปอร์เซ็นต์ที่เป็นฝนใช้การจะลดลง  
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ตารางที่ 2-3 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณฝนใช้การ 
ฝนรายเดือนเฉลี่ย (มม.) ฝนใช้การ (มม.) เปอร์เซ็นต์ที่เป็นฝนใช้การ 

น้อยกว่า 200 200.0 100.0 
250 237.5 95.0 
300 270.0 90.0 
350 292.5 83.6 
400 310.0 77.5 
450 320.0 71.1 

มากกว่า 500 325.0 65.0 

 

3.2) ฝนใช้การสำหรับพืชไร่ (ฉลอง, 2538) ค่าฝนใช้การสำหรับพืชไร่ หมายถึงส่วนของน้ำฝนที่ซึมลง
ไปเก็บไว้ในเขตรากซ่ึงพืชสามารถดูดไปใช้ได้ การประมาณค่าฝนใช้การสำหรับพืชไร่ค่อนข้างยุ่งยากกว่านาข้าว 
เนื่องจากขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว กล่าวคือก่อนที่ฝนจะตกลงมานับเป็นค่าฝนใช้การพืชไร่จะต้องซึมลงไปเก็บ
ในเขตรากเสียก่อน (รูปที่ 2-5) ดังนั้นค่าฝนใช้การจึงขึ้นอยู่กับโอกาสที่น้ำฝนจะซึมเข้าไปในดิน และเมื่อซึมเข้า
ไปแล้วยังขึ้นอยู ่กับความสามารถอุ ้มน้ำของดิน ความลาดเทของพื ้นที ่ปลูก อัตราและปริมาณฝนที ่ตก  
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการซึมผ่านของดิน เป็นต้น นอกจากนี้ชนิดและอายุของพืชก็เป็นตัวกำหนดความลึก
ของเขตราก จะเห็นได้ว่าค่าฝนใช้การสำหรับพืชไร่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง สำหรับประเทศไทยเองยัง
ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ค่าที่ใช้ในการออกแบบส่วนใหญ่จึงใช้ผลการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งค่า
ปริมาณฝนใช้การของพืชนั ้นจะอาศัยวิธีของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of 
Agriculture) ดังแสดงในตารางที่ 2-4 จากตารางดังกล่าวนั้นเป็นกรณีที่ดินในเขตรากสามารถเก็บน้ำไว้ได้ 75 
มม.  

4) ประสิทธิภาพชลประทาน 

  ประสิทธิภาพการชลประทานนับเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับงานด้านชลประทาน ตั้งแต่
การวางโครงการและออกแบบ ซึ่งประสิทธิภาพชลประทานจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ในการหาความต้องการน้ำที่
หัวงานและกำหนดขนาดของอาคาร หรืออาจเป็นตัวกำหนดพื้นที่สำหรับเพาะปลูก และยังเป็นข้อมูลส ำหรับ
การส่งน้ำให้แก่ส่วนต่างๆ ของโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ประสิทธิภาพชลประทานยังเป็นตัว
บอกความสามารถของระบบส่งน้ำในโครงการชลประทาน คำจำกัดความของประสิทธิภาพชลประทานได้ใช้
ของ ฉลอง (2531) ซ่ึงได้กล่าวไว้ดังสมการที่ 2-11  

 ประสิทธิภาพชลประทาน = ปริมาณน้ำที่ต้องการตามทฤษฎี + การรั่วซึม – ฝนใช้การ  X 100% ……….(2-11)              
                                                                       ปริมาณน้ำส่ง 

ซึ ่งประสิทธิภาพชลประทานตามคำจำกัดความนี้ สามารถนำไปใช้เพื ่อหาประสิทธิภาพ
ชลประทานในระดับต่างๆ ได้ เช่น ระดับคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระดับคลองซอย และระดับคลองแยกซอย เป็น
ต้น เมื่อต้องการหาประสิทธิภาพระดับใด ปริมาณน้ำส่งต้องเป็นของระดับนั้น ส่วนปริมาณน้ำตามทฤษฎี ได้แก่ 
ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมแปลง เพ่ือตกกล้า เพ่ือปักดำ เพ่ือนาหว่าน เป็นต้น 
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ตารางที่ 2-4 ฝนใช้การของพืชไร่สำหรับฝนรายเดือนเฉลี่ยกรณีที่ดินในเขตรากสามารถเก็บน้ำไว้ได้ 75 มม. 
ฝนรายเดือน อัตราการใช้น้ำของพืช (ET) ประจำเดือน - มม. 

เฉลี่ย-มม. 20 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

  ฝนใช้การประจำเดือน (Re) มม. 

15 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 

20 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 

30 18 19 21 22 22 23 24 26 28 30 

40 23 25 27 29 30 31 32 35 38 40 

50 25 32 34 35 36 38 40 43 46 49 

60   38 40 42 43 45 48 51 55 59 

70   43 46 49 51 53 55 59 63 68 

80   48 52 55 58 60 63 67 71 77 

90   50 58 61 64 67 70 75 79 85 

100     63 67 71 74 78 82 87 94 

110     68 73 78 80 84 89 95 102 

120     73 78 84 86 91 97 102 110 

130     75 83 89 92 98 104 110 118 

140       89 95 99 105 112 118 126 

150       94 101 105 110 120 125 134 

160       99 106 110 117 125 132 142 

170       100 111 116 123 131 138 149 

180         116 121 159 136 144 155 

190         121 126 134 142 150 161 

200         125 132 140 148 157 168 

ความสามารถ                     

เก็บน้ำของดิน 20 30 40 50 60 75 100 125 150 175 

ในเขตราก มม.                     

ตัวคูณปรับแก ้ 0.74 0.82 0.88 0.93 0.96 1 1.02 1.04 1.06 1.07 
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ที่มา: กรมชลประทาน (2545) 

รูปที่ 2-5 แนวคิดในการหาปริมาณฝนใช้การ และการหาสมดุลย์ของน้ำในแปลงเพาะปลูก 
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2.5.3 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมที่รวมกันเป็นกลุ่ม
ก้อน และอุตสาหกรรมที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งมีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 

  1) อัตราการใช้น้ำของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

  2) การพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้น้ำ เพื่อการอุตสาหกรรมโดยการประเมินการใช้น้ำ
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

  3) การประเมินปริมาณการใช้น้ำที่เพ่ิมข้ึน   

2.5.4 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ 

 ปริมาณความต้องการน้ำต่ำสุดด้านท้ายน้ำ โดยปกติจะกำหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั้งก็จะกำหนดตามปริมาณความต้องการน้ำด้านท้ายน้ำ เช่น 
การขับไล่น้ำเค็ม-น้ำเสีย ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภคอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นปริมาณน้ำต่ำสุดด้าน
ท้ายน้ำที่จำเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการพิจารณาปริมาณน้ำต่ำสุดจาก 
Flow Duration Curve ของปริมาณน้ำท่ารายเดือนช่วงฤดูแล้ง โดยพิจารณาท่ีค่าปริมาณน้ำท่า 90 เปอร์เซ็นต์
ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด สำหรับลำน้ำขนาดใหญ่ และพิจารณาที่ 95 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด ใน
กรณีลำน้ำขนาดเล็ก ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายเดือนย้อนหลัง 5-10 ปี มาเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อย 

2.6 แบบจำลอง HEC-HMS 

 แบบจำลอง HEC-HMS เป็นแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า (rainfall-runoff model) ที่ใช้ในการคำนวณ
ปริมาณน้ำท่า (runoff) จากข้อมูลปริมาณฝน (rainfall) ร่วมกับข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.6.1 ลักษณะของแบบจำลอง 

 หน่วยงาน Hydrologic Engineering Center. U.S. Army Corps of Engineers (1998) ได้พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) ใน 
ปี ค.ศ. 1998 แบบจำลองดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำท่าที่มาจากน้ำฝน และข้ันตอนการ
ไหลทั้งในสภาพทั่วไปและสภาพที่มีการควบคุม แบบจำลอง HEC-HMS ประสบความสำเร็จในการใช้งานเป็น
อย่างดีจวบจนปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น 4.2 ในปี ค.ศ. 2016 (USACE, 2016) โดยกระบวนการใน
การคำนวณข้อมูลฝน และพื้นที่รับน้ำให้เป็นน้ำท่า การเคลื่อนตัวของน้ำท่าผ่านลำน้ำ แม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำ ดัง
แสดงในรูปที่ 2-6  
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ที่มา: USACE (2000) 

รูปที่ 2-6 การคำนวณน้ำท่าจากปริมาณน้ำฝน ในแบบจำลอง HEC–HMS  

 

2.4.2 ความสามารถในแบบจำลอง HEC–HMS  

 1) คุณสมบัติของการเลือกลักษณะฝน (Precipitation specification) ซึ ่งสามารถอธิบายและ
ตรวจสอบเหตุการณ์และความถี่ของฝน (frequency–base hypothetical precipitation) หรือเหตุการณ์ที่
เป็นตัวแทนสูงสุดของฝนที่น่าจะเกิดขึ้นได้ตามสภาพที่กำหนด 

 2) แบบจำลองการสูญเสียน้ำ (loss model) ซึ่งสามารถคาดคะเนปริมาณน้ำท่าจากปริมาณน้ำฝน 
และ คุณสมบัติของพ้ืนที่รับน้ำ (Watershed) 

 3) แบบจำลองการไหลผิวดิน (direct runoff model) ซึ่งจะแสดงการไหลบนผิวดิน (overland flow) 
การถูกเก็บกักไว้โดยพืช (interception) การเก็บกักในที่ต่ำ (depression storage) และการสูญเสียพลังงาน
ของน้ำที่ไหลจากพ้ืนที่รับน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 4) แบบจำลองการเคลื่อนตัวทางชลศาสตร์ (hydrologic routing model) เป็นการแสดงการไหลของ
น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

 5) แบบจำลองการไหลพื้นฐาน (base flow model) แสดงถึง การไหลของน้ำที่มาจากการซึมผ่านชั้น
ดินที่ค่อยๆ ไหลออกมาแม้ไม่มีฝน 

 6) แบบจำลองการวัดอาคารบังคับน้ำ (water control measure) รวมถึงการเบี่ยงเบนจากอาคาร
บังคับน้ำ (diversion) และอ่างเก็บน้ำ (storage facility) 

 7) แบบจำลองการกระจายการไหล ใช้กับข้อมูลการกระจายตัวของฝน ข้อมูลดังกล่าวนั้นสามารถ
นำมาจากการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ของเรดาร์วัดภูมิอากาศ 

8) แบบจำลองแสดงความต่อเนื่อง ของการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินอย่างต่อเนื่อง ใช้สำหรับการ
คำนวณสภาพของพ้ืนที่รับน้ำในระยะยาว 
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 9) การสอบเท ียบแบบจำลองแบบอัตโนม ัต ิ  (auto calibration model) สามารถคาดคะเน
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยวิธี optimization โดยการกำหนดสถานะเบื้องต้น และสภาพภูมิอากาศเบื้องต้น
ต่างๆ (hydro meteorological)  

10) สามารถนำไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ซึ่งจะเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงกับเครื่องมือการวิเคราะห์ที่อยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ ของแบจำลอง HEC-HMS และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

2.4.3 การคำนวณของแบบจำลอง 

ในแบบจำลอง HEC-HMS ได้จำแนกการจำลองสภาวะการเกิดของน้ำท่าออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1) แบบจำลองการสูญเสียของน้ำท่า (Loss Models) 

  Chow et al. (1988) ก ล ่ า ว ว่ า  Soil Conservation Service (1972) ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาวิธีในการคำนวณการสูญเสียเริ่มแรกจากพายุฝน สำหรับพายุฝนทั้งหมด ความลึกของ
ปริมาณฝนส่วนเกินหรือ Direct runoff (Pe) การประมาณค่าน้ำฝนส่วนเกิน จากการใช้ค่าสะสมของปริมาณ
น้ำฝน สิ่งปกคลุมดิน การใช้งานที่ดิน และความชื้นที่มีอยู่ในดิน ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการจำลองการสูญเสีย 
ปริมาณน้ำท่าหรือเรียกว่า loss model การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบจำลองหมายเลขโค้งน้ำท่าของ SCS จาก
สมการที่ 2-12 
                            Pe = 

(P-Ia)2

P-Ia+S
          ……….(2-12) 

 โดยที่ Pe คือ ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินสะสมที่เวลา t 

  P คือ ปริมาณน้ำฝนสะสมที่เวลา t 
  Ia คือ ค่าสูญเสียเริ่มต้น 
  S คือ ความสามารถการเก็บกักสูงสุด วัดได้จากความสามารถของ

พื้นที่รับน้ำในการสูญเสียและเก็บกักน้ำฝนไว้ จนกว่าค่า
สะสมของปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าสูญเสียเริ่มต้นแล้วเกิด
เป็นน้ำฝนส่วนเกินหรือเรียกว่าน้ำท่า ค่า s จะมีค่าเป็นศูนย ์

 

  จากการวิเคราะห์ผลการทดลองของพื้นที่รับน้ำขนาดเล็ก SCS ได้กำหนดความสัมพันธ์ Ia  
และ S ไว้ดังสมการที่ 2-13  
                            Ia=0.2S ……….(2-13) 

 ดังนั้นค่าสะสมของน้ำฝนส่วนเกินที่เวลา t มีค่าดังสมการที่ 2-14  
 

                       Pe= 
(P-0.2S)2

P+0.8S
 

 
……….(2-14) 

ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลาคำนวณจากความแตกต่างของค่าสะสม
ส่วนเกิน ณ จุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของแต่ละช่วงเวลา ความสามารถการเก็บกักสูงสุด (S) และลักษณะของ
พ้ืนที่รับน้ำมีความเกี่ยวข้องกันผ่านทาง curve number หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CN จะมีความสัมพันธ์กันดังสมการ
ที่ 2-15 
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                      S = 

25400-254CN

CN
 ……….(2-15) 

 

  โดยที่ S มีหน่วยเป็น มม. และค่า curve number (CN) เป็นค่าที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนตัว
แปร S โดยให้มีความสัมพันธ์กับชนิดของดิน (soil type) และลักษณะการใช้ดิน (land use) ซึ่งค่า CN นี้บอก
ถึงศักยภาพของการเกิดปริมาณน้ำท่าผิวดิน ถ้าค่า CN มีค่ามาก แสดงว่าศักยภาพในการไหลผิวดินสูง ค่า CN 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำท่าที่ปริมาณน้ำฝนต่าง ๆ  

  Soil Conservation Service (1985) ยังกล่าวต่อไปอีกว่า จากความหมายทางกายภาพของ 
S หมายถึง ศักยภาพการสูญเสียสูงสุดที่เหลืออยู่ คือปริมาณของช่องโพรงดินที่เหลืออยู่ (available void 
storage) ซึ่งยังไม่ถูกแทนที่ด้วยน้ำนั่นเอง ดังนั้นเราจึงพบว่าค่า S มีค่ามากเมื่อความชื้นในดินต่ำ โดยค่า S มีค่า
มากที่สุดเมื่อไม่มีค่าความชื้นในดินเลย เพ่ือความง่ายและสะดวก SCS จึงกำหนดค่า CN ต่างๆ ที่แสดงในกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่านั้น เป็นค่า CN ของพื้นที่ที่มีสภาพความชื้นก่อนหนา้นั้น 
antecedent moisture condition (AMC) หมายถึง ปริมาณน้ำฝนสะสมทั้งหมดที่ตกก่อนหน้าพายุฝนที่
พิจารณา 5 วัน และยังพิจารณาช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของพืชด้วย โดยปกติอยู่ในระดับปานกลาง (AMC II) แต่
ความชื้นที่แห้งกว่าปกติ (AMC I) หรือสภาพความชื้นที่สูงกว่าปกติ (AMC III) โดยการแบ่ง AMC เป็น 3 ชนิด 
ส่วนค่า CN สำหรับสภาพดังกล่าวสามารถคำนวณได้ ดังสมการที่ 2-16 และสมการที ่2-17 
 

                      CN(AMC.I) = 
4.2*CN(AMC.II)

10-0.058*CN(AMC.II)
 

 
..........(2-16) 

 
                     CN(AMC.III) = 

23*CN(AMC.II)

10+0.13*CN(AMC.II)
 

 
..........(2-17) 

จากสมการท ี ่  2 -16 และสมการท ี ่  2 -17 คำนวณค ่า  CN ท ั ้ ง  3 กรณ ี  (AMC) Soil 
Conservation Service (1985) ได้สรุปว่า ค่า CN จะมีความสัมพันธ์กับชนิดของดิน (Soil type) สภาพการใช้
ที่ดิน (land use) ภาวะความชื้นของดิน (antecedent moisture conditions) และความลาดชันของพ้ืนที่ ถ้า 
CN มีค่ามากกว่า ศักยภาพในการเกิดน้ำท่าสูง กรณี Ia = 0.2S จะมีค่า CN ของพื้นที ่ที ่มีลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ต่าง ๆ กัน ซึ่งแบ่งพื้นที่ที่เป็นตัวเมือง พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ พื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง 
โดยปกติประเภทของสิ่งปกคลุมดินได้จากการสำรวจภาคสนามและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสภาพอุทก
วิทยา (Hydrologic Condition) แบ่งออกเป็น 3 สภาพ ดังนี้ 

สภาพไม่ดี (poor) คือ พืชปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
สภาพพอใช้ (fair) คือ พืชปกคลุมพื้นที่ระหว่าง 50-75 เปอร์เซ็นต์ 
สภาพดี (good) คือ พืชปกคลุมพื้นที่มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 

โดยได้กำหนดชนิดของดินเป็น 4 ชุด โดยใช้อัตราการซึมท่ีแตกต่างกันเป็นเกณฑ์ดังนี้ 
ดินชุด A มีศักยภาพของปริมาณน้ำท่าต่ำ และอัตราการซึมลงดินสูง แม้จะได้รับน้ำ

ตลอดเวลา ชั้นดินหนาลึก ประกอบด้วยทรายหรือกรวด ที่มีการระบายน้ำสูงและเร็วในอัตราการซึมมากกว่า 
0.30 นิ้วต่อชั่วโมง 

ดินชุด B มีอัตราการซึมลงดินปานกลางแม้ได้รับน้ำตลอดเวลา เป็นดินลึกปานกลาง 
เนื้อดินละเอียดปานกลางถึงค่อนข้างหยาบ มีอัตราการซึม 0.15 ถึง 0.30 นิ้วต่อชั่วโมง 
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ดินชุด C มีอัตราการซึมลงดินต่ำ เมื่อได้รับน้ำตลอดเวลาประกอบด้วยดินที่มีชั้นดิน
ทึบน้ำซึ่งมีเนื้อดินละเอียด มีอัตราการซึม 0.05 ถึง 0.15 นิ้วต่อชั่วโมง 

ดินชุด D มีศักยภาพของปริมาณน้ำท่าสูง มีอัตราการซึมลงดินต่ำ ขณะได้รับน้ำ
ตลอดเวลาประกอบด้วยดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณใกล้ผิวหน้า ระดับน้ำใต้ดินจะอยู ่สูง
ตลอดเวลา มีอัตราการซึมของน้ำ 0 ถึง 0.05 นิ้วต่อชั่วโมง 

การประมาณค่า CN ของพื้นที่รับน้ำสามารถประมาณได้จากการใช้งานที่ดินประเภทของดิน 
ความชื้นเริ่มต้นที่มีในดิน และสำหรับพื้นที่รับน้ำที่ประกอบด้วยดินหลายประเภทหรือการใช้งานที่ต่างกัน 
ผลรวมของ CN คำนวณได้จากสมการที่ 2-18 

 
                         CNCOMPOSITE =  

∑ AiCNi

∑ Ai
 

  ……….(2-18) 

 โดยที่    CNCOMPOSITE คือ ค่า CN รวมของการคำนวณปริมาณน้ำท่าใน HEC- HMS 
            i คือ ค่าดัชนีของพ้ืนที่รับน้ำย่อยที่มีดินชนิดเดียวกันและมีการใช้

งานที่ดินเหมือนกัน 
           CNi คือ ค่า CN สำหรับพื้นที่ย่อย i 
            Ai คือ พ้ืนที่ระบายน้ำของพ้ืนที่ย่อย i 

 
  2) การจำลองน้ำท่าท่ีไหลบนผิวดิน (Models of direct runoff)  

   Snyder (1938) ได้กำหนด Lag ความแตกต่างของช่วงเวลาระหว่างเวลาที ่เกิด
ค่าสูงสุด peak กับเวลาที่จุด centroid ของกราฟแสดงความเข้มของปริมาณฝนส่วนเกิน อัตราการไหลสูงสุด 
(peak flow) และพื้นฐานเวลารวม (total time base) เป็นตัวแปรสำคัญของ UH ดังแสดงในรูปที่ 2-7 และ
กำหนด UH มาตรฐาน ของช่วงเวลาที่เกิดฝนหนึ่งครั้ง tr สัมพันธ์กับ Lag และ tp ดังสมการที่ 2-19 

                                  tp = 5.5*tr ……….(2-19) 

ดังนั้นถ้าทราบช่วงเวลาที่เกิดฝน สามารถหาค่า Lag และค่าสูงสุด (Peak) ได้ ถ้า
ช่วงเวลาของ UH ที่ต้องการมีค่าแตกต่างกับค่าในสมการที่ 2-19 ค่า Lag สามารถหาได้จากสมการที่ 2-20  

 
ที่มา: USACE (2000) 

รูปที่ 2-7 กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าของ Snyder  
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                                 tpR = tp

trtR
4

 ..........(2-20) 

 โดยที่         tr     คือ   ช่วงเวลาของ UH ที่ต้องการ  
                 tpr   คือ   Lag ของ UH ที่ต้องการ  

 

ในกรณีปกติ Snyder (1938) ค้นพบว่า Lag ของ UH และค่าสูงสุดต่อหน่วยของ
ปริมาณฝนส่วนเกินต่อพ้ืนที่ของพ้ืนที่รับน้ำมีความสัมพันธ์กันดังสมการที่ 2-21 

                             
Up

A
 = C

Cp

tp
 ……….(2-21) 

 โดยที่  Up  คือ  ค่าสูงสุดของ UH มาตรฐาน  
          A    คือ  พ้ืนที่ของพ้ืนที่รับน้ำ           
          Cp  คือ  สัมประสิทธิ์ค่าสูงสุดของ UH    
          C    คือ  ค่าคงที่ในการแปลงหน่วย (2.75 สำหรับ SI และ 640  

                     สำหรับฟุต-ปอนด)์ 

 สำหรับช่วงเวลาอ่ืน ๆ ค่าสูงสุด Qpr คำนวณได้จากสมการที่ 2-22 

                             
UpR

A
 = C

Cp

tpR
 ……….(2-22) 

แบบจำลอง UH ของ Snyder ต้องการค่า Lag มาตรฐาน tp และสัมประสิทธิ์ Cp 
แบบจำลอง HEC-HMS ได้กำหนดค่า tpR ของสมการที่ 2-20 เท่ากับช่วงเวลาย่อย และแก้สมการที่ 2-20 เพ่ือ
หาค่า Lag ของ HU ที่ต้องการ จากนั้นจึงแก้สมการที่ 4-22 เพ่ือหาค่าสูงสุด Snyder ได้เสนอว่าควรจะกำหนด
ความสัมพันธ์ของพื้นฐานเวลาของ UH และแบบจำลอง HEC-HMS ได้ใช้ความสัมพันธ์ในการคำนวณค่าสูงสุด
และเวลาที ่เกิด เพื ่อหา UH จากนั้นจะหาค่าพื ้นฐานเวลาและค่าในแต่ละจุดนอกเหนือจากจุดสูงสุดการ
ประมาณค่าตัวแปรของแบบจำลอง UH ของ Snyder  

Snyder (1938) เก็บข้อมูลฝนและน้ำท่าจกสถานีวัดน้ำ นำมาสร้าง UH ด้วยวิธีที่
กล่าวมาแล้วกำหนดตัวแปรของ UH ที่ได้สร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่กำหนดไว้กับคุณลักษณะที่สามารถวัด
ได้ของพ้ืนที่รับน้ำ สำหรับค่า Lag นั้น Snyder เสนอแนะ tp ดังสมการที่ 2-23 

 
                                tp = CCt(LLc)

0.3 ……….(2-23) 

 โดย     Ct      คือ  สัมประสิทธิ์ของพ้ืนที่รับน้ำ 
           L       คือ  ความยาวของลำน้ำหลักจากทางออกถึงจุดแบ่ง 
           Lc     คือ  ความยาวของลำน้ำหลักจากทางออกถึงจุด centroid ของพื้นที่รับน้ำ 
           C       คือ  ค่าคงที่การแปลงหน่วย 0.75 สำหรับ SI และ 1.00 สำหรับฟุต − ปอนด์ 
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ค่า Ct ของสมการที ่ 2-23 และ Cp ของสมการที ่ 2-21 สามารถหาได้จากการ 

calibration จากรายงานของ Bedient และ Huber (2002) ค่า Ct ควรจะอยู่ระหว่าง 1.8-2.2 ถึงแม้ว่าค่านี้จะ
มีความแตกต่างกันมาก เช่น ในเขตภูเขาเท่ากับ 0.4 และอ่าวเม็กซิโกเท่ากับ 0.8 และค่า Cp อยู่ระหว่าง 0.4-
0.8 โดยที่ค่า Cp มีค่ามากเมื่อ Ct มีค่าน้อย อีกรูปแบบของการประมาณค่าตัวแปรเป็นของ Los Angeles 
District ตาม USACE (1994) ดังสมการที่ 2-24   
 

                        tp = CCt (
LLc

√S
)

N

 ……….(2-24) 

 โดย S  คือ ความชันทั้งหมดของลำน้ำที่ยาวที่สุดจากจุด Centroid ถึงของเขตของ 
              พ้ืนที่รับน้ำ 

       N คือ เลขยกกำลังโดยทั่วไปมีค่า 0.33  
 

หรือมีการกำหนด tp มีความสัมพันธ์กับ tc (watershed time of concentration 
คือเวลาของการไหลที่จุดต่าง ๆ ในพื้นที่ถึงทางออก) โดยกำหนด tp มีค่า 50-75 % ของ tc 

 3) การจำลองการไหลพื้นฐาน (models of baseflow) 

   การไหลของน้ำท่าในลำน้ำ (stream Flow) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ใหญ่ ๆ 
คือ น้ำท่าผิวดิน (direct runoff) จากฝนและการไหลพ้ืนฐาน (base flow) การไหลพ้ืนฐานเป็นการรักษาน้ำท่า
ที่ค้างอยู่ชั่วคราวในพื้นที่รับน้ำจากฝนที่ผ่านไปแล้วไว้รวมถึงน้ำท่าใต้ดิน (subsurface runoff) ที่คงเหลือจาก
พายุฝนที่ผ่านไปแล้ว  
   Chow et al. (1988) กล่าวว่า การจำลองการไหลพื้นฐานวิธีการถดถอย มักใช้ใน
การอธิบายการระบายน้ำจากระบบเก็บกักตามธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ โดยการหาความสัมพันธ์ ดังสมการที่ 2-
25 
  
                           Qt = Q0k

t ……….(2-25) 
 เมื่อ Qt    คือ  ปริมาณการไหลพ้ืนฐาน ที่เวลา t ใดๆ    
       Q0   คือ  ปริมาณการไหลพ้ืนฐานเริ่มต้น (ที่เวลา t=0)  
       K     คือ  เลขคงท่ียกกำลัง  

 
   จากรูปที่ 2-8 พ้ืนที่สีดำ เป็นตัวแทนของการไหลพ้ืนฐาน ซึ่งมีการลดลงแบบยกกำลัง
จากปริมาณเริ่มต้น ปริมาณการไหลทั้งหมด คือ ผลรวมของการไหลพื้นฐานและการไหลของน้ำท่าผิวดิน ใน
แบบจำลอง HEC-HMS ค่า k คือ อัตราส่วนระหว่างการไหลพื้นฐานที่เวลา t กับการไหลพื้นฐานของวันที่ผ่าน
มาแล้ว การไหลพื้นฐานเริ่มต้น Q0 เป็นสถานะเริ่มต้นของแบบจำลองสามารถกำหนดเป็นอัตราการไหล (ม.3/
วินาที) หรือปริมาณการไหลต่อหน่วยพื้นที่ (ม.3/วินาที/กม.2)  

แบบจำลองการไหลพื้นฐานสามารถกำหนดให้เริ่มต้นพร้อมพายุหรือหลังจากเกิดพายุ 
ในลักษณะของการไหลใต้ผิว ดังแสดงในรูปที่ 2-9 หลังจากน้ำท่าผิวดินมีค่าสูงสุด ค่าอัตราการไหล threshold 
ที่ผู้ใช้กำหนดเป็นเวลาที่แบบจำลองการถดถอยในสมการที่ 2-25 การกำหนดปริมาณการไหลทั้งหมด (total 
flow) ที่จุด threshold นั้นแสดงถึงอัตราการไหลในรูปของอัตราส่วนสู่จุดสูงสุดเป็น 0.10 และคำนวณปริมาณ
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การไหลสูงสุดได้ 1,000 ม.3/วินาที ดังนั้น อัตราการไหล threshold มีค่า 100 ม.3/วินาที อัตราการไหลใต้ผิว
จะคำนวณได้จากสมการที่ 2-25 ด้วยค่า Q0 เท่ากับ threshold ที่กำหนด 
 

 
ที่มา: USACE (2000) 

รูปที่ 2-8 กราฟ Initial base flow recession  
 

 
ที่มา: USACE (2000) 

รูปที่ 2-9 กราฟ Baseflow model illustration  
 
 

ที่จุดอัตราการไหล threshold การไหลพื้นฐานถูกกำหนดจากการถดถอยของการ
ไหลพื้นฐานเริ่มต้น หลังจากนั้นไม่คำนวณการไหลพื้นฐานผิวดิน แต่หาค่าจากอัตราการไหลที่ถดถอยลงของ
น้ำท่าผิวดิน จนกระทั่งน้ำท่าผิวดินมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งฝนได้ผ่านออกไปจากพื้นที่รับน้ำแล้ว อัตราการไหลรวม  
(total flow) และการไหลพื้นฐานมีค่าเท่ากัน 

หลังจากเกิดการไหล threshold ปริมาณการไหลของน้ำท่าคำนวณจากแบบจำลอง
การถดถอยเท่านั้น ยกเว้นผลรวมของน้ำท่า และการไหลพื้นฐานเริ่มต้นมีค่าสูงกว่าค่า threshold ซึ่งเกิดใน
กรณีที่มีฝนเกิดตามหลังมาทำให้กราฟน้ำท่ามีค่าเพิ่มขึ้นอีกครั้งในกรณีนี้อัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นครั้งที่สองนี้ 
คำนวณจากการนำน้ำท่าผิวดินมารวมเข้าด้วยกันกับปริมาณที่เริ่มต้นถดถอย ดังรูปที่ 2-10 
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ที่มา: USACE (2000) 

รูปที่ 2-10 กราฟ recession with multiple runoff peaks  
 

4) การจำลองการไหลตามลำน้ำ (models of channel flow) 

   วีระพล (2528) กล่าวว่า เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ storage และ 
input หรือ inflow hydrograph วิธีการ flood routing สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกันคือ reservoir 
routing และ stream flow หรือ channel routing สำหรับ reservoir routing เป็นวิธีการที่ใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของปริมาตรการเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ต่อรูปร่างของกราฟน้ำท่าที่ไหลเข้าสู่อ่าง และไหล
ออกจากอ่างเก็บน้ำในเวลาต่อมา ส่วน stream flow routing นั้นเป็นเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาผลการเปลี่ยน
รูปร่างกราฟน้ำท่าของ flood wave เมื่อเคลื่อนตัวไปทางด้านท้ายน้ำ 

   Chow et al. (1988) กล่าวว่า ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของน้ำท่านั้นสามารถ
กระทำได้ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ วิธีการเคลื่อนตัวของระบบแบบลัมพ์ (lumped system routing) และวิธีการ
เคลื่อนที่ของระบบแบบดีสติบิวท์ (distributed system routing)  

1) ว ิธ ีการเคล ื ่อนท ี ่ของระบบแบบล ัมพ์  (lumped system routing) 
หมายถึงการเคลื่อนที ่ทางอุทกวิทยา (hydrologic routing) โดยแบบจำลองของระบบ (lumped system 
model) นั้น น้ำท่าถูกคำนวณให้เป็นฟังก์ชันของเวลาเพียงอย่างเดียว ณ จุดที่พิจารณา 

2) วิธีการเคลื่อนที่ของระบบแบบดีสติบิวท์ (distributed system routing) 
หมายถึงการเคลื่อนที่ทางชลศาสตร์ (hydraulic routing) โดยแบบจำลองของระบบ (distributed system 
mode) นั้น น้ำท่าถูกคำนวณให้เป็นฟังก์ชันของ (time) และสถานที่ (space) 

USACE (2000) ได ้อธ ิบายว ิธ ีการเคล ื ่อนตัวของระบบแบบลัมพ์ โดยว ิธ ีของ 
Muskingum ว่าเป็นวิธีที ่ใช้กันแพร่หลายและง่าย แบบจำลองอยู ่บนพื้นฐานการแก้ปัญหาจากรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ของ สมการ continuity ดังสมการที่ 2-26 

                            (
It-1 + It

2
) - (

Ot-2 + Ot

2
) = (

St - St-1

∆t
) ……….(2-26) 

 
การเก็บกักในลุ่มน้ำเป็นแบบจำลองที่คล้ายกับการรวมของ prism storage และ 

wedge storage โดยที่ prism storage เป็นปริมาตรที่หาโดย steady flow water surface profile ในขณะ
ที่ wedge storage เป็นการเพิ่มปริมาตรโดยภายใต้ภาพตัด ของคลื่นน้ำท่วม (flood wave) ระหว่างช่วงการ
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ขึ ้นของน้ำท่วม wedge storage ถูกเพิ ่มเข้าไปที ่ prism storage ระหว่างช่วงการตกของน้ำท่วม wedge 
storage เป็นลบและถูกหักออกจาก prism storage ดังแสดงในรูปที่ 2-11 

 
ที่มา: USACE (2000) 

รูปที่ 2-11 ปริมาตรในส่วน wedge storage  
 

 
ปริมาตรของ prism storage เป็นอัตราการไหล (O) คูณกับช่วงระยะเวลาที่จะถึง 

reach (K) ปริมาตรของ wedge storage เป็นน้ำหนักที่แตกต่างระหว่างการไหลเข้าและการไหลออกคูณกับ
ช่วงเวลาที่เข้าจะถึง reach (K) ดังนั้น แบบจำลอง Muskingum เพ่ือหาการเก็บกัก ดังสมการที่ 2-27 

             St = KOt + KX(It - Ot) = K[XIt + (1 - X)Ot] ……….(2-27) 
 โดยที่   K   คือ ช่วงเวลาของคลื่นน้ำท่วมที่ไปถึงเส้นทาง reach 
           X  คือ ช่วงน้ำหนัก (0 < X < 0.5) 

 
 ค่า Xit+(1-X)Ot  เป็นน้ำหนักการไหล ถ้าการเก็บกักในลุ่มน้ำถูกควบคุมโดยสภาพ 

downstream control ดังนั้น การเก็บกักและการไหลออกมีความสัมพันธ์กันมาก เช่นในกรณี X เท่ากับ 0 
สมการที่ 2-27 จะได้ S = KO ถ้า X = 0.5 คือการไหลออกและไหลเข้ามีน้ำหนักเท่ากัน และผลที่ได้คือคลื่นที่
เพ่ิมข้ึนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่ทำให้น้อยลงในขณะที่มีการเคลื่อนที่ลงไปทางด้านท้ายน้ำ 

2.7 โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน WAPF 3.0 

 โปรแกรมวางแผนการใช้น ้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 3.0) เป็น
โปรแกรมสำหรับการคำนวณความต้องการน้ำชลประทาน ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมชลประทาน เพื่อนำมาใช้ในการ
จัดสรรน้ำให้กับพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักการสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเน้นการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่การปลูกพืชให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมของอ่างเก็บน้ำ (นฤพล, 2563) ดังแสดงในรูปที่ 2-12 

 โปรแกรมรุ ่นแรก WAPF 1.0 ได้ถูกพัฒนาเพื ่อช่วยคำนวณค่าความต้องการน้ำของข้าวเป็นหลัก 
เนื่องจากพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ได้ปลูกข้าว อย่างไรก็ตามในระยะต่อมากิจกรรมการใช้น้ำชลประทานเริ่ม
เปลี่ยนไป มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น บ่อปลา บ่อกุ้ง เป็นต้น จึงมีการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็น WAPF 3.0 (นฤพล, 2563)  
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รูปที่ 2-12 โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน WAPF 3.0 

 

 โปรแกรมมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนฐานข้อมูลของโปรแกรม ส่วนควบคุมและแสดงผล และส่วน
แสดงผล (นฤพล, 2563) รายละเอียดมีดังนี้  

  1) ส่วนฐานข้อมูลของโปรแกรม คือแผ่นงานของโปรแกรม Excel ที่ใช้ทำหน้าที่เป็นส่วน
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและค่าคงที่ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการคำนวณของโปรแกรม มีจำนวนทั้งสิ้น 9 แผ่นงาน 
เป็นแผ่นงานที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามข้อกำหนดของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 2-13 

    

 
รูปที่ 2-13 แผ่นงานส่วนฐานข้อมูลของโปรแกรม 

  2) ส่วนควบคุมและแสดงผล คือแผ่นงานของโปรแกรม Excel ที่ใช้สั่งการประมวลผลผ่าน
คอนโทรล command button และใช้แสดงผลการคำนวณค่าความต้องการน้ำชลประทาน ค่าการจำลอง
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และค่าการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแบบรายวัน แผ่นงานดังแสดงในรูป
ที่ 2-14 
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รูปที่ 2-14 แผ่นงานส่วนฐานส่วนควบคุมและแสดงผล 

  3) ส่วนแสดงผล คือแผ่นงานที่ใช้แสดงผลการคำนวณแบบละเอียดเพียงอย่างเดียว ห้ามแก้ไข
ดัดแปลงแผ่นงานทุกกรณ ีแผ่นงานนี้มีทั้งสิ้น 21 แผ่นงาน ดังแสดงในรูปที่ 2-15 

 

 
 

รูปที่ 2-15 แผ่นงานส่วนฐานส่วนควบคุมและแสดงผล 

2.8 การศึกษาที่ผ่านมา 

การศึกษาที่ผ่านมาประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ การศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ และการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินน้ำท่า  

2.8.1 การศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ 

ทองเปลว และวราวุธ (2544) ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะการขาดนํ้าของระบบอ่างเก็บนํ้าในลุ่มนํ้า
มูลตอนบน เพ่ือพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการขาดนํ้าโดยการจำลองระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำจากสถิติ
ข้อมูล 25 ปี และจากข้อมูลในปีที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อย ปกติและมาก เพื่อศึกษาสภาะการขาดน้ำด้วย 
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HEC-3 สร้างทางเลือกในการจัดสรรน้ำด้วยโปรแกรมเชิงเส้นแล้ววิเคราะห์ด้วย AHP พบว่า ในปัจจุบันเกิดการ
ขาดน้ำ 14.88 เปอร์เซ็นต์/ปี ลำดับความสำคัญของเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาหาทางเลือกในการจัดสรรน้ำที่ได้
คะแนนความสำคัญสูงสุด คือ ทางเลือกที่กำหนดใช้การประปา-อุตสาหกรรมได้ใช้น้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนด
ระดับน้ำในลำน้ำ 80 เปอร์เซ็นต์ ของความลึกปกติเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายอ่างเก็บน้ำและกำหนดให้
ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเหลือ 56 เปอร์เซ็นต ์ของผลผลิตสูงสุด  

สุทธิวรรณ (2544) ได้ศึกษาการใช้น้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองฝนใช้การ
แบบจำลอง ความต้องการน้ำชลประทาน และแบบจำลองระบบ โดยวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาเป็นเวลา 30 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2540 การพัฒนาแหล่งน้ำ ในลุ่มน้ำปิงตอนบนประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำแม่งัด
สมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล
เฉลี่ยต่อปีจะมีปริมาณมากกว่าความจุของอ่างเก็บน้ำในขณะที่ปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ไหลลงอ่า งเก็บน้ำแม่กวงอุดม
ธารามีปริมาณน้อยกว่าความจุของอ่างเก็บน้ำดังนั้นจึงผันน้ำโดยอุโมงค์ขนาด 3.50 ม. ผันน้ำได้สูงสุด 38.74 
ลบ.ม./เดือน เฉลี่ย 16.23 ลบ.ม./เดือน และต่ำสุด 0.75 ลบ.ม./เดือน จะสามารถพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง
ให้กับพ้ืนที่ของอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราได้เฉลี่ยปีละ 3,388 ไร่ 

ภานุวัฒน์ (2546) ได้สร้างแบบจำลองสำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  โดย
การประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต ซึ่งแบบจำลองประกอบด้วย ส่วนแบบจำลองสภาพทางกายภาพของอ่างเก็บน้ำ
โดยหลักการสมดุลน้ำ และส่วนกระบวนการตัดสินใจปล่อยน้ำโดยเกณฑ์แบบฟัซซี ผลการศึกษาพบว่า 
แบบจำลองดังกล่าวสามารถช่วยในการตัดสินใจปล่อยน้ำที่สมเหตุสมผล และสามารถนำไปปรับใช้กับอ่างเก็บ
น้ำอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะในการทำงานภายใต้สภาวะที่ข้อมูลกำหนดเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ยาก 

อภิชาติ (2546) ทำการศึกษาแนวทางการจัดการน้ำ โดยการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ WUSMO 
Version 5.0 และ HEC-3 เพื่อทำการวิเคราะห์หาปริมาณการความต้องการใช้น้ำ และจำลองระบบการจัดสรร
น้ำในลุ่มน้ำคลองใหญ่ เพ่ือประเมินหาสภาวะขาดแคลนน้ำและนำมาใช้วางแผนการใช้น้ำของแต่ละกิจกรรม ผล
การศึกษาพบว่าสภาพการใช้น้ำในปัจจุบันสามารถเก็บกักได้เกินความความต้องการประมาณ 17.77 เปอร์เซ็นต์
ของปริมาณน้ำทั้งหมด และในสภาพการใช้น้ำภายหลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่แล้วเสร็จ จะมีปริมาณน้ำ
ต้นทุนเหลือประมาณ 22.98 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำทั้งหมด จากการคาดการณ์จะเกิดภาวการณ์ขาดแคลน
น้ำในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

สุธรรม (2548) ได้ทำการศึกษาการระบบอ่างเก็บน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา และกิ่วลม
จังหวัดลำปางโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์ Hec-ResSim เพ่ือทำการบริหารจัดการน้ำด้วยเส้น ระดับควบคุม
จัดการกับการขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่ชลประทานที่เป็นพ้ืนที่ชลประทานเป้าหมายใหม่และศึกษาในกรณีที่น้ำน้อย 
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อบริหารจัดการน้ำด้วยเส้นระดับควบคุมเดิมจะเกิดการขาดแคลนน้ำ เมื่อทำการปรับ
เส้นระดับควบคุมใหม่ พบว่าสามารถจัดการไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำตลอดฤดูได้ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า
แบบจำลองคณิตศาสตร์ Hec-ResSim สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบหาวิธีการในการบริหารจัดการน้ำ
ได้อย่างเหมาะสม 

ทวีสิทธิ ์ (2549) ได้ศึกษาการจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ ในลุ ่มน้ำคลองใหญ่โดยนำแบบจำลอง
คณิตศาสตร์ MIKE BASIN มาวิเคราะห์สมดุลน้ำในลุ่มน้ำคลองใหญ่ผลการศึกษาพบว่าการวิ เคราะห์ระบบ
แหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อจัดสรรน้ำไปให้กับกิจกรรมต่างๆ ในลุ่มน้ำคลองใหญ่ด้วยแบบจำลอง
คณิตศาสตร์ สามารถการแก้ไขปัญหาลดการขาดแคลนน้ำ ผลจากกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการ
ในลุ่มน้ำด้วยแบบจำลอง MIKE BASIN สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำ ให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริงกับแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำของลุ่มน้ำที่นำมาศึกษา 
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สุรินทร์ (2549) ได้ทำการศึกษาการใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จังหวัดสงขลา โดยใช้
แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE BASIN เพื่อประเมินศักยภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ในการ
สนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำของลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภา ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าอ่างเก็บน้ำคลองส ะเดา 
สามารถสนับสนุนการใช้น้ำของลุ่มน้ำได้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน และเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้ำในอนาคตแต่ถ้าการประปาส่วนภูมิภาค ปรับปรุงระบบท่อลำเลียงน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา 
มายังโรงงานผลิตน้ำประปาโดยตรงในอนาคตอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ควรจะสนับสนุนการใช้น้ำของการประปา
ส่วนภูมิภาคเพียงปีละ 4 เดือนในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น 

ก่อพงศ์ (2550) ได้ศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำ เพื่อขยายระบบส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ เพ่ือทดสอบความเหมาะสม ในการขยายระบบส่งน้ำของโครงการเพ่ือ
ใช้สำหรับความต้องการน้ำในด้านการเกษตรกรรม และด้านการรักษาสมดุลระบบนิเวศวิทยาท้ายน้ำ โดย
พิจารณาศักยภาพแหล่งน้ำทั้ง ในสภาพปัจจุบันและอนาคตคาดการณ์ล่วงหน้า 20 ปี ผลการจำลองการส่งน้ำใน
สภาพปัจจุบันซึ่งมีพื้นที่ 4,000 ไร่ ไม่เกิดการขาดแคลนน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
เต็มพื้นที่ 21,000 ไร่ ผลการศึกษาพบว่าเกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำของพื้นที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเกิด
การขาดแคลนปริมาณน้ำสูงสุด 4.10 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเมื่อทำการทดสอบการขยายพื้นที่ที่ทำให้เกิดสภาวะการ
ขาดแคลนน้ำตามเกณฑ์ 20 เปอร์เซ็นต ์พอดีผลการศึกษาพบว่าควรขยายพื้นที่ได้ไม่เกิน 15,800 ไร่ 

 ทนงไซ (2552) ได้ทำการศึกษาการจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำในลุ ่มน้ำงึมประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE BASIN เพื่อประเมินสภาพการ
ใช้น้ำ จากการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค และกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำงึมในสภาพปัจจุบัน และเมื่อ
เกิดโครงการขนาดใหญ่ ในลุ่มน้ำงึม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าและทำการวิเคราะห์ทางเลือกสมมุติต่างๆ เพ่ือหา
แนวทางในการจัดการและการวางแผนการใช้น้ำ ได้อย่างเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันไม่เกิดการ
ขาดแคลนน้ำ ส่วนในอนาคตพบว่าเกิดการขาดแคลนน้ำ ดังนั้นควรจะดำเนินการได้หลังปี พ.ศ.  2557 เมื่ออ่าง
เก็บน้ำน้ำงึมแล้วเสร็จ ส่วนการขยายพื้นที่เพาะปลูก พบว่าเกิดการขาดแคลนน้ำสูงสุดเท่ากับ 75.15 ล้าน ลบ.
ม. จึงจำเป็นต้องรออ่างเก็บน้ำน้ำลึกซึ่งจะสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งควรมีการยกระดับเก็บกักของอ่าง
เก็บน้ำน้ำมังข้ึนอีก 1 ม. จึงจะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการน้ำในลุ่มน้ำงึมได้จนถึงปี พ.ศ. 2568 

ธนากร (2552) ได้ศึกษาการจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำในคลองหลา–คลองจำไหร โดยใช้แบบจำลอง 
MIKE BASIN โดยพิจารณาปรับปรุงโครงการให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้ทั้งสภาพปัจจุบันและ
อนาคตคาดการณ์ 20 ปีล่วงหน้า ผลการศึกษาสภาวะปัจจุบันเกิดขาดแคลนน้ำเป็นจำนวนมาก และอีก 20 ปี 
ข้างหน้า จะพบว่าเกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำของพ้ืนที่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด จึงได้มีการเสนอแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ 2 แนวทาง คือ ลดปริมาณการใช้น้ำภาคเกษตร และสร้างอ่างเก็บน้ำคลองต่ำเพื่อ เก็บกักและผัน
น้ำลงในอ่างเก็บน้ำคลองหลา–คลองจำไหร 

วชิระ (2557) ได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ ่มน้ำมูลส่วนที่ 1 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยโครงการชลประทาน 14 โครงการ ได้วิเคราะห์ความต้องการน้ำของนาข้าวด้วยโปรแกรม 
WUSMO และจำลองระบบลุ่มน้ำด้วยแบบจำลอง MIKE BASIN เพื่อวิเคราะห์สมดุลน้ำ ในสภาพการใช้น้ำ
ปัจจุบัน และอนาคต 5 ปี ข้างหน้า เมื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันและ
ในอนาคตมีน้ำในอา่งเพียงพอ โดยในอนาคตยังสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ได้อีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ชลประทาน 
และเมื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำทำให้ในอนาคตสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
ชลประทาน 
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ชวลิต และอุกฤษฏ์ (2558) ได้ประยุกต์ใช้ Non-dominated Sorting Genetic Algorithms (NSGA) 
ในการหาเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมโดยลดการเบี่ยงเบนของปริมาตรเก็บกักในช่วงเริ่มต้นฤดูแล้ง
จากเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดของเขื่อนอเนกประสงค์วชิราลงกรณและศรีนครินทร์ สำหรับการเพาะปลูก 2 
ช่วง คือ ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค. เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยวิธีการในการศึกษานี้ทำให้ทราบปริมาณ
น้ำที่ต้องปล่อยออกจากอ่างกว่าเมื่อทราบปริมาณน้ำในอ่าง ซึ่งในการปล่อยน้ำจะมีความแน่นนอนกว่าการใช้
โค้งควบคุม ในการศึกษาได้ใช้ข้อมูลน้ำท่ารายฤดูกาลจำนวน 28 ปี (พ.ศ.  2528-2555) ผลการศึกษาพบว่า
เกณฑ์ท่ีได้จากการศึกษานี้ทำให้ค่าการขาดแคลนน้ำน้อยกว่าโค้งควบคุมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้อยู่เดิม   

อัศฎา และภานุวัฒน์ (2558) ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองจีเนติกอัลกอริทึ่ม (Genetic Algorithms, 
GAs) ในการหาเกณฑ์การระบายน้ำที่เหมาะสมสำหรับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อยู่บนเงื่อนไขการ
ระบายน้ำต้องไม่ส่งผลให้เกิดอุทกภัย โดยกำหนดการระบายน้ำไม่ให้เกิน 41.13 ลบ.ม./วัน เพ่ือไม่ให้น้ำล้นตลิ่ง
ที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในการศึกษาได้ใช้ GAs เพื่อกำหนดโซนการระบายน้ำและอัตราการระบายน้ำ จาก
การศึกษาพบว่า มีความน่าเชื่อถือในการส่งน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.04 มีการขาดแคลนน้ำลดลงร้อยละ 67.09 
และเมื ่อนำผลจากแบบจำลองไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริง ปี พ.ศ.  2553-2556 พบว่ามีความ
น่าเชื่อถือในการส่งน้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.90 มีการขาดแคลนน้ำลดลงร้อยละ 35.18 

2.8.2 การศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ 

อารียา (2545) ได้พัฒนาเกณฑ์การปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำมูลบน-ลำแซะ และทดสอบ
การใช้งานของเกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น ในการพัฒนาได้ใช้วิธี Probability Based Rule Curve และวิธี Vacancy-
Minimum Storage Requirement Rule Curves วิเคราะห์จากข้อมูลจริง 48 ปี (พ.ศ. 2495-2542) และ
ข้อมูลที่สังเคราะห์ใหม่จากโปรแกรม HEC-4 จำนวน 50 ชุด และจากแบบจำลอง ARMA จำนวน 50 ชุด ผล
การศึกษาพบว่าในสภาวะขาดน้ำ วิธ ี Vacancy-Minimum Storage Requirement Rule Curves ให้ผล
ใกล้เคียงว ิธ ี Probability Based Rule Curve เมื ่อพิจารณาในสภาวะไหลล้นอ่างพบว่าว ิธ ี Vacancy-
Minimum Storage Requirement Rule Curves มีปริมาณน้ำไหลล้นอ่างน้อยกว่าวิธี Probability Based 
Rule Curve 

อรอนงค์ (2546) ศึกษาการหาแนวทางบริหารอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธ์โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคนิคโครงข่ายใยประสาทเทียม (Artificial Neural Network, ANN) ในการพยากรณ์อัตราการไหลรายวันเข้า
อ่างเก็บน้ำ โดยศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำรายเดือนโดยวิธี Probability 
Based Rule Curve เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอ่างเก็บน้ำในสภาวะปกติและนำแบบจำลอง ANN 
พัฒนาขึ้นมาช่วยเสริมการบริหารอ่างเก็บน้ำในช่วงสภาวะน้ำไหลล้นอ่างและสภาวะขาดแคลนน้ำ การศึกษา
พบว่า การบริหารอ่างเก็บน้ำโดยใช้เกณฑ์ตามวิธี Probability Based Rule Curveในสภาพการใช้น้ำปัจจุบัน
และอนาคต ทำให้การไหลล้นอ่างและการขาดแคลนน้ำลดปริมาณและความรุนแรงลงได้มากกว่าเกณฑ์ที่ใช้กัน
อยู่ ผลการพัฒนาแบบจำลอง ANN พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์อัตราการไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ คือ 
การพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลแบบรวมทั้งลุ ่มน้ำในระยะเวลา 1-7 วันล่วงหน้า แบบจำลอง ANN แยกเป็น
แบบจำลองฤดูฝนและฤดูแล้งพบว่าให้ผลใกล้เคียงกับข้อมูลจริงโดยค่าประสิทธิภาพ (EI) ในขั้นเรียนรู้ ทดสอบ 
และรับรองผลของแบบจำลอง ANN ฤดูฝนสูงกว่า 90, 71 และ 70 เปอร์เซ็นต ์ตามลำดับ และค่าประสิทธิภาพ
ของแบบจำลอง ANN ฤดูแล้งสูงกว่า 82, 94 และ 81 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การนำผลจากแบบจำลอง ANN 
มาประยุกต์ใช้กับการบริหารอ่างเก็บน้ำในสภาวะน้ำไหลล้นอ่าง พบว่า สามารถลดปริมาณน้ำหลากล้นอ่างได้ดี
ในกรณีปริมาณน้ำปานกลาง (1,134 ลบ.ม./วินาที) แต่กรณีปริมาณน้ำสูงมาก สามารถลดปริมาณน้ำหลากได้
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เพียงเล็กน้อย (4 เปอร์เซ็นต์) สำหรับสภาวะขาดแคลนน้ำ พบว่า ไม่ทำให้การบริหารอ่างเก็บน้ำในช่วงน้ำน้อย
เปลี่ยนแปลง 

Varawoot and Areeya (2003) ได้พัฒนา Probability Based Rule Curve ของอ่างเก็บน้ำมูลบน 
และอ่างเก็บน้ำลำแซะ โดยใช้น้ำท่ารายเดือนจากการสังเคราะห์จำนวน 48 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 1952-1999 การ
พัฒนา Upper Rule Curve และ Lower Rule Curve ได้ทำการพัฒนาที่ค่าความเสี่ยง 4 ระดับ ได้แก่ 0.05 , 
0.10, 0.20 และ 0.30 บนกรณีที่ว่าส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแซะให้พื้นที่จำนวน 100 , 75 และ 50 เปอร์เซ็นต์
ของพื้นที่ส่งน้ำในขณะที่ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำมูลบนตามความต้องการที่เป็นจริง ผลการศึกษาพบว่า หากใช้ 
Probability Based Rule Curve ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำจะเกิดความถี่การขาดแคลนน้ำจากอ่างเก็บ
น้ำบ่อยกว่าแต่มีปริมาณน้ำที่ขาดน้ำกว่าในขณะที่หากบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำด้วยวิธีการบริหารจัดการน้ำตาม
แบบมาตรฐานปกติ (Standard Operation Policy) จะให้ความถี่การขาดน้ำน้อยกว่าแต่ปริมาณน้ำที ่ขาด
แคลนมีปริมาณมากกว่า หรือพูดอีกอย่างได้ว่าการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ Probability Based Rule Curve 
จะให้ผลการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีบริหารจัดการน้ำตามนโยบายการดำเนินการแบบ
มาตรฐานปกติ (Standard Operation Policy) ค่าจำนวนเดือนที่น้ำล้นทางน้ำล้น (Spillway) และปริมาณน้ำ
ที่ล้นจากการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำด้วย Probability Based Rule Curve มีค่าน้อยกว่าการบริหารจัดการ
ด้วยนโยบายการดำเนินการตามมาตรฐานปกติ (Standard Operation Policy) 

กรมชลประทาน (2550) โดยศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ำ ได้ทำการศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง ปี พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กำหนดเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve, URC) และเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด (Lower Rule Curve, 
LRC) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวงให้เหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาล 
เพ่ือควบคุมและเก็บกักปริมาณน้ำในช่วงน้ำหลากและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของแหล่ง
น้ำต้นทุนที ่จำเป็นต้องจัดสรรน้ำให้กับการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะน้ำต้นทุนที่มีอยู่ และเพ่ือเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel  
วิเคราะห์สมดุลน้ำแทนโปรแกรม HEC-3 ผลการศึกษาพบว่า ได้ค่าเกณฑ์การควบคุมการเก็บกักน้ำสูงสุดในช่วง
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน คือ 40, 72, 105 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ โดยช่วงฝนชุกที่อาจ
ก่อให้เกิดน้ำหลากที่จะต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจะอยู่ในเดือนสิงหาคม กันยายน 
จากนั้นในช่วงปลายฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมให้ทำการควบคุมน้ำในอ่างตามสภาวะการใช้น้ำปกติเพื่อให้
สามารถเก็บกักน้ำในอ่างได้เต็มศักยภาพ ที่ปริมาณน้ำเก็บกัก 118 ล้าน ลบ.ม. สำหรับนำน้ำที่เก็บกักได้ไปใช้
ในช่วงฤดูแล้งและต้นฤดูฝนได้อย่างพอเพียง จากการศึกษาพบว่า ได้ค่าเกณฑ์การควบคุมการเก็บกักน้ำต่ำสุด 
กำหนดให้มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในอ่างในช่วงปลายฤดูฝน คือเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ไม่น้อย
กว่า 32 ล้าน ลบ.ม. และมีค่าต่ำสุดในเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 21 ล้าน ลบ.ม. 

วชิร และคณะ (2555) ได้พัฒนาเกณฑ์การปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จ.
ระนอง โดยใช้วิธี Probability Based Rule Curve เนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเพ่ิงสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2555 
และยังไม่มีเกณฑ์การควบคุมการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Rule Curve) ในการพัฒนา
เกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลทางอุทกวิทยา 6 ปี (พ.ศ. 2547-2552) ข้อมูลการส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค 
จำนวน 500,000 ลบ.ม./เดือน และข้อมูลปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อรักษาสภาพลำน้ำโดยใช้ท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.8 ม. จำนวน 1.814 ล้าน ลบ.ม./เดือน จากผลการศึกษาทำให้ได้เกณฑ์ของอ่างเก็บน้ำ
ประกอบด้วยเกณฑ์การควบคุมตอนบน (Upper Rule Curve) และ เกณฑ์การควบคุมตอนล่าง (Lower Rule 
Curve) ที่ระดับความเสี่ยง 5, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษายังได้แนะนำให้ในฤดูฝนให้ควบคุม
การระบายน้ำตาม Upper Rule Curve โดยให้เริ่มพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและ
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ควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้น้อยที่สุดในเดือนสิงหาคมเพื่อให้มีช่องว่างสำหรับรองรับปริมาณน้ำที่จะเข้า
อ่างเก็บน้ำ จากนั้นยอมให้เก็บกักน้ำได้เพ่ิมขึ้นตามลำดับจนถึงเดือนพฤศจิกายน ส่วนในฤดูแล้งให้ควบคุมการ
ส่งน้ำตาม Lower Rule Curve โดยรักษาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดในเดือนธันวาคมเพื่อให้มีน้ำใช้
พอเพียงสำหรับในฤดูแล้ง 

2.8.3 การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินน้ำท่า 

สวัสดิ์ (2548) ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลอง HEC-HMS ประเมิณน้ำหลากจากข้อมูลฝน และการเคลื่อน
ตัวของน้ำผ่านลำน้ำและอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำชีตอนบน เพ่ือประเมินศักยภาพการลดปริมาณน้ำหลากสูงสุดเมื่อมี
อ่างเก็บน้ำเขื่อนชีบน เขื่อนยางนาดี และเขื่อนโปร่งขุนเพชร ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีสร้างเขื่อนได้ที่เดียว 
การมีเขื่อนชีบนจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้มากที่สุด ในกรณีสร้างเขื่อนได้ 2 แห่ง การมี เขื่อนชีบนและเขื่อน
ยางนาดีจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้มากที่สุด และในกรณีท่ีสร้างเขื่อนได้ทั้ง 3 แห่งจะสามารถบรรเทาน้ำหลาก
ที่คาบการเกิด 10 ปี แต่ต้องพร่องน้ำให้มีปริมาณน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ 

 พัฒนศักดิ์ (2550) ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลอง HEC-HMS ในการคำนวณหากราฟน้ำท่ารายวัน และ
องค์ประกอบต่างๆ ของการไหลในลุ่มน้ำยม เพื่อศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาในการประเมินน้ำท่ารายวัน ผล
การศึกษาได้ค่าตัวแทนพารามิเตอร์ของลุ่มน้ำย่อย และ ได้ประเมินการไหลรวมทั้งปีและอัตราการไหลสูงสุด
รายวันพบว่ามีความแตกต่างจากค่าจริงที่วัดในสนามประมาณ 10.2 และ 7.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ  

จิรา และคณะ (2556) ได้วิเคราะห์กราฟน้ำท่าและกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าเพ่ือคาดการณ์น้ำท่วมสำหรับ
ลุ่มน้ำปิงที่สะพานนวรัฐ (P.1) จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ 3 วิธี ได้แก่วิธีการดัดแปลงกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าด้วย
การกระจายกราฟน้ำท่าจากข้อมูลตรวจวัด วิธีการดัดแปลงกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าตามวิธีของ Snyder และ
วิธีการจำลองด้วยแบบจำลอง HEC-HMS โดยวิธี SCS Dimensionless Hydrograph ผลการศึกษาพบว่า วิธี
จากแบบจำลอง HEC-HMS มีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าสองวิธีแรก 
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บทที่ 3 
พื้นที่ศึกษา 

3.1 ที่ตั้งและขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 

โครงการวิจัยพื้นที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขต
จังหวัดน่าน มีพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำน้ำแหง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ โดยอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหงตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดม ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีหัวงานบริเวณอาคารระบายน้ำล้น ละติจูด
ที่ 18 19 33.96 เหนือ ลองจิจูดที่ 100 40 53.04 ตะวันออก ระวางแผนที่หมายเลข 5145-IV ชุด 
L7018 ของแผนที่มาตรส่วน 1:50,000 อยู่ห่างจากจังหวัดน่านเป็นระยะทางประมาณ 65 กม. ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 101 และ 1026 อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 620 กม. มีอาณาเขตพื้นที่
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ แสดงในรูปที่ 3-1 

 ทิศเหนือ ติดกับตำบลน้ำตกและตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
 ทิศใต้  ติดกับตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบัวใหญ่และตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสันทราย หมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี
หวังานบริเวณอาคารระบายน้ำล้น 18 35 16.08 เหนือ ลองจิจูดที่ 100 41 4.92 ตะวันออก ระวางแผน
ที่หมายเลข 5146-III ชุด L7018 ของแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านเป็นระยะทาง
ประมาณ 30 กม. ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 647 กม. 
มีอาณาขตพ้ืนที่ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3-1 

ทิศเหนือ ติดกับตำบลทุ่งศรีทองและตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ทิศใต้  ติดกับตำบลแม่สาและตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลแม่ขะนิงและตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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รูปที่ 3-1 ที่ตั้งและขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 
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3.2 สภาพภูมิประเทศและระบบลำน้ำ 

3.2.1 สภาพภูมิประเทศ 

 พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าและมีพื้นที่เป็นที่ราบสำหรับเพาะปลูก
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะพ้ืนที่คล้ายแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมเป็นวงรียาวจากแนวทิศเหนือจรดทิศใต้ แต่
ในปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกทำลาย เพื่อทำไร่เลื่อนลอยไปเป็นจำนวนมาก ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่
การปลูกไม้ยืนต้นและพืชไร่ต่าง ๆ  ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบระหว่างเชิงเขา
เพียงเล็กน้อยตามบริเวรริมฝั่งแม่น้ำน่าน แม่น้ำสาและลำห้วยต่าง ๆ เท่านั้น พื้นที่บนภูเ ขาแต่เดิมปกคลุมไป
ด้วยป่าไม้ที่มีค่า เช่น สัก ประดู่ เต็ง รัง และไม้อื่น ๆ อีกหลายชนิด แต่ในปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกทำลาย เพื่อทำไร่
เลื่อนลอยไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกไม้ยืนต้นและพืชไร่
ต่างๆ มีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ดังแสดงในรูปที่ 3-2 
 

 
รูปที่ 3-2 สภาพภูมิประเทศ 
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3.2.2 ระบบลำน้ำ 

 ลำน้ำแหงเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแปช้าง ลักษณะของลำน้ำมีความลาด
เทในแนวทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนบนของพื้นที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย
ของประชาชน ลำน้ำแหงมีน้ำไหลตลอดปี ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ดังแสดงในรูปที่ 3-3 ก)  

 ส่วนน้ำฮิเป็นลำน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลไม่ตลอดปี ต้นน้ำเกิดจากดอยปู่เลิม มีทิศทางการไหลจากทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลลงสู่ลำน้ำสาบริเวณตอนเหนือของบ้านห้วยต่ำประมาณ 2 
กม. ลำน้ำฮิมีลักษณะคดเคี้ยวมาก ท้องน้ำเป็นกรวดทราย ขนาดของลำห้วยกว้างประมาณ 30 ม. ลึก 4.50 ม. 
ความยาวลำน้ำประมาณ 12 กม. ดังแสดงในรูปที่ 3-3 ข) 
 

 
ก) น้ำแหง 

 

 
ข) ห้วยน้ำฮิ 

รูปที่ 3-3 ระบบลำน้ำและลำน้ำสาขาในพื้นที่โครงการ 
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3.3 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

 3.3.1 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองนี้มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
กล่าวคือ ประมาณเดือนพฤษภาคม มีหย่อมความกดอากาศทางซีกโลกใต้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียทาง
ทะเลอันดามันผ่านพื้นที่คาบสมุทรทางตอนใต้ไปแทนที่หย่อมความกดอากาศต่ำทางซีกโลกเหนือ ทำให้เกิดลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดพาความชื้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่งกลายสภาพเป็นฝนคกในภาคพื้นทวีป สมมรสุมนี้ จะ
ทำให้เกิดฝนโดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากภาคพื้นทวีปทางทิศเหนือเข้าสู่ประเทศ
ไทย ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไป และช่วงเดือนเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นช่วงที่มีลมอากาศ
ร้อนที่สุด อันเนื่องมาจากทางทิศใต้จากอ่าวไทยพัดเข้าสู่ภาคพ้ืนทวีป โดยแนวทิศทางมรสุมและลมพายุจรที่พัด
เข้าสู่ประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3-4 

 ข้อมูลภูมิอากาศที่ได้ทำการรวบรวม ได้แก่ ปริมาณการระเหย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม 
และความครึ้มเมฆ ซึ่งเป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปีที่สถานีวัดอากาศ 48331 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ในช่วง พ.ศ. 2534-2563 ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุตุวิทยา โดยแสดงสถิติข้อมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 
2534-2563) ดังตารางที่ 3-1 และกราฟแสดงการกระจายตัวดังรูปที่ 3-5 สรุปได้ดังนี้ 

 ปริมาณฝนรายเดือน เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุด ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือน
ที่มีปริมาณฝนต่ำสุดและเกือบจะไม่มีฝนตกเลย ปริมาณฝนลดน้อยลงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แห้งแล้งของปีและจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของฤดู
ฝนอีกครั้ง ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี มีค่าเท่ากับ 1,263.2 มม. 

 ปริมาณการระเหย โดยทั่วไปแล้วปริมาณการระเหยจะมีค่าต่ำในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว และมีค่าสูง
ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณการระเหยรายเดือนเฉลี่ยที่วัดโดยถาดอัตราการระเหย มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 78.0 ถึง 
141.9 มม. เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีการระเหยสูงสุด ในขณะที่เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีการระเหยต่ำสุด 
ค่าปริมาณการระเหยเฉลี่ยแต่ละเดือนที่วัดจากถาดวัดอัตราการระเหย รวมทั้งปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,259.1 มม. 

 อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ย มีค่าอยู่ระหว่าง 21.8 ถึง 29.1 องศาเซลเซียส สำหรับช่วงที่อุณหภูมิต่ำสุดจะ
อยู่ในเดือนธันวาคม ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในเดือนเมษายน สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี มีค่าประมาณ 26.3 
องศาเซลเซียส 

 ความชื้นสัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ย โดยความชื้นสัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ย มีค่าอยู่ระหว่าง 65 ถึง 84 
เปอร์เซ็นต์ เดือนที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด คือ เดือนมีนาคม ส่วนเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นได้รับอิธิพลจากลมมรุสุมโดนตรง กล่าวคือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะนำความชุ่มชื้นมาให้ในขณะที่ลมมรุสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำเอาความแห้งแล้งมาให้ ค่า
ความชื้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 76.4 เปอร์เซ็นต์ 

 ความเร็วลม จากข้อมูลความเร็วและทิศทางของลม พบว่า ได้รับอิทธิพลของลมที่มาจากทางด้านทิศใต้ 
ซึ่งมีกระแสลมแรงพัดเป็นครั้งคราวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน ส่วนช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคมทิศทางลมส่วนใหญ่จะมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มี
ความเร็วลมโดยเฉลี่ยสูงสุด สำหรับความเร็วลมสูงสุดที่เคยตรวจวัดได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563 มีค่า 45 
น๊อต เกิดข้ึนในเดือนเมษายน 
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 ความครึ้มเมฆ ความครึ้มเมฆรายเดือน ประมาณ 1.5 ถึ. 8.1 (ใน 10 ส่วนของท้องฟ้า) ช่วงที่มีความ
ครึ้มเมฆต่ำท่ีสุดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ และสูงสุดอยู่ในเดือนสิงหาคม สำหรับค่าเฉลี่ยรายปีมีค่าเท่ากับ 4.6 
 
ตารางที่ 3-1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) 
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รูปที่ 3-4 แนวร่องความกดอากาศและทางเดินพายุที่ผ่านประเทศไทย 
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รูปที่ 3-5 การกระจายของตัวแปรภูมิอากาศท่ีสถานี 48331 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

3.3.2 ปริมาณฝน 

 พ้ืนที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิได้รับน้ำจากฝนที่ตกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม รวมถึงได้รับฝนจากพายุดีเปรสชั่นเป็นครั้งคราว จากข้อมูลฝนรายเดือน
และรายปีที่รวบรวมได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน พบว่า ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของอ่างเก็บ
น้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิมีปริมาณฝนสูงสุดของทั้ง 2 อ่างเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม รายละเอียดดังตารางที่ 3-2 
(กรมชลประทาน, 2560 ก; 2560 ข) 

ตารางที่ 3-2 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในพ้ืนที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮ ิ 
อ่างเก็บน้ำ/เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

น้ำแหง (มม.) 79.8 167.9 138.4 174.6 231.9 186.0 71.1 15.9 7.2 4.1 11.2 25.3 

ห้วยน้ำฮิ (มม.) 71.3 156.8 111.1 133.0 194.3 191.2 79.9 13.9 4.5 7.0 7.5 27.8 

3.3.3 ปริมาณน้ำท่า 

 ลำน้ำแหงมีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยจะมีปริมาณน้ำมากที่สุดในเดือนกันยายน และปริมาณน้ำน้อยที่สุด
ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านหัวงานของโครงการเฉลี่ยประมาณ 55.28 ล้าน ลบ.ม./ปี โดย
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณท่ามากที่สุด คือ 16.31 ล้าน ลบ.ม. ในขณะทีล่ำน้ำฮิไม่ได้มีน้ำไหลตลอดทั้ง
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ปี แต่มีลักษณะความผันแปรของน้ำเหมือนกับลำน้ำแหง โดยจะมีปริมาณน้ำมากที่สุดในเดือนกันยายน และ
ปริมาณน้ำน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยประมาณ 5.81 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยเดือน
กันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณท่ามากที่สุด คือ 1.87 ล้าน ลบ.ม. รายละเอียดดังตารางที่ 3-3 (กรมชลประทาน, 
2560 ก; 2560 ข) 

ตารางที่ 3-3 ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ยในพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ  
อ่างเก็บน้ำ/เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

น้ำแหง (ล้าน ลบ.ม.) 0.91 3.20 3.77 3.90 12.53 16.31 7.61 3.12 1.31 0.97 0.80 0.85 

น้ำฮิ (ล้าน ลบ.ม.) 0.09 0.36 0.37 0.39 1.19 1.87 0.77 0.36 0.14 0.10 0.09 0.09 

3.4 ลักษณะดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.4.1 ลักษณะดิน 

การศึกษาลักษณะดินในการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาในบริเวณพื้นที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำ
น้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิได้พิจารณาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ชลประทานของฝายสา 
พบว่าทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงประกอบด้วย 7 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดิน
ลี้ ชุดดินแม่ริม ชุดดินน่าน ชุดดินแพร่ ชุดดินสันป่าตอง ชุดดินวังสะพุง และที่ลาดชันเชิงซ้อน มีรายละเอียด
ลักษณะและคุณสมบัติดิน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุดดินน่าน ดังแสดงในรูปที่ 3-6 ส่วนทรัพยากรดินบริเวณ
พ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิประกอบด้วย 9 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินเชียงคาน ชุดดินลี้ ชุดดิน
มวกเหล็ก ชุดดินแม่ริม ชุดดินน่าน ชุดดินสันทราย ชุดดินสันป่าตอง ชุดดินตะพานหิน และชุดดินวังสะพุง โดย
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชุดดินวังสะพุง ดังแสดงในรูปที่ 3-7 และพ้ืนที่ชลประทานของฝายสา ประกอบด้วย 8 ชุดดิน 
ได้แก่ ชุดดินเชียงคาน ชุดดินลี้ ชุดดินแม่ริม ชุดดินน่าน ชุดดินสันทราย ชุดดินสันป่าตอง ชุดดินตะพานหิน และ
ชุดดินวังสะพุง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุดดินน่าน ดังแสดงในรูปที่ 3-8 รายละเอียดของแต่ละชุดดิน (กองสำรวจ
ดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2558) มีดังต่อไปนี้  

ชุดดินเชียงคาน (Chiang Khan series: Ch) เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่
แปรสภาพ เช่น หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และรวมถึง
ที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขาสภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 4-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำดี การไหลบ่าของน้ำบน
ผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจ
พรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว และใช้เป็นวัสดุทำถนน ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้น
ลูกรังหนาแน่น ภายใน 50 ซม. จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวปนลูกรัง สีน้ำตาลเข้ม
หรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวปน
ลูกรังหนาแน่นมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบจุด
ประสีน้ำตาล เหลืองหรือแดงในชั้นหินที่ผุพังสลายตัว ลูกรังในชุดดินเชียงคานส่วนใหญ่เป็นเศษหินที่ถูกเคลือบ
ด้วยสารประกอบออกไซด์ของเหล็กที่เรียกว่าลูกรังเทียม (pseudo-laterite) 

ชุดดินลี้ (Li series: Li) เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื ้อละเอียดและหินที ่แปรสภาพ เช่น 
หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือ
หินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขาสภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึง
เป็นเนินเขา ความลาดชัน 4-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำดี การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว การ
ซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด 
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ถั่ว และใช้เป็นวัสดุทำถนน การแพร่กระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Cr ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแน่น บาง
บริเวณอาจพบชั้นหินพื้นในระดับตื้น ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียวปนเศษ
หิน สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็น
ดินเหนียวปนเศษหินหนาแน่นมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
5.5-6.5)  

ชุดมวกเหล็ก (Muak Lek Series: Ml) เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็น
ระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลท หรือหินที่คล้ายคลึงกัน  สภาพพื้นที่ 
ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขา มีความลาดชัน 4-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำดี การไหลบ่าของน้ำบนผิว
ดินเร็วสภาพซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณและป่า
ดิบแล้ง บางแห่งปลูกพืชไร่ การแพร่กระจาย ภาคกลางที่สูงตอนกลางของประเทศ ภาคตะวันตกและภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน A-Bt-Bc-Cr ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินตื้นถึงหินต้นกำเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือ
ดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5-7.0) ดิน
บนตอนล่าง เป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวดมาก หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดมาก หรือดิน
เหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างตอนล่าง สีน้ำตาลปนเหลือง
หรือสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้ม จะพบหินที่กำลังสลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 50 ซม. จากผิวดิน 

ชุดดินแม่ริม ประเภทที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด (Mae Rim, undulating phase: Mr-B) 
เกิดจากตะกอนลำน้ำเก่า ที่มีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนอยู่ในชั้นดินต่างๆ บนลานตะพักลำน้ำระดับสูงและ
บนเนินตะกอนรูปพัด สภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดมีความชันน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึก แต่มี
ก้อนกรวดและก้อนหินปะปนอยู่ในชั้นดิน ดินมีการระบายน้ำดี มีการซาบซึมน้ำค่อนข้างเร็ว มีความสามารถใน
การอุ้มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลางถึงต่ำ ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินทรายปนดินร่วน มี
สีเข้มมากของน้ำตาลปนเทาถึงสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงกรดเล็กน้อย ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.5-6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวด หรือมีกรวดมาก 
กรวดนั้นเป็นพวกก้อนกลมของหินควอทซ์ หินทรายและควอทไซท์ ซึ่งพบภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน 
และมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามความลึก ดินมีสีน้ำตาลแก่ สีเหลืองปนแดง หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงกรดจัด ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ส่วนประเภทที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน 
(Mae Rim, Rolling Phase: Mr-C) มีลักษณะดินและการเกิดเหมือนชุดดินแม่ริม ประเภทที่มีสภาพพื้นที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาด เว้นแต่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันตั้งแต่ 8-16 เปอร์เซ็นต ์

ชุดดินน่าน (Nan series: Sa) เกิดจากตะกอนลำน้ำค่อนข้างใหม่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบหรือพื้นที่
ค่อนข้างราบ มีความชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว คาดว่าดินมีความสามารถให้น้ำซึม
ผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า ตามปกติแล้วระดับน้ำใต้ดินลึกกว่า 1.5 ม. ดินบนลึกไม่เกิน 30 ซม. 
มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเทาปนชมพูหรือเทาปนแดง มีจุด
ประสีน้ำตาลและน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 
ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว และดินเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินเหนียว สีพื้นเป็นสีเทาปนชมพูหรือ
สีเทาปนแดง มีจุดประสีน้ำตาลแก่และสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปาน
กลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5-8.0 

ชุดดินสันทราย (San Sai series: Sai) เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณตะพักลำน้ำ และที่ราบระหว่าง
เขาสภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำ ค่อนข้างเลวการ
ไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ำช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาข้าว อาจ
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ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว หรือพืชผัก ก่อนหรือหลังปลูกข้าว การแพร่กระจายพบมากบริเวณภาคเหนือ
ตอนบน การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือ
ดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย สี
เทา สีเทาออ่นหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) อาจพบศิลาแลงอ่อนสีแดงบ้างเล็กน้อย 

ชุดดินสันป่าตอง (San Pa Tong series: Sp) เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีและการซาบซึมน้ำค่อนข้าง
เร็ว มีความสามารถในการอุ้มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลางถึงต่ำ ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย 
(Sandy Loam) หรือดินทรายปนดินร่วน (Loamy Sand) มีสีเข้มมากของน้ำตาลปนเทา สีน้ำตาลเข้มปนเทา สี
น้ำตาลปนเทา สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้ม มี pH ประมาณ 5.5-6.5 ดินล่างมีเนื ้อดินเป็นดินร่วนปนทราย 
(Sandy Loam) และค่อยๆเปลี่ยนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย (Sandy Clay Loam) เมื่อความลึกเพิ่มขึ้น มีสี
น้ำตาล มีค่า pH ประมาณ 4.5-5.5  

ชุดดินตะพานหิน (Taphan Hin series: Tph) เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณสันดินริมน้ำ สภาพพื้นที่ 
ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-3 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำดี การไหลบ่า
ของน้ำบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ำปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พืชไร่ เช่น 
ข้าวโพด อ้อย ยาสูบถั่วต่างๆ พืชผัก และไม้ผล การแพร่กระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะลำน้ำน่าน 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง
สีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดิน
ล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สี
น้ำตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 

ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung series: Ws) เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียด
และหินที่แปรสภาพ เช่น หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น บริเวณพื้นที่ภูเขา 
และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา  สภาพ
พ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต ์การระบายน้ำดี การไหล
บ่าของน้ำบนผิวดินช้าถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ำปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่า
เบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วต่างๆ และสวนผลไม้ เช่น มะม่วง มะขาม ลำไย การแพร่กระจาย 
ภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Cr ลักษณะและสมบัติดิน เป็น
ดินลึกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือ ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลเข้มถึงสี
น้ำตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียว สี
แดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดิน
เหนียวมีเศษหินปะปนหนาแน่น และส่วนใหญ่พบชั้นหินพื้นภายใน 100 ซม. จากผิวดิน สีน้ำตาลปนแดงหรอืสี
น้ำตาลปนเหลือง มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีแดง และสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 4.5-6.5) 

ชุดดินแพร่ (Pae: Ws) เกิดจากตะกอนน้ำพา สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชัน 1-12 เปอร์เซ็นต์ เปนดินลึกมาก การระบายน้ำดี การซึมผานไดของน้ำเร็ว การไหลบาของน้ำบน
ผิวดิน ปานกลางถึงเร็วดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีน้ำตาลออนหรือน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดเล็กนอย ( pH 5.5-6.5) ดินลางเปน ดินรวน ดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปน ดินเหนียว อาจ
พบกรวดลูกรังปริมาณเล็กนอยถึงปานกลางปะปนในเนื้อดิน สีน้ำตาล น้ำตาลออนหรือน้ำตาลปนแดง อาจพบ
จุดประสีตางๆ หรือการสะสมของเหล็ก แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
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ความอุดมสมบูรณ ของดิน ต่ำ เสี่ยงตอการขาด แคลน น้ําหากฝนทิ้งชวง พื้นที่มีความลาดชันเสี่ยงตอการชะล
างพังทลายของดิน 

ที่ราบเชิงซ้อน เป็นบริเวณภูเขาและเทือกเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ลักษณะ
และคุณสมบัติของดินไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดและวัตถุ
ต้นกำเนิด มักมีเศษหินหรือก้อนดินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ  

 
รูปที่ 3-6 ชุดดินในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 
รูปที่ 3-7 ชุดดินในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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รูปที่ 3-8 ชุดดินในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของฝายสา 

 

3.4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจากการรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากระบบแผนที่
เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2552 และ 2561 ซึ่งได้มีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด รวมถึงได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจแก่ผู้ที่จะนำไปใช้งานได้อีกทางหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตรของประเทศจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จาก Agri-Map ของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตำบลเชียงของ ตำบลนาน้อย และ
ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พบว่ามีการแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ เกษตรกรรม พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ดังแสดงในรูปที่ 3-9 พบว่า ส่วน
ใหญ่มีการปลูกข้าวเป็นหลัก โดยในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 74.7 เปอร์เซ็นต์ และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 
2561 เป็น 74.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการตรวจสอบความเหมาะสมของดินสำหรับการเพาะปลูกนาข้าวอยู่ในชั้น
ความเหมาะสมสูง  

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้พิจารณาตำบลปงสนุก และตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน พบว่ามีการแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็นพื้นที่ พื้นที่ป่า เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง หาก
พิจารณาเฉพาะพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดังแสดงในรูปที่ 3-10 
พบว่าส่วนใหญ่มีการปลูกนาข้าวเป็นหลัก โดยในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 36.8 เปอร์เซ็นต์ และลดลงในปี พ.ศ. 
2561 เป็น 31.8 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นข้าวโพด ประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มขึ้น
ชัดเจนในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 8.3 ซึ่งจากการตรวจสอบความเหมาะสมของดินสำหรับการเพาะปลูกนา
ข้าวอยู่ในชั้นความเหมาะสมสูง และพบว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง 
ข้าวโพด ยางพารา และลำไย  
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 เมื่อพิจารณาฝายสา ดังแสดงในรูปที่ 3-11 พบว่าสวนใหญ่มีการปลูกนาข้าวเป็นหลัก โดยในปี พ.ศ. 
2552 ประมาณร้อยละ 64.6 และลดลงในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาเป็นข้าวโพด ประมาณร้อย
ละ 2.3 ในปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 3.5 ซึ่งจากการตรวจสอบความ
เหมาะสมของดินสำหรับการเพาะปลูกนาข้าวอยู่ในชั้นความเหมาะสมสูง และพบว่าในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และลำไย 

 
ก) ปี 2552 

 
ข) ปี 2561 

รูปที่ 3-9 การใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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ก) ปี พ.ศ. 2552 

 
ข) ปี พ.ศ. 2561 

รูปที่ 3-10 การใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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ก) ปี พ.ศ. 2552 

 
ข) ปี พ.ศ. 2561 

รูปที่ 3-11 การใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของฝายสา 
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3.5 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

3.5.1 ประชากร 

 จากข้อมูลโครงสร้างของครัวเรือนและประชากรในโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง พื้นที่ตำบลเชียงของ 
ตำบลนาน้อย และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนนาน้อย จังหวัดน่าน มีทั้งหมด 4,402 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร
ทั้งหมด 11,957 คน และในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ พื้นที่ตำบลปงสนุกและตำบลแม่สา มีทั้งหมด 1 ,729 
ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 2,904 คน แสดงตามตารางที่ 3-4 (กรมชลประทาน, 2560ก; 2560ข) 
  
ตารางที่ 3-4 ข้อมูลการปกครองและจำนวนประชากรรายตำบลในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง และอ่าง
เก็บน้ำห้วยน้ำฮิ จังหวัดน่าน 

พื้นที ่ หมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง      

ตำบลเชียงของ 7 708 998 1,048 2,046 
ตำบลนาน้อย 10 1,131 1,331 1,355 2,686 

ตำบลศรีษะเกษ 14 2,563 3,635 3,590 7,225 
รวม 31 4,402 5,964 5,993 11,957 

โครงการอ่างเก็บน้ำหว้ยนำ้ฮิ      
ตำบลปงสนุก 4 659 689 672 1,361 
ตำบลแม่สา 7 1,070 1,486 1,418 2,904 

รวม 11 1,729 2,175 2,090 4,265 

3.5.2 เศรษฐกิจและสังคม 

 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ประกอบด้วยพื้นที่ พื้นที่ตำบลเชียงของ ตำบลนาน้อย และ
ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนนาน้อย จังหวัดน่าน ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลปง
สนุกและตำบลแม่สาประชากรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก โดย
อ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิในฤดูฝน ปลูกข้าว ข้าวเหนียว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูแล้งปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และฟักทอง สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม (กรมชลประทาน, 2560ก; 2560
ข) 

3.6 ลักษณะโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 

3.6.1 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดม หมู่ 9 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พิกัด 18° 19’ 
32”เหนือ 100° 41’ 00” ตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 3-12 มีพื้นที่รับน้ำฝน 274.70 ตร.กม. ความยาวของลำ
น้ำจากต้นน้ำถึงเขื่อนดิน 38.9 กม. มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยต่อปี 55.28 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในปัจจุบันอ่างเก็บ
น้ำน้ำแหงสามารถเก็บกักน้ำได้ 13.00 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของอ่างเก็บน้ำในฤดูฝนและ
แล้ง 6,000 ไร่ ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 9 ม. ความยาว 220 ม. ความสูง 30 ม. ส่งน้ำด้วยแรงโน้ม
ถ่วง (Gravity) ผ่าน River Outlet ลงสู่ลำน้ำเดิมและส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ อาคารระบายน้ำล้นโครงการ
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง มีลักษณะเป็นแบบฝายครึ่งวงกลม (Ogee Weir) มีความยาวทางระบายน้ำล้นประมาณ 
93.54 ม. อาคารชลศาสตร์ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 3-13 (กรมชลประทาน, 2560ก) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านนาอุดม ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 
Latitude       18° 19’ 32”  เหนือ 
Longitude       100° 41’ 00”  ตะวันออก 
พิกัด        2,026,900  ม. เหนือ 
        677,900  ม. ตะวันออก 
ตามแผนที่มาตรส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5145-IV 
ประเภทโครงการ       อ่างเก็บน้ำ (Storage Dam) 
พ้ืนที่รับน้ำลงอ่าง       274.70   ตร.กม. 
ความยาวของลำน้ำจากต้นน้ำถึงเข่ือนดิน    38.9   กม. 
ส่วนลาดเทของลำน้ำบริเวณที่ตั้งอ่างฯ    1 : 153 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี      998.30   มม. 
อัตราการระเหย (Pan) เฉลี่ยทั้งปี     1,265.7   มม. 
อัตราการกัดเซาะปริมาณการกัดเซาะ    0.17   มม./ปี 
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ในเกณฑ์เฉลี่ย    55.28   ล้าน ลบ.ม./ป ี
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 50 ปี     353.0   ลบ.ม./วินาที 
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 100 ปี    433.6   ลบ.ม./วินาที 
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 200 ปี    514.5   ลบ.ม./วินาที 
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 500 ปี    660.6   ลบ.ม./วินาที 
ระดับท้องน้ำ       +293.000  ม. (รทก.) 
ระดับน้ำต่ำสุด (Dead storage)      +307.500  ม. (รทก.) 
ระดับน้ำเก็บกัก       +318.000  ม. (รทก.) 
ระดับน้ำสูงสุด       +321.000  ม. (รทก.) 
ระดับสันเขื่อน       +323.000  ม. (รทก.) 
ความจุอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด (Dead storage)    2.870   ล้าน ลบ.ม.  
ความจุอ่างที่ระดับเก็บกัก       13.000   ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด (Dead storage)    350    ไร่ 
พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำเก็บกัก      906    ไร่ 
พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำสูงสุด      1,125    ไร่ 
พ้ืนทีช่ลประทานฤดูฝน       6,000    ไร่ 
พ้ืนที่ชลประทานฤดูฝน       6,000    ไร่ 
อาคารหัวงาน  : เขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 9.00 ม. ความยาว 220.00 ม. ความสูง 30.00 ม. 
ระบบส่งน้ำ : ส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity) ผ่าน River Outlet ลงสูล่ำน้ำเดิมและส่งน้ำด้วย

ระบบท่อส่งน้ำ 
ทางระบายน้ำล้น : ยาว 93.54 ม. 
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รูปที่ 3-12 ที่ตั้งและขอบเขตโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 

  
ก) อาคารระบายน้ำ (outlet) ข) คลองส่งน้ำ 

  
ค) ทางระบายน้ำล้น ง) คลองระบายน้ำ 

รูปที่ 3-13 อาคารชลศาสตร์ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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3.6.2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยสันทราย หมู่ 4 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พิกัด 
18° 35’ 15” เหนือ 100° 41’ 25” ตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 3-14 มีพ้ืนที่รับน้ำฝน 36.5 ตร.กม. ความยาว
ของลำน้ำจากต้นน้ำถึงเขื่อนดิน 13 กม. มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยต่อปี 5.81 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในปัจจุบันอ่าง
เก็บน้ำน้ำฮิสามารถกักเก็บน้ำได้ 6.00 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของอ่างเก็บน้ำ 3,000 ไร่ ใน
ฤดูฝน และ 1,000 ไร่ ในฤดูแล้ง ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 8 ม. ความยาว 230 ม. ความสูง 27.10 
ม. ส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity) ผ่าน River Outlet ลงสู่ลำน้ำเดิมและส่งน้ำ ด้วยระบบท่อส่งน้ำ อาคารชล
ศาสตร์ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 3-15 (กรมชลประทาน, 2560ข) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

รายละเอียดอ่างเก็บน้ำน้ำฮิ 
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสันทราย ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 
Latitude       18° 35’ 15”  เหนือ 
Longitude       100° 41’ 25”  ตะวันออก 
พิกัด        2,056,025  ม. เหนือ 
        678,356  ม. ตะวันออก 
ตามแผนที่มาตรส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5046-III 
ประเภทโครงการ       อ่างเก็บน้ำ (Storage Dam) 
พ้ืนที่รับน้ำลงอ่าง       36.50   ตร.กม. 
ความยาวของลำน้ำจากต้นน้ำถึงเข่ือนดิน    13.0   กม. 
ส่วนลาดเทของลำน้ำบริเวณที่ตั้งอ่างฯ    1 : 100 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี      1113.40  มม. 
อัตราการระเหย (Pan) เฉลี่ยทั้งปี     1,265.7   มม. 
อัตราการกัดเซาะปริมาณการกัดเซาะ    0.20   มม./ปี 
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ในเกณฑ์เฉลี่ย    5.81   ล้าน ลบ.ม./ป ี
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 50 ปี     120.1   ลบ.ม./วินาที 
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 100 ปี    143.2   ลบ.ม./วินาที 
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 200 ปี    166.1   ลบ.ม./วินาที 
ปริมาณน้ำนองสูงสุดในรอบ 500 ปี    202.6   ลบ.ม./วินาที 
ระดับท้องน้ำ       +199.000  ม. (รทก.) 
ระดับน้ำต่ำสุด (Dead storage)      +210.500  ม. (รทก.) 
ระดับน้ำเก็บกัก       +223.000  ม. (รทก.) 
ระดับน้ำสูงสุด       +224.600  ม. (รทก.) 
ระดับสันเขื่อน       +226.100  ม. (รทก.) 
ความจุอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด (Dead storage)    0.400   ล้าน ลบ.ม.  
ความจุอ่างที่ระดับเก็บกัก       6.000   ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด (Dead storage)    50    ไร่ 
พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำเก็บกัก      615   ไร่ 
พ้ืนที่ผิวอ่างที่ระดับน้ำสูงสุด      810    ไร่ 
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พ้ืนทีช่ลประทานฤดูฝน       3,000    ไร่ 
พ้ืนที่ชลประทานฤดูฝน       1,000    ไร่ 
อาคารหัวงาน  : เขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง 8.00 ม. ความยาว 230.00 ม. ความสูง 27.10 ม. 
ระบบส่งน้ำ : ส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity) ผ่าน River Outlet ลงสูล่ำน้ำเดิมและส่งน้ำ 

ด้วยระบบท่อส่งน้ำ 
ทางระบายน้ำล้น : ยาว 30 ม. 

 

 
รูปที่ 3-14 ที่ตั้งและขอบเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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ก) อาคารระบายน้ำ (outlet) ข) รางน้ำ 

  
ค) คลองส่งน้ำ ง) ฝายสา 

รูปที่ 3-15 อาคารชลศาสตร์ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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บทที่ 4 
ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากโครงการอ่างเก็บน้ำ และหน่วยงานที่

เกี ่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชและการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย       
1) การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่โครงการและ
เกษตรกรในพื้นที่ 3) การวิเคราะห์ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 4) การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำจาก
อ่างเก็บน้ำ 5) การวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 6) การพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า   
7) การวิเคราะห์แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ 8) การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้าน
เกษตรกรรม 9) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลและการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้น้ำ 10) การพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร และ 11) การถ่ายทอดความรู้  

4.1 การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 

 การรวบรวมข้อมูลได้รวบรวมจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และโครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการชลประทานน่าน 
สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ข้อมูลที่รวบรวมประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ข้อมูล
อ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการปลูกพืช ข้อมูลการส่งน้ำ ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เป็นต้น การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ข้อมูลชนิดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และชนิดพืชที่
เหมาะสม ส่วนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น โดยข้อมูลและแหล่งของข้อมูลได้สรุปใน
ตารางที่ 4-1 

 ตารางที่ 4-1 ข้อมูลและแหล่งของข้อมูล 

ประเภทข้อมูล ชนิดข้อมูล ลักษณะข้อมลู แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลของโครงการ ข้อมูลสรุปลักษณะโครงการ (ทุติยภูมิ) MS-Word, MS-
Excel, GIS 
(Shape File) 

กรมชลประทาน 

ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉลีย่ 30 ปี (ทุติยภูม)ิ  

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 30 ป ี(ทุติยภมูิ)  
ข้อมูลน้ำท่า 10 ปี 

MS-Excel กรมอุตุนิยมวิทยา และกรม
ชลประทาน 

ข้อมูลสำหรับสมดลุน้ำ ข้อมูลระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ทุตยิภูมิ)                       
ข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บนำ้ (ทุติย
ภูมิ) 

MS-Excel กรมชลประทาน 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

ลักษณะการใช้ที่ดิน (ทุติยภูม)ิ GIS (Shape File) กรมพัฒนาท่ีดิน 

ข้อมูลการใช้น้ำ ข้อมูลความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม 
(ทุติยภมูิ) 

MS-Excel กรมชลประทาน และ กรม
ส่งเสริมการเกษตร 

ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร ์ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์การเกษตร (ปฐมภูม)ิ แบบสอบถาม กรมชลประทาน และ กรม
ส่งเสริมการเกษตร 

 

 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 61 
 

4.1.1 ข้อมูลทางกายภาพของอ่างเก็บน้ำ 

 ข้อมูลระดับของอาคารต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้แก่ ระดับสันเขื่อน 
ระดับสูงสุด ระดับเก็บกัก ระดับต่ำสุด ระดับท้องอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น และข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับน้ำกับพื้นที่ผิวน้ำและความจุอ่างเก็บน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 4-1 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการ
บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคือโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 4-2 ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนนำมาใช้งาน โดยต้องไปสำรวจระดับที่แท้จริงในสนาม 

 

 
ก) อ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 
ข) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

รูปที่ 4-1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับพ้ืนที่ผิวน้ำและความจุอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮ ิ
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ก) อ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 
ข) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

รูปที่ 4-2 โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ 

4.1.2 ข้อมูลปริมาณฝนและการระเหย 

 ในการศึกษาใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวันได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน ที่สถานี 28013 
อ.เมือง จ.น่าน เป็นตัวแทนของปริมาณฝนในพื้นที่ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-2560 ซึ่งต้องตรวจสอบ
ข้อมูลโดยใช้วิธีเส้นโค้งทับทวี (double mass curve) ก่อนนำมาใช้ 

 ส่วนข้อมูลการระเหยได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่สถานี 48331 อ.เมือง จ.น่าน เป็นตัวแทนของพื้นที่ 
โดยมีข้อมูล 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2563  

4.1.3 ข้อมูลอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำ 

 ข้อมูลอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ประกอบ ด้วย ระดับน้ำในอ่างฯ 
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างฯ ปริมาณน้ำระเหย ปริมาณน้ำรั่วซึม ปริมาณน้ำไหลผ่านทาง
ระบายน้ำล้น (spillway)  และปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำ ดังตัวอย่างในตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมได้จากการคำนวณโดยใช้หลักการสมดุลน้ำเนื่องจากการวัดน้ำทำได้ยากและไม่
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มีสถานีวัดน้ำท่าในบริเวณเหนือน้ำของอ่างเก็บน้ำ จึงต้องตรวจสอบความถูกต้องและคำนวณเติมข้อมูลที่ขาด
หายโดยหลักสมดุลน้ำ  

ตารางที่ 4-2 ตัวอย่างข้อมูลอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

ว/ด/ป 
ระดับน้ำในอ่าง 

 
(ม.รทก.) 

ปริมาตรน้ำในอ่าง 
 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำผ่าน
Spillway 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำไหลลง
อ่างรวม 

(ล้าน ลบ.ม.) 

รวมระบายน้ำ
ออกจากอ่างฯ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

1 ม.ค. 63 315.22 9.660 0.000 0.011 0.000 
2 ม.ค. 63 315.22 9.660 0.000 0.000 0.000 
3 ม.ค. 63 315.23 9.672 0.000 0.012 0.000 
4 ม.ค. 63 315.24 9.683 0.000 0.012 0.000 
5 ม.ค. 63 315.26 9.706 0.000 0.023 0.000 
6 ม.ค. 63 315.26 9.706 0.000 0.000 0.000 
7 ม.ค. 63 315.12 9.546 0.000 0.058 0.219 

4.1.4 ข้อมูลชนิดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ข้อมูลชนิดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จากกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2546, 2549, 2552 และ 2560 และข้อมูลลักษณะดินโดยตัวอย่างข้อมูลลักษณะดินในพ้ืนที่ ดังรูปที่ 4-3 

 
รูปที่ 4-3 ตัวอย่างลักษณะดินในบริเวณพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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4.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรในพื้นที่ 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากจากเจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรในพื้นที่
โครงการ ไดจ้ัดในพื้นที่โครงการ โดยมีการประชุมเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในพ้ืนที่ และนักวิจัย
จากโครงการวิจัยนี้  

 ในการประชุมได้รับฟังสภาพการเพาะปลูก สภาพปัญหา ความขัดแย้งเรื ่องการใช้น้ำ และความ
ต้องการของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในอนาคต รวมทั้งได้ให้เกษตรกรทำแบบสอบถาม เพ่ือเป็น
ข้อมูลสำหรับใช้จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร และแนวทางการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ช่วยให้ใช้น้ำน้อยลง  
นอกจากนี้ในการประชุมยังมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อตรวจสอบการเข้าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยภาพ
บรรยากาศการประชุมดังแสดงในรูปที่ 4-4 และรูปที่ 4-5 สำหรับอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ตามลำดับ 

 

  

  

  
รูปที่ 4-4 บรรยากาศการประชุมทีโ่ครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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รูปที่ 4-5 บรรยากาศการประชุมทีโ่ครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

4.3 การวิเคราะห์ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

 ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ประกอบด้วย ปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า การระเหย เป็นข้อมูล
สำคัญในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะข้อมูลน้ำท่าในลำน้ำและน้ำท่าที ่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ ซึ ่งจาก
การศึกษาข้อมูลของโครงการพบว่ายังขาดข้อมูลน้ำไหลลงอ่างในบางช่วงเวลา และไม่มีข้อมูลน้ำท่าที่จะไหลเข้า
ฝายสา และปริมาณฝนซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ และคำนวณฝนใช้การสำหรับ
คำนวณความต้องการน้ำของพืช 

4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนและการระเหย 

 การวิเคราะห์ปริมาณฝนและการระเหย จะนำข้อมูลรายวันมารวมเป็นรายเดือนและรายปี ข้อมูลการ
ระเหยได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในรอบปี ในขณะที่ข้อมูลปริมาณฝนได้วิเคราะห์ความผันแปรในแต่
ละปี ความผันแปรรายเดือนในรอบปี และค่าทางสถิติต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล  โดยใช้วิธี 
Mann-Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมและยอมรับแพร่หลายมีการน้ำมาใช้ในการ



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 66 
 

วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลทางอุทกวทยา (Jiang et al., 2015; Mama et al., 2018; Namsai et al., 2020; 
Shi et al., 2017; Yue et al., 2014; Zhang et al., 2017) 

4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่า 

ข้อมูลน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นข้อมูลที่ได้จากการคำนวณโดยอาศัยหลักการสมดุลน้ำเป็นหลัก 
โดยทั่วไปไม่ได้มีการวัดอัตราการไหลของน้ำโดยตรง ดังนั้นข้อมูลที่ ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์ในบางปีจะใช้การ
คำนวณจากหลักการสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำ  

อย่างไรก็ตามในการศึกษาอ่างขนาดกลางโดยทั่วไปพบว่าขาดข้อมูลอุทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำเนื่องจาก
ไม่มีการบันทึกไว้ และในลำน้ำยังไม่มีสถานีวัดน้ำการไหลของน้ำ จึงต้องคำนวณการไหลของน้ำโดยอาศัยข้อมูล
ฝนจากแบบจำลองคณิตศาสตร์น้ำฝน-น้ำท่า (rainfall-runoff model) มาประเมิน โดยในการวิจัยครั้งนี้จะใช้
แบบจำลอง HEC-HMS ในการใช้แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า จะต้องมีการปรับเทียบ (calibration) และการ
ตรวจสอบแบบจำลอง (verification) ให้ได้พารามิเตอร์ที่เหมาะสม ก่อนประยุกต์ใช้แบบจำลองในการคำนวณ
ปริมาณน้ำท่าจากข้อมูลฝนในพื้นท่ี  

 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่าจะนำข้อมูลรายวันมารวมเป็นรายเดือนและรายปี จากนั ้นจะ
พิจารณาความผันแปรในแต่ละปี ความผันแปรรายเดือนในรอบปี และค่าทางสถิติต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์
แนวโน้มของข้อมูลรายปี โดยใช้วิธี Mann-Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นอกจากนี้การพจิารณาความ
ผันแปรของข้อมูลรายเดือนได้พิจารณาค่าเฉลี่ยปีน้ำน้อย (Dry year) ปีน้ำปกติ (Wet year) และปีน้ำมาก 
(Wet year) ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาปีน้ำน้อย น้ำปกติ หรือน้ำมาก ได้พิจารณาจากปริมาณน้ำท่ารายปี โดย
นำมาเรียงค่าจากมากไปน้อย จากนั้นพิจารณาจำนวนปี 20 เปอร์เซ็นต์แรกของค่าสูงสุดเป็นปีน้ำมาก และ 20 
เปอร์เซ็นต์ท้ายของค่าสูงสุดเป็นปีน้ำน้อย ส่วนตรงกลางของชุดข้อมูลลำดับของปีที่ 20-80 เปอร์เซ็นต ์เป็นปีน้ำ
ปกต ิ

4.3.3 การวิเคราะหป์ริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ 

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำใน
ช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาค่าปริมาตรน้ำเริ่มต้นของฤดูเพาะปลูกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันทั้งในฤดูฝนและแล้ง  

4.4 การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

   การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมการใช้น้ำของน้ำในอ่าง
เก็บน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในกรณีของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิมีการใช้น้ำ 2 กิจกรรม คือ การใช้
น้ำภาคเกษตร และการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ 

การใช้น้ำภาคเกษตรได้วิเคราะห์ความเพียงพอและการขาดน้ำของโครงการทั ้ง 2 โครงการ และ
ประสิทธิภาพชลประทาน โดยการคำนวณการใช้น้ำของพืชได้ใช้แบบจำลอง WAPF 4.0 ที่ได้พัฒนาขึ้น ส่วน
การวิเคราะห์ปริมาณน้ำในการรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำของอ่าง ได้พิจารณาปริมาณน้ำต่ำสุดจาก Flow 
Duration Curve ของปริมาณน้ำท่ารายเดือนช่วงฤดูแล้ง ซึ่งพิจารณาที่ค่าปริมาณน้ำท่า 90 เปอร์เซ็นต์ของ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด โดยนำข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายเดือนย้อนหลัง 5-10 ปี มาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย   
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4.5 การวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 

 การวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในอนาคต จะ
พิจารณาจากแผนที่การเพาะปลูกจาก Agri-Map ของข้อมูลการปลูกพืชในปัจจุบัน และข้อมูลความต้องการ
ปลูกพืชในอนาคต โดยที่ Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สําหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหาร โดยข้อมูล
ที่นําเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตรและด้านการพาณิชย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การ
วิเคราะห์จําเป็นต้องคํานึงถึงสมดุลของทรัพยากรการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ผลผลิต อุปสงค์และอุปทาน รวมทั้ง
ปัจจัยการผลิต จึงจะทําให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถ
คาดการณ์ในอนาคตได้โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการเปลี ่ยนแปลงการปลูกพืช ที ่เปลี ่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์นั้นๆ โดยกำหนดการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด ได้แก่ นาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด 
สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ลำไย ทุเรียน เงาะ มังคุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2561) ข้อมูลการ
ปลูกพืชในปัจจุบัน ได้จากโครงการชลประทาน เกษตรอำเภอ และการจัดประชุมชาวบ้าน โดยโครงการ
ชลประทานได้รวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกในแต่ละปี เกษตรอำเภอก็ได้รวบรวมข้อมูลการปลูกพืชในพื้นที่
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ได้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อทราบถึงการปลูกพืชในปัจจุบันจากเกษตรกร และข้อมูล
ความต้องการปลูกพืชในอนาคต ได้จากเกษตรอำเภอ และการจัดประชุมชาวบ้าน โดยเกษตรอำเภอจะมีพืชที่
จะแนะนำเกษตรกร นอกจากนี้นอกจากนี้ได้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อทราบถึงความต้องการในการปลูกพืชใน
อนาคตจากเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถามที่ได้กำหนดพืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในภาคเหนือ ดังตารางที่ 
4-3  

ตารางที่ 4-3 ชนิดพืชที่เพาะปลูกในภาคเหนือ 

พืชผัก พืชไร่ พืชสวน 

หอมหัวใหญ่ ข้าวโพด รุ่น1 รุ่น2 ยางพารา 
กระเทียม ม้นสำปะหลัง มะนาว 
หอมแดง สับปะรด ส้มเขียวหวาน 
มะเขือเทศบริโภค, มะเขือเทศโรงงาน ถั่วเหลือง รุ่น1 รุ่น2 ลำไย 
ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดหวาน ลิ้นจี่ 
หอมแบ่ง มันฝรั่งบริโภค มะพร้าว 
กุยช่าย, ถั่วฝักยาว, ถั่วพุ่ม, ถั่วพู มันฝรั่งโรงงาน กล้วยไม ้
มะระ, บวบ, น้ำเต้า, แฟง, ฟักทอง อ้อยโรงงาน กาแฟ 
ขึ้นฉ่าย, ผักชี, คะน้า ข้าวฟ่าง พริกไทยดำ 
กะหล่ำปลี, กะหล่ำปม, กะหล่ำดอก ฝ้าย  
ผักกาดขาวปลีห่อ ผักกาดเขียวกวางตุ้ง  ถั่วลิสง  
ผักกาดขาวเล็ก, ผักกาดขาวใหญ่ ถั่วเขียว  
ผักกาดหอม   

 

การวิเคราะห์ชนิดของดินและชนิดของพืชที ่เหมาะสม จะนำข้อมูลแผนที่ชนิดของดินและพืชที่
เหมาะสม มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลการปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลของโครงการและและการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ และพิจารณาทางด้านตลาด เพ่ือ
เป็นแนวทางในการกำหนดการปรับเปลี่ยนพืช รายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินชนิดพืชที่เหมาะสมจาก Agri-Map ได้จากการนำแผนที่การเพาะปลูกจาก 
Agri-Map ซึ่งประกอบด้วยพืช 13 ชนิด ซึ่งใน Agri-Map ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของ
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ดินและเศรษฐกิจเป็นหลัก นำแผนที่จาก Agri-Map ของพืชแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบ 
เพ่ือพิจารณาชนิดพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

2) การประเมินชนิดพืชที่เหมาะสมจากการปลูกพืชในปัจจุบัน ได้จากการพิจารณาพื้นที่
เพาะปลูกพืชที่เพาะปลูกในปัจจุบันมาจัดลำดับจากร้อยละของพื้นที่เพาะปลูก  

3) การประเมินชนิดพืชที่เหมาะสมได้จากการประชุมเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม โดยใน
แบบสอบถามได้กำหนดพืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในภาคเหนือ ดังแสดงในตารางที่ 
4-3 และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยจัดลำดับจากร้อยละของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ดังนั้นชนิดของพืชใหม่ที่เหมาะสมได้จากการพิจารณาร่วมกันของชนิดพืชที่ได้จาก Agri-Map ข้อมูล
การปลูกพืชในปัจจุบัน และข้อมูลความต้องการปลูกพืชในอนาคต โดยพืชที่เหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนต้องเป็น
พืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ โดยจะปรับเปลี่ยนเฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น 

4.6 การพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 

 การพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า ได้พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำ
ชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 3.0) ให้เหมาะสมกับข้อมูลของอ่างเก็บน้ำแต่ละอ่าง 
และสะดวกในการใช้งาน โดยใส่ข้อมูลการระเหย ปริมาณฝน ข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำ โค้งปฏิบัติการอ่าง
เก็บน้ำ ข้อมูลน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลปริมาณน้ำในกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลชนิดพืชที่ปลูกเฉพาะในพื้นที่
ศึกษา  

4.7 การวิเคราะห์แผนการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ 

 การวิเคราะห์แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ ได้เปลี่ยนแปลงพืชเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ส่วนในฤดูฝนยังคงรูปแบบเดิมของโครงการ ในการศึกษาได้ใช้โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water 
Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) ทีไ่ด้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว โดยนำมาใช้ในการ
กำหนดชนิดพืชและวางแผนการปลูกพืช และพิจารณาจากชนิดของพืชใหม่ที่เหมาะสมที่ได้ศึกษาไว้  

 ในการใช้งานต้องกำหนดพื้นที่และชนิดของพืชตามแผนที่กำหนด โดยพิจารณาไม่ให้น้ ำต่ำกว่าโค้ง
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขอบเขตล่าง (Lower Rule Curve) หากต่ำกว่าต้องปรับลดพื้นที่การเพาะปลูกหรือปรับ
ช่วงเวลาการเพาะปลูกในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงกว่าหรือเท่ากับโค้งปฏิบัติการอ่าง
เก็บน้ำขอบเขตล่าง จึงถือว่าได้ชนิดพืชและจำนวนพื้นที่การเพาะปลูกสูงสุดที่ไม่ขาดน้ำ 

 ในการศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำเริ่มต้นฤดูแล้ง พิจารณาที่ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเริ่มต้นที่ 
50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุ และพิจารณาจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นกรณี
ปีน้ำปกติ (normal year) ปีน้ำมาก (wet year) และ ปีน้ำน้อย (dry year)   

4.8 การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 

 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรม จะพิจารณามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากข้อมูล
การเพาะปลูกพืชในอดีตจนถึงปัจจุบัน และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของชนิดพืชใหม่ตามแผนที่ได้กำหนดขึ้น 
เพ่ือนำมาเปรียบเทียบกัน  

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะปลูกในปัจจุบันได้วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังหัวข้อ 4.2 ส่วนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
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ชนิดพืชใหม่ตามแผนที่ได้กำหนดขึ้น จะพิจารณาจากข้อมูลพืชต่างๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ 
ต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาผลผลิต ผลตอนแทน ผลตอบแทนสุทธิ ดังแสดงในตารางที่ 4-4 

ตารางที่ 4-4 ต้นทุนและราคาผลผลิตพืชเพาะปลูกจังหวัดน่าน 

ลำดับ
ที ่

ชนิดพืช 

อายุ
พืช 
(วัน) 

ปริมาณ
การใช้น้ำ
ตลอดอาย ุ
(ลบ.ม./ไร่) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
 

(ก.ก./ไร่) 

ราคา
ผลผลติ 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

1 ข้าว กข. 100  1,101 4,420.25  560.00  7,324.80  2,904.55  29.05  
2 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 100  550 4,370.18  650.00  5,219.50  849.32  8.49  
3 ข้าวโพดหวาน 75  430 6,776.00  2,094.00  12,564.00  5,788.00  77.17  
4 ถั่วเหลือง 100  585 3,695.00  270.00  5,400.00  1,705.00  17.05  
5 ถั่วลิสง 105  582 6,470.00  260.00  10,400.00  3,930.00  37.43  
6 ถั่วเขียว 70  338 3,620.00  200.00  7,000.00  3,380.00  48.29  
7 กระเทียม 110  422 31,422.00  1,061.00  39,257.00  7,835.00  71.23  
8 หอม 45  477 20,000.00  2,000.00  40,000.00  20,000.00  444.44  
9 กะหล่ำดอก 90  310 27,145.00  5,000.00  50,000.00  22,855.00  253.94  
10 ผักกาดขาวปลีห่อ 80  307 17,500.00  3,500.00  24,500.00  7,000.00  87.50  
11 กะหล่ำปล ี 90  310 3,000.00  5,500.00  22,000.00  19,000.00  211.11  
12 มะระ 50  511 12,300.00  2,500.00  37,500.00  25,200.00  504.00  
13 บวบ 90   9,050.00  1,550.00  23,250.00  14,200.00  157.78  
14 ถั่วฝักยาว 60  450 9,500.00  1,500.00  15,000.00  5,500.00  91.67  
15 คะน้า 50  260 5,920.00  2,500.00  25,000.00  19,080.00  381.60  
16 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง 45  292 5,947.00  2,500.00  25,000.00  19,053.00  423.40  
17 ผักชี 45   4,930.00  1,300.00  19,500.00  14,570.00  323.78  

4.9 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลและการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้นํ้า 

 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลและการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้นํ้า จะพัฒนาฐานข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ
เจ้าของพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก ชนิดของพืช เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆ จะมาจากการรวบรวมข้อมูลของ
โครงการ และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ ข้อมูลต่างๆ 
จะถูกเก็บไว้ในระบบ Line Application    

4.10 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 

 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร ผ่านระบบ Line Application เป็นการ
เชื่อมโยงการสื่อสารสองทางระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงาน จะมีระบบกรอกข้อมูลที่เกษตรกรสามารถกรอก
พ้ืนที่เพาะปลูกได้ ระบบกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และระบบแสดงผลที่ทำให้เกษตรกรได้รับข้อมูลและข่าวสาร
จากโครงการอ่างเก็บน้ำ  

4.11 การถ่ายทอดความรู้ 

 การถ่ายทอดความรู้ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำใน
พื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานนวัตกรรมได้ 2) จัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อถ่ายทอด
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ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและใช้งานนวัตกรรมได้ และ 3) ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ และหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน เพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ  
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บทที่ 5 
ผลการวิจัย 

 
ในบทนี้กล่าวถึงผลการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 2) ผล

การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 3) ผลการวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 4) ผลการพัฒนา
เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 5) ผลการวิเคราะห์แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ   
6) ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 7) การพัฒนาฐานข้อมูลดานข้อมูลและการใช้นํ้า
ของกลุมผูใช้นํ ้า 8) ผลการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร  และ 9) ผลการถ่ายทอด
ความรู้  

5.1 ผลการวิเคราะห์ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ประกอบด้วย ผลการปรับเทียบและตรวจ
พิสูจน์แบบจำลอง HEC-HMS ค่าทางสถิติและแนวโน้มของปริมาณฝน ปริมาณการระเหย และปริมาณน้ำท่า 
รวมทั้งปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ผลการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลอง HEC-HMS  

 แบบจำลอง HEC-HMS เป็นแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า ที่ถูกนำมาใช้คำนวณน้ำท่าจากข้อมูลฝน เพ่ือต่อ
ขยายข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในช่วงปี พ.ศ. 2530-2552 ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ และ
ประยุกต์ใช้คำนวณปริมาณน้ำที ่ไหลเข้าฝายสา จากการปรับเทียบ (calibration) และการตรวจพิสูจน์
แบบจำลอง (verification) ได้พารามิเตอร์ที่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 5-1 โดยได้แสดงตัวอย่างผลการ
ปรับเทียบแบบจำลองและการตรวจพิสูจน์แบบจำลอง ในกรณีไหลเข้าอ่างน้ำแหง ดังแสดงในรูปที่ 5-1 และ รูป
ที่ 5-2 ตามลำดับ ในการประยุกต์ใช้แบบจำลองจำลองน้ำท่าจะแบ่งจำลองเป็นช่วงเวลาย่อยช่วงละปี ไม่
คำนวณต่อเนื่องระยะยาว 

ตารางที่ 5-1 ค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง HEC-HMS ที่เหมาะสม  

 
 
 

ลุ่มน้ำ 
 

 
 

แบบจำลองการสูญเสีย (Loss Model) 

แบบจำลอง
น้ำท่าผิวดิน 

Direct 
Runoff 
Model) 

 
แบบจำลองการไหล

พื้นฐาน  
(Base Flow Model) 

Initial 
Deficit 
(mm) 

Maximum 
Deficit 
(mm) 

Constant 
Rate 

(mm/hr) 

Impervious 
 

(%) 

SCS Lag 
 

(min) 

Constant Monthly 
(m3/s) 

Jan-Jul Aug-Dec 
อ่างฯ น้ำแหง 80 135 1.1 9 2,500 1 3-6 
อ่างฯ ห้วยน้ำฮ ิ 70 135 0.6 2 3,500 0 0-0.1 

ฝายสา 70 135 4.5 9 373.6 1 1 
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รูปที่ 5-1 ตัวอย่างผลการปรับเทียบแบบจำลอง HEC-HMS ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ปี พ.ศ. 2556 

 

 

 
รูปที่ 5-2 ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์แบบจำลอง HEC-HMS ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ปี พ.ศ. 2560 
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5.1.2 ค่าทางสถิติและแนวโน้มของปริมาณฝน 

ผลการศึกษาปริมาณฝนในพื้นที่ศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณฝนรายเดือนเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน โดยมีปริมาณสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม อยู่ในช่วง 110-614 มม./เดือน เฉลี่ย 265 มม./
เดือน  ดังแสดงในรูปที่ 5-3 ส่วนปริมาณฝนรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-2560 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 755-
1,954 มม./ปี เฉลี่ย 1,224 มม./ปี ดังแสดงในรูปที่ 5-4 และผลการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลปริมาณฝนราย
ปี โดยใช้วิธี Mann-Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value=0.05) พบว่า ปริมาณฝนไม่มีแนวโน้ม
ทางสถิติ (p-value=0.489)   

 
รูปที่ 5-3 ปริมาณฝนรายเดือนในพื้นท่ีโครงการ 

 
รูปที่ 5-4 ปริมาณฝนรายปีในพ้ืนที่โครงการ 

5.1.2 ค่าทางสถิติและแนวโน้มของปริมาณการระเหย 

ผลการศึกษาปริมาณการระเหยในพื้นที่ศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณการระเหยเดือนเกิดขึ้นในเดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยมีปริมาณการระเหยสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน อยู่ในช่วง 115-183 มม./เดือน 
เฉลี่ย 183 มม./เดือน ดังแสดงในรูปที่ 5-5 ส่วนปริมาณการระเหยรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2563 มีความผัน
แปรอยู่ในช่วง 755-1,954 มม./ปี เฉลี่ย 1,224 มม./ปี ดังแสดงในรูปที่ 5-6 และผลการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ข้อมูลปริมาณการระเหยรายปี โดยใช้วิธี Mann-Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value=0.05) พบว่า 
ปริมาณการระเหยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.020)  
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รูปที่ 5-5 ปริมาณการระเหยรายเดือนในพ้ืนที่โครงการ 

 

 
รูปที่ 5-6 ปริมาณการระเหยรายปีในพื้นที่โครงการ 

5.1.3 ค่าทางสถิติและแนวโน้มของปริมาณน้ำท่า 

 การศึกษาปริมาณน้ำท่าได้ศึกษาปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ และฝายสา 
โดยอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิได้ใช้ข้อมูลน้ำท่าไหลเข้าอ่างจากข้อมูลที่รวบรวมจากโครงการ  (ปี พ.ศ. 
2553-2562) และข้อมูลที่ต่อขยายด้วยแบบจำลอง HEC-HMS (ปี พ.ศ. 2530-2552) ส่วนน้ำท่าไหลเข้าฝายสา
ได้คำนวณด้วยแบบจำลอง HEC-HMS ผลการศึกษาปริมาณน้ำท่ารายเดือน และรายปี ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ และฝายสา ดังแสดงในรูปที่ 5-7 ถึง รูปที่ 5-9 ตามลำดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1) ผลการศึกษาปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหง แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำท่ารายเดือนโดย
เฉลี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยมีปริมาณน้ำท่าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนกันยายน เฉลี่ย
ประมาณ 20.5 ล้าน ลบ.ม./เดือน อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำได้เกิดขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2554 
ประมาณ 73.2 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 5-7ก) เมื่อพิจารณาค่ารายเดือนเฉลี่ยปีน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-7ข) 
พบว่า ค่าปีน้ำมากมีค่าในแต่ละเดือนสูงสุด ค่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุดในปีน้ำมากเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ในขณะ
ที่ปีน้ำปกติและปีน้ำน้อยเกิดในเดือนกันยายน นอกจากนี้ได้พิจารณาปริมาณน้ำท่ารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-
2562 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 9.1-235.7 ล้าน ลบ.ม./ปี เฉลี่ย 72.6 ล้าน ลบ.ม./ปี ดังแสดงในรูปที่ 5-7ค) และ
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ผลการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายปี โดยใช้วิธี Mann-Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
(p-value=0.05) พบว่า ปริมาณน้ำท่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.0002) 

 

ก) ปริมาณน้ำท่ารายเดือนต่ำสุด เฉลี่ย และสูงสดุ  
 

 

ข) ปริมาณน้ำท่ารายเดือนปีน้ำน้อย ปีน้ำปกติ และปีนำ้มาก 
 

 

ค) ปริมาณนำ้ท่ารายป ี

รูปที่ 5-7 ความผันแปรของปริมาณน้ำทา่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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 2) ผลการศึกษาปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำท่ารายเดือนโดย
เฉลี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยมีปริมาณน้ำท่าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนกันยายน เฉลี่ย
ประมาณ 2.11 ล้าน ลบ.ม./เดือน อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำได้เกิดขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 
ประมาณ 10.76 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 5-8ก) เมื่อพิจารณาค่ารายเดือนเฉลี่ยปีน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 
5-8ข) พบว่า ค่าปีน้ำมากมีค่าในแต่ละเดือนสูงสุด ค่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุดในปีน้ำมากเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 
ในขณะที่ปีน้ำปกติและปีน้ำน้อยเกิดในเดือนกันยายน นอกจากนี้ปริมาณน้ำท่ารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2562 
มีความผันแปรอยู่ในช่วง 1.03-20.43 ล้าน ลบ.ม./ปี เฉลี่ย 6.83 ล้าน ลบ.ม./ปี ดังแสดงในรูปที่ 5-8ค) และผล
การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายปี โดยใช้วิธี Mann-Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
(p-value=0.05) พบว่า ปริมาณน้ำท่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.069) 

3) ผลการศึกษาปริมาณน้ำท่าไหลเข้าฝายสาโดยการประเมินจากฝน แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำท่าราย
เดือนโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยมีปริมาณน้ำท่าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 
ประมาณ 112 ล้าน ลบ.ม./เดือน โดยค่าสูงสุดเกิดขึ้นเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 264.0 ล้าน ลบ.ม. 
ดังแสดงในรูปที่ 5-9ก) เมื่อพิจารณาค่ารายเดือนเฉลี่ยปีน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-9ข) พบว่า ค่าปีน้ำมากมีค่า
สูงกว่าปีน้ำปกติและน้ำน้อยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ค่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุดในปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ 
และปีน้ำน้อยเกิดในเดือนสิงหาคมเหมือนกัน นอกจากนี้ปริมาณน้ำท่ารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2560 มีความ
ผันแปรอยู่ในช่วง 402.6-839.4 ล้าน ลบ.ม./ปี เฉลี่ย 516 ล้าน ลบ.ม./ปี ดังแสดงในรูปที่ 5-9ค) และผลการ
วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายปี โดยใช้วิธี Mann-Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05      
(p-value=0.05) พบว่า ปริมาณน้ำท่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ(p-value=0.112) 
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ก) ปริมาณน้ำท่ารายเดือนต่ำสุด เฉลี่ย และสูงสดุ 

 

 
ข) ปริมาณน้ำท่ารายเดือนปีน้ำน้อย ปีน้ำปกติ และปีนำ้มาก 

 

 
ค) ปริมาณนำ้ท่ารายป ี

รูปที่ 5-8 ความผันแปรของปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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ก) ปริมาณน้ำท่ารายเดือนต่ำสุด เฉลี่ย และสูงสดุ 

 

 
ข) ปริมาณน้ำท่ารายเดือนปีน้ำน้อย ปีน้ำปกติ และปีนำ้มาก 

 

 
ค) ปริมาณนำ้ท่ารายป ี

รูปที่ 5-9 ความผันแปรของปริมาณน้ำท่าไหลเข้าฝายสา 
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5.1.4 ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ 

 การศึกษาสถานการณ์น้ำของปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำที่ผ่านมาของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วย
น้ำฮิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562 ดังแสดงในรูปที่ 5-10 และรูปที่ 5-11 ตามลำดับ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (รูปที่ 5-10) พบว่า ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักอยู่ที่ 13 ล้าน ลบ.ม. 
และปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักต่ำสุดอยู่ที่ 2.87 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาตรน้ำในเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมมี
ค่าสูง และมีการใช้น้ำจากอ่างส่วนใหญ่เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์และปริมาตรน้ำจะเต็มอ่างเก็บน้ำอีกครั้งในเดือน
สิงหาคม เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการวางแผนเพื่อการชลประทาน พบว่า ในฤดูฝน (1 มิ.ย.) มี
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ อยู ่ในช่วง 4.32-13 ล้าน ลบ.ม. เฉลี ่ย 8.44 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ฤดูแล้ง (1 ธ.ค.) มี
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ อยู่ในช่วง 9.15-13 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 12.46 ล้าน ลบ.ม.  

 
รูปที่ 5-10 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (รูปที่ 5-11) พบว่า ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักอยู่ที่ 6 ล้าน ลบ.ม. 
และปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักต่ำสุดอยู่ที่ 0.4 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาตรน้ำในเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมมีค่า
สูง และมีการใช้น้ำจากอ่างส่วนใหญ่เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์และปริมาตรน้ำจะเต็มอ่างเก็บน้ำอีกครั้งในเดือน
สิงหาคม เมื่อพิจารณาค่าสำหรับการวางแผนเพ่ือการชลประทาน พบว่า ในฤดูฝน (1 มิ.ย.) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 
อยู่ในช่วง 1.62-5.05 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 3.17 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ฤดูแล้ง (1 ธ.ค.) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ อยู่
ในช่วง 3.04-5.94 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 4.85 ล้าน ลบ.ม.  
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รูปที่ 5-11 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

5.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

   ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำที่ผ่านมาของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ พบว่า มีการใช้
น้ำ 2 กิจกรรม คือ การใช้น้ำภาคเกษตร และการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยในหัวข้อนี้ได้นำเสนอ ผลการ
ใช้น้ำเพื่อการเกษตร การใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ และประสิทธิภาพชลประทาน รายละเอียดมี
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 การใช้น้ำเพื่อการเกษตร 

การศึกษาน้ำเพื่อการเกษตร ได้ศึกษาประกอบด้วย พื้นที่การเพาะปลูกพืช และความต้องการน้ำ
ชลประทาน   

1) พ้ืนที่การเพาะปลูกพืช 

  พื้นที่การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี 
พ.ศ. 2563 ดังแสดงในตารางที่ 5-2 พบว่า ในฤดูแล้งปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เป็นหลัก และปลูกพืชผัก
เป็นพืชรองลงมา โดยมีการปลูกพืชไร่เพิ่มขึ้นหลังปี พ.ศ. 2560 พื้นที่การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอยู่ในช่วง 
2,665-5,838 ไร่ ในขณะที่ฤดูฝนปลูกข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว โดยก่อนปี พ.ศ. 2557 ได้ปลูกเป็นพื้นที่ 6,000 ไร่ 
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน ได้ปลูกเป็นพ้ืนที่ 5,173 ไร่  

  พื้นที่การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี 
พ.ศ. 2563 ดังแสดงในตารางที่ 5-3 พบว่า ในฤดูแล้งปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และข้าว โดยปลูกอย่างละ
ประมาณ 100 ไร่ ในขณะที่ฤดูฝนปลูกข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว เป็นพื้นที่ 600 ไร่ นอกจากนี้ปริมาณน้ำจากอ่าง
เก็บน้ำห้วยน้ำฮิยังถูกส่งไปยังพื้นที่การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานของฝายสา ซึ่งพื้นที่การเพาะปลูกของ
ฝายสาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ได้สรุปไว้ในตารางที่ 5-4 พบว่า ในฤดูแล้งปลูกพืชไร่ (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) เป็นหลัก ปลูกข้าวนาปรังเป็นพืชรองลงมา และปลูกผักเป็นบางปี แต่ปลูกผักเพียงเล็กน้อย พ้ืนที่การ
เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอยู่ในช่วง 3,500-6,140 ไร่ ในขณะที่ฤดูฝนปลูกข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว โดยก่อนปี 
พ.ศ. 2557 ได้ปลูกเป็นพ้ืนที่ 10,980 ไร่ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน ได้ปลูกเป็นพ้ืนที่ 9,395 ไร่ 
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ตารางที่ 5-2 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

ปี 
ฤดูแล้ง (ไร่) ฤดูฝน (ไร่) 

ข้าวนาปรัง พืชไร่ พืชผัก รวม ข้าวนาปี พืชไร่ พืชผัก รวม 
2550   5,828 10 5,838 6,000   6,000 
2551   3,849   3,849 6,000   6,000 
2552   4,498 13 4,511 6,000   6,000 
2553   4,205 8 4,213 6,000   6,000 
2554 4 4,134 6 4,144 6,000   6,000 
2555   4,250 280 4,530 6,000   6,000 
2556   3,789 362 4,151 6,000   6,000 
2557   4,000   4,000 5,173   5,173 
2558   2,665   2,665 5,173   5,173 
2559   2,913 15 2,928 5,173   5,173 
2560   3,000 500 3,500 5,173   5,173 
2561   3,100 400 3,500 5,173   5,173 
2562   3,000 500 3,500 5,173   5,173 
2563   3,000 500 3,500 5,173   5,173 

ตารางที่ 5-3 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

ปี 
ฤดูแล้ง (ไร่) ฤดูฝน (ไร่) 

ข้าวนาปรัง พืชไร่ พืชผัก รวม ข้าวนาปี พืชไร่ พืชผัก รวม 
2559 100 100  200 600   600 
2560 100 100  200 600   600 
2561 100 100  200 600   600 
2562 45 80  125 600   600 
2563 100 100  200 600   600 

ตารางที่ 5-4 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำฝายสา 

ปี 
ฤดูแล้ง (ไร่) ฤดูฝน (ไร่) 

ข้าวนาปรัง พืชไร่ พืชผัก รวม ข้าวนาปี พืชไร่ พืชผัก รวม 
2550 70 5,950 120 6,140 10,980   10,980 
2551 120 3,120 230 3,470 10,980   10,980 
2552 76 4,523 2 4,601 10,980   10,980 
2553 380 4,183   4,563 10,980   10,980 
2554 280 4,066   4,346 10,980   10,980 
2555 260 3,921 255 4,436 10,980   10,980 
2556   3,819 303 4,122 10,980   10,980 
2557 930 4,000   4,930 9,395   9,395 
2558 2,499 2,348   4,847 9,395   9,395 
2559 2,469 2,341   4,810 9,395   9,395 
2560 1,800 2,300   4,100 9,395   9,395 
2561 2,000 2,100   4,100 9,395   9,395 
2562 1,400 2,100   3,500 9,395   9,395 
2563 2,000 2,100   4,100 9,395   9,395 
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 2) ความต้องการน้ำชลประทาน 

  การศึกษาความต้องการน้ำชลประทาน ได้ศึกษาปริมาณน้ำที่พืชใช้ ปริมาณน้ำจากฝนใช้การ 
และปริมาณน้ำชลประทาน โดยปริมาณน้ำที่พืชใช้เป็นปริมาณน้ำที่รวมถึงการรั่วซึมและการเตรียมแปลง 
ปริมาณน้ำจากฝนใช้การคิดจากปริมาณฝนที่พืชนำไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณน้ำชลประทานคิ ดจาก
ปริมาณน้ำที่ต้องส่งให้พืชโดยคิดการสูญเสียอยู่ในส่วนของประสิทธิภาพชลประทาน ดังแสดงในตารางที่ 5-5 ถึง 
ตารางที่ 5-7 สำหรับอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ และฝายสา ตามลำดับ 

  ปริมาณน้ำในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2563 
ดังแสดงในตารางที่ 5-5 พบว่า ในฤดูแล้ง ปริมาณน้ำที่พืชใช้อยู่ในช่วง 2.135-4.674 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้การอยู ่ในช่วง 0.124-0.272 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้ำชลประทานที ่ต ้องส่งให้พืช เมื ่อคิด
ประสิทธิภาพชลประทาน 60 เปอร์เซ็นต์  อยู่ในช่วง 3.352-7.337 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดูฝน ปริมาณน้ำที่พืช
ใช้อยู่ในช่วง 7.101-8.242 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำจากฝนใช้การอยู่ในช่วง 4.664-5.401 ล้าน ลบ.ม. และ
ปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พืช เมื่อคิดประสิทธิภาพชลประทาน 60 เปอร์เซ็นต ์อยู่ในช่วง 4.576-5.324 
ล้าน ลบ.ม. เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พืชทั้งปี พบว่าความต้องการน้ำชลประทาน อยู่
ในช่วง 7.928-12.661 ล้าน ลบ.ม. 

  ปริมาณน้ำในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2563 
ดังแสดงในตารางที่ 5-6 พบว่า ในฤดูแล้ง ปริมาณน้ำที่พืชใช้อยู่ในช่วง 0.077-0.122 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้การอยู ่ในช่วง 0.006-0.010 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้ำชลประทานที ่ต ้องส่งให้พืช เมื ่อคิด
ประสิทธิภาพชลประทาน 56 เปอร์เซ็นต ์อยู่ในช่วง 0.127-0.200 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดฝูน ปริมาณน้ำที่พืชใช้
เท่ากับ 0.738 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำจากฝนใช้การเท่ากับ 0.539 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้ำชลประทานที่
ต้องส่งให้พืช เมื่อคิดประสิทธิภาพชลประทาน 56 เปอร์เซ็นต์  เท่ากับ 0.475 ล้าน ลบ.ม. เมื่อพิจารณาปริมาณ
น้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พืชทั้งป ีพบว่าความต้องการน้ำชลประทาน อยู่ในช่วง 0.602-0.675 ล้าน ลบ.ม. 

  ปริมาณน้ำในพื้นที่ชลประทานของฝายสา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ดังแสดงใน
ตารางที่ 5-7 พบว่า ในฤดูแล้ง ปริมาณน้ำที่พืชใช้อยู่ในช่วง 2.818-4.941 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำจากฝนใช้การ
อยู่ในช่วง 0.162-0.286 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พืช เมื่อคิดประสิทธิภาพชลประทาน 
56 เปอร์เซ็นต ์อยู่ในช่วง 4.743-8.313 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดฝูน ปริมาณน้ำที่พืชใช้อยู่ในช่วง 12.906-15.083 
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำจากฝนใช้การอยู่ในช่วง 8.457-9.884 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่ง
ให้พืช เมื่อคิดประสิทธิภาพชลประทาน 56 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วง 8.932-10.439 ล้าน ลบ.ม. เมื่อพิจารณา
ปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พืชทั้งปี พบว่าความต้องการน้ำชลประทาน อยู่ในช่วง 14.436-18.752 ล้าน ลบ.ม. 

 3) สถานการณ์น้ำด้านการเกษตรในฤดูแล้ง  

  การศึกษาสถานการณ์น้ำด้านการเกษตรในฤดูแล้ง ได้วิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกสูงสุดตาม
สถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างและปริมาณน้ำเริ่มต้นของแต่ละปี และปล่อยน้ำตามความต้องการรักษาระบบนิเวศ
เป็นอันดับแรก โดยอ่างเก็บน้ำน้ำแหงได้วิเคราะห์ปี พ.ศ. 2553-2562 พบว่า ในแต่ละปีส่วนใหญ่สามารถปลูก
พืชได้สูงสุด 5,173 ไร่ (เต็มพ้ืนที่ชลประทานของโครงการ) ยกเว้นปี พ.ศ. 2557 ปลูกได้สูงสุด 1,700 ไร่ และ ปี 
พ.ศ. 2562 ไม่สามารถปลูกได้ หากพิจารณาจากพื้นที่ที่ปลูกจริงในฤดูแล้ง (ตารางที่ 5-2) พบว่า ปี พ.ศ. 2557 
และปี พ.ศ. 2562 มีการปลูกพืชสูงกว่าพื้นที่สูงสุดที่สามารถปลูกได้  
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  ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้วิเคราะห์ปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า สามารถปลูกพืชได้สูงสุด 
1,900 600 300 และ 1,800 ไร่ ตามลำดับ หากพิจารณาจากพื้นที่ที่ปลูกจริงในฤดูแล้ง (ตารางที่ 5-3) พบว่า 
ทุกปีมีการปลูกพืชน้อยกว่าพ้ืนที่สูงสุดที่สามารถปลูกได้ อย่างไรก็ตามปี พ.ศ. 2559 สามารถปลูกพืชได้น้อยกว่า
พ้ืนที่ชลประทานของโครงการ (600 ไร่)   

ตารางที่ 5-5 ปริมาณน้ำเพ่ือการเพาะปลูกของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

ปี 

ฤดูแล้ง ฤดฝูน รวมปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

 
 
 
(ล้าน ลบ.ม/ปี) 

ปริมาณน้ำท่ี
พืชใช้ 

 
 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้

การ 
 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

ท่ีประสิทธิภาพ 
60 เปอร์เซ็นต์   
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำท่ี
พืชใช้ 

 
 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้

การ 
 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

ท่ีประสิทธิภาพ 
60 เปอร์เซ็นต์   
(ล้าน ลบ.ม) 

2550 4.674 0.272 7.337 8.242 5.401 5.324 12.661 
2551 3.084 0.179 4.841 8.242 5.401 5.324 10.165 
2552 3.614 0.210 5.673 8.242 5.401 5.324 10.997 
2553 3.375 0.196 5.299 8.242 5.401 5.324 10.623 
2554 3.320 0.193 5.212 8.242 5.401 5.324 10.536 
2555 3.629 0.211 5.697 8.242 5.401 5.324 11.021 
2556 3.326 0.193 5.221 8.242 5.401 5.324 10.545 
2557 3.205 0.186 5.031 7.101 4.664 4.576 9.607 
2558 2.135 0.124 3.352 7.101 4.664 4.576 7.928 
2559 2.346 0.136 3.682 7.101 4.664 4.576 8.258 
2560 2.799 0.163 4.393 7.101 4.664 4.576 8.969 
2561 2.799 0.163 4.393 7.101 4.664 4.576 8.969 
2562 2.799 0.163 4.393 7.101 4.664 4.576 8.969 
2563 2.799 0.163 4.393 7.101 4.664 4.576 8.969 

 

ตารางที่ 5-6 ปริมาณน้ำเพ่ือการเพาะปลูกของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

ปี 

ฤดูแล้ง ฤดฝูน รวมปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

 
 
 
(ล้านลบ.ม/ปี) 

ปริมาณน้ำท่ี
พืชใช้ 

 
 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้

การ 
 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

ท่ีประสิทธิภาพ 
56 เปอร์เซ็นต์   
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำท่ี
พืชใช้ 

 
 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้

การ 
 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

ท่ีประสิทธิภาพ 
56 เปอร์เซ็นต์   
(ล้าน ลบ.ม) 

2559 0.122 0.010 0.200 0.738 0.539 0.475 0.675 
2560 0.122 0.010 0.200 0.738 0.539 0.475 0.675 
2561 0.122 0.010 0.200 0.738 0.539 0.475 0.675 
2562 0.077 0.006 0.127 0.738 0.539 0.475 0.602 
2563 0.122 0.010 0.200 0.738 0.539 0.475 0.675 
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ตารางที่ 5-7 ปริมาณน้ำเพ่ือการเพาะปลูกของฝายสา 

ปี 

ฤดูแล้ง ฤดฝูน รวมปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

 
 
 
(ล้านลบ.ม/ปี) 

ปริมาณน้ำท่ี
พืชใช้ 

 
 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้

การ 
 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

ท่ีประสิทธิภาพ 
56 เปอร์เซ็นต์  
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำท่ี
พืชใช้ 

 
 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
จากฝนใช้

การ 
 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำ
ชลประทาน  

ท่ีประสิทธิภาพ 
56 เปอร์เซ็นต์   
(ล้าน ลบ.ม) 

2550 4.941 0.286 8.313 15.083 9.884 10.439 18.752 
2551 2.818 0.162 4.743 15.083 9.884 10.439 15.182 
2552 3.709 0.214 6.241 15.083 9.884 10.439 16.680 
2553 3.778 0.213 6.365 15.083 9.884 10.439 16.804 
2554 3.570 0.203 6.013 15.083 9.884 10.439 16.452 
2555 3.636 0.207 6.123 15.083 9.884 10.439 16.562 
2556 3.301 0.192 5.552 15.083 9.884 10.439 15.991 
2557 4.245 0.232 7.166 12.906 8.457 8.932 16.098 
2558 4.679 0.231 7.942 12.906 8.457 8.932 16.874 
2559 4.637 0.229 7.871 12.906 8.457 8.932 16.803 
2560 3.856 0.195 6.537 12.906 8.457 8.932 15.469 
2561 3.919 0.195 6.650 12.906 8.457 8.932 15.582 
2562 3.248 0.166 5.504 12.906 8.457 8.932 14.436 
2563 3.919 0.195 6.650 12.906 8.457 8.932 15.582 

 

5.2.2 การใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ 

 ผลการศึกษาการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ ซึ่งคำนวณจากปริมาณน้ำท่ารายเดือนในเดือน
ทีข่องช่วงฤดูแล้ง พบว่า อ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีปริมาณน้ำในเดือนกุมภาพันธ์น้อยที่สุด คิดเป็นน้ำรักษาระบบนิเวศ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 1.59 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.053 ล้าน ลบ.ม./วัน) ส่วนในฤดูฝนมี
ปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

 ในขณะที่อ่างเก็บน้ำน้ำฮิมีปริมาณน้ำในเดือนกุมภาพันธ์น้อยที่สุด คิดเป็นน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 0.18 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.006 ล้าน ลบ.ม./วัน) ส่วนในฤดูฝนมีปริมาณ
น้ำท่าที่เกิดจากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

 ในขณะที่ฝายสามีปริมาณน้ำในเดือนกุมภาพันธ์น้อยที่สุด คิดเป็นน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 4.75 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.158 ล้าน ลบ.ม./วัน) ส่วนในฤดูฝนมีปริมาณน้ำท่า
ที่เกิดจากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

5.2.3 ประสิทธิภาพการชลประทาน 

 การศึกษาประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ได้พิจารณารวมทั้ง
โครงการ เนื่องจากข้อมูลของโครงการมีข้อมูลรวมทั้งโครงการ ไม่ได้มีข้อมูลแยกเป็นโซน และไม่ได้วัดการไหล
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ของน้ำที่คลองซอยและคลองแยกซอย นอกจากนี้จะพิจารณาเฉพาะในช่วงเวลาที่มีข้อมูลครบทั้งการปล่อยน้ำ
จากอ่างและข้อมูลการปลูกพืช ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 1) อ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

  ผลการศึกษาประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-
2562 ซึ่งการคำนวณประสิทธิภาพในฤดูแล้งและฝน ดังแสดงในตารางที่ 5-8 และตารางที่ 5-9 ตามลำดับ ผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงในฤดูแล้ง (ตารางที่ 5-8) อยู่ในช่วง 24-55 
เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 38 เปอร์เซ็นต์ ไม่คิดรวมปี พ.ศ. 2562 โดยในปี พ.ศ. 2562 มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าปกติ 
เนื่องจากเป็นปีที่มีน้ำท่าน้อย แต่มีพื้นที่การปลูกพืชเท่ากับปีก่อน ซึ่งอาจมีการนำน้ำจากการรักษาระบบนิเวศ
ไปใช้ ในขณะที่ในฤดูฝน ประสิทธิภาพชลประทานอยู่ในช่วง 3-8 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5-9) 

ตารางที่ 5-8 ประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงในฤดูแล้ง 
ปี ปริมาณน้ำส่ง 

 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำรักษา
ระบบนิเวศน์ 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำท่ีพืช
ใช้ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำจาก
ฝนใช้การ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ประสิทธิภาพ
ชลประทาน 
(เปอร์เซ็นต์) 

2553 14.0 6.36 3.375 0.196 42 
2554 15.5 6.36 3.320 0.193 34 
2555 17.4 6.36 3.629 0.211 31 
2556 12.3 6.36 3.326 0.193 53 
2557 11.8 6.36 3.205 0.186 55 
2558 10.9 6.36 2.135 0.124 44 
2559 13.2 6.36 2.346 0.136 32 
2560 17.4 6.36 2.799 0.163 24 
2561 17.0 6.36 2.799 0.163 25 
2562 7.1 6.36 2.799 0.163 356.2 

 

ตารางที่ 5-9 ประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงในฤดูฝน 
ปี ปริมาณน้ำส่ง 

 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำรักษา
ระบบนิเวศน์ 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำท่ีพืช
ใช้ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำจาก
ฝนใช้การ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ประสิทธิภาพ
ชลประทาน 
(เปอร์เซ็นต์) 

2553 46.4 0 8.242 5.40 6 
2554 114.9 0 8.242 5.40 3 
2555 73.3 0 8.242 5.40 4 
2556 54.7 0 8.242 5.40 5 
2557 33.8 0 7.101 4.66 7 
2558 30.3 0 7.101 4.66 8 
2559 73.0 0 7.101 4.66 3 
2560 66.3 0 7.101 4.66 4 
2561 64.6 0 7.101 4.66 4 
2562 56.1 0 7.101 4.66 4 
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2) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

  ผลการศึกษาประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 
2559-2562 ซึ ่งการคำนวณประสิทธิภาพในฤดูแล้งและฝน ดังแสดงในตารางที ่ 5-10 และตารางที ่ 5-11 
ตามลำดับ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิในฤดูแล้ง (ตารางที่ 5-10) 
อยู่ในช่วง 4-62 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 22 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในฤดูฝน ประสิทธิภาพชลประทานอยู่ในช่วง 2-4 
เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 2.5 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5-11) 

ตารางที่ 5-10 ประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิในฤดูแล้ง 
ปี ปริมาณน้ำส่ง 

 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำรักษา
ระบบนิเวศน์ 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำท่ีพืช
ใช้ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำจาก
ฝนใช้การ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ประสิทธิภาพ
ชลประทาน 
(เปอร์เซ็นต์) 

2559 2.1 0.72 0.122 0.010 8 
2560 0.9 0.72 0.122 0.010 62 
2561 1.5 0.72 0.122 0.010 14 
2562 2.7 0.72 0.077 0.006 4 

 

ตารางที่ 5-11 ประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิในฤดูฝน 
ปี ปริมาณน้ำส่ง 

 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำรักษา
ระบบนิเวศน์ 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำท่ีพืช
ใช้ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ำจาก
ฝนใช้การ 

(ล้าน ลบ.ม) 

ประสิทธิภาพ
ชลประทาน 
(เปอร์เซ็นต์) 

2559 10.1 0.00 0.738 0.54 2 
2560 7.3 0.00 0.738 0.54 3 
2561 12.1 0.00 0.738 0.54 2 
2562 5.5 0.00 0.738 0.54 4 

 

5.3 ผลการวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 

 การวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม ได้จากการพิจารณาร่วมกันของชนิดพืชที่ได้จาก Agri-Map 
ข้อมูลการปลูกพืชในปัจจุบัน และข้อมูลความต้องการปลูกพืชในอนาคต โดยพืชที่เหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยน
ต้องเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ และจะปรับเปลี่ยนเฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น 

5.3.1 พืชจากแผนที่ Agri-Map  

 จากการพิจารณาชนิดพืชที่เหมาะสมจากแผนที่ Agri-Map ในพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำ
น้ำแหง พบว่า พ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว โดยมีความเหมาะสมถึง 4,848 ไร่ หรือ
คิดเป็น 99 เปอรเ์ซ็นต์ของพ้ืนที่ที่พิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 5-12  
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รูปที่ 5-12 พ้ืนที่เหมาะสมปลูกข้าวของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ และ
ฝายสา จากการพิจารณาชนิดพืชที่ เหมาะสมจาก Agri-Map ในพื้นที่ชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
พบว่า พื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว โดยมีความเหมาะสมถึง 1,123 ไร่ หรือคิดเป็น 
82 เปอรเ์ซ็นต์ของพ้ืนที่ที่พิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 5-13 ส่วนพื้นที่ชลประทานของฝายสามีความเหมาะสมกับ
การปลูกข้าวและข้าวโพด อย่างไรก็ตามพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดน้อยกว่าปลูกข้าวอยู่มาก โดยมี
ความเหมาะสมในการปลูกข้าวถึง 6,663 ไร่ หรือคิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่พิจารณา ส่วนข้าวโพด
ประมาณ 390 ไร่ หรือคิดเป็น 6 เปอรเ์ซ็นต์ของพ้ืนที่ที่พิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 5-14 

 
รูปที่ 5-13 พ้ืนที่เหมาะสมปลูกข้าวของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ
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ก) ข้าว 

 

 
ข) ข้าวโพด 

รูปที่ 5-14 พ้ืนที่เหมาะสมปลูกพืชของฝายสา 

5.3.2 การปลูกพืชในปัจจุบัน  

 จากการพิจารณาชนิดพืชที่มีการปลูกในปัจจุบันในพื้นที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
พบว่า ปลูกข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง โดยมีพื้นที่คิดเป็น 59.1, 40 และ 0.9 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ตามลำดับ โดยในฤดูฝนจะปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ฤดูแล้งจะปลูกข้าวโพดและถ่ัวเหลือง     

ส่วนพื้นที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ พบว่า พื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว 
ข้าวโพด หญ้า และ ยาสูบ โดยมีพื้นที่คิดเป็น 86.9, 12.4, 0.4 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 
ตามลำดับ 

5.3.3 ความต้องการปลูกพืชในอนาคต  

 จากการพิจารณาชนิดพืชที่มีความต้องการปลูกในอนาคตในพื้นที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำ
น้ำแหง พบว่า เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และหอมแดง เป็นหลัก โดยพืชอื่นๆ 
มีความต้องการเป็นส่วนน้อย ดังแสดงในตารางที่ 5-12     
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จากการพิจารณาชนิดพืชที่มีความต้องการปลูกในอนาคตในพื้นที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำ
น้ำฮิ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และหอมแดง เป็นหลัก โดยพืชอื่นๆ มี
ความต้องการเป็นส่วนน้อย ดังแสดงในตารางที่ 5-12 

ตารางที่ 5-12 ลำดับของชนิดพืชที่มีความต้องการปลูกในอนาคตของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 

ลำดับที ่
อ่างฯ น้ำแหง อ่างฯ ห้วยน้ำฮิ 

ชนิดพืช เปอร์เซ็นต ์  เปอร์เซ็นต ์
1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 27.78 หอมแดง 22.73 
2 กระเทียม 26.39 กระเทียม 22.73 
3 หอมแดง 20.83 ทุเรียน 13.64 
4 กาแฟ 5.56 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.09 
5 ทุเรียน 2.78 กาแฟ 6.82 
6 ผัก 2.78 ผักสวนครัว 6.82 
7 เงาะ 1.39 หอมขาว 4.55 
8 เชอร์รี ่ 1.39 ข้าว 4.55 
9 ถั่วเหลือง 1.39 มะม่วง 2.27 
10 แครอท 1.39 ฝรั่ง 2.27 
11 นาปรัง 1.39 โกโก้ 2.27 
12 บีทรูท 1.39 ต้นพยุง 2.27 
13 ฟักทอง 1.39   
14 สมุนไพร 1.39   
15 หญ้าชิว 1.39   
16 ข้าวโพดหวาน 1.39   

 

5.3.4 ความต้องการปลูกพืชในอนาคต  

 ชนิดของพืชใหม่ที่เหมาะสมของทั้งอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ซึ่งได้จากการพิจารณาร่วมกันของ
ชนิดพืชที่ได้จาก Agri-Map ข้อมูลการปลูกพืชในปัจจุบัน และข้อมูลความต้องการปลูกพืชในอนาคต โดยพืชที่
เหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนต้องเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนเฉพาะใน
ฤดูแล้ง ซึ่งจะกลับมาปลูกข้าวเหมือนเดิมในช่วงฤดูฝน ดังนั้นพืชที่เหมาะสมจะต้องมีอายุน้อยกว่า 150 วัน โดย
มีประมาณ 16 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 5-13      

ตารางที่ 5-13 พืชชนิดใหมท่ี่เหมาะสมในกรณีการปรับเปลี่ยนพืช 

ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว 
กระเทียม หอม ฟักทอง กะหล่ำดอก 

ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี มะระ บวบ 
ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี 

5.4 ผลการพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 

 การพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า ได้พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำ
ชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 3.0) เป็น โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน 
(Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) โดยใส่ข้อมูลการระเหย ปริมาณฝน ข้อมูลพื้นฐานของอ่าง
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เก็บน้ำ โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลปริมาณน้ำในกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลชนิด
พืชที่ปลูกเฉพาะในพื้นที่ศึกษา ให้เหมาะสมกับข้อมูลของอ่างเก็บน้ำแต่ละอ่างและสะดวกในการใช้งาน  โดยได้
แสดงหน้าต่างของโปรแกรมท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้วของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิในรูปที่ 5-15  

 

 
ก) อ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 
ข) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

รูปที่ 5-15 หน้าต่างของโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทานที่ปรับปรุงใหม ่(WAPF 4.0) ของอ่างเก็บน้ำ 

น้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 
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 ในการปรับปรุงโปรแกรมมีการกำหนดค่าต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ มีรูปแบบใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนั้น ในส่วนนี้จึงนำเสนอตัวอย่างของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1) กำหนดค่าปริมาณน้ำรักษาระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ำ ดังรูปที่ 5-16 โดยข้อมูลดังกล่าว
ได้มาจากการวิเคราะห์ความต้องการน้ำรักษาระบบนิเวศ 

2) กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำ ดังรูปที่ 5-17 โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการ
รวบรวมข้อมูลจากโครงการ และการวิเคราะห์ด้านอุตุและอุทกวิทยา  

3) กำหนดค่าประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำ ดังรูปที่ 5-18 ได้จากการพิจารณา
ลักษณะพื้นที่โครงการและระบบส่งน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำน้ำแหงใช้ 60 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากส่งน้ำด้วยคลอง
ชลประทาน ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิได้กำหนด 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากส่งน้ำด้วยคลองธรรมชาติ 

4) กำหนดค่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ดังรูปที่ 5-19 โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการ
วิเคราะห์ด้านอุตุและอุทกวิทยา 

5) กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (KC) ของพืชที่ปลูกในพื้นที่ โดยเลือกเฉพาะพืชที่
ปลูกในปัจจุบันและพืชชนิดใหม่ในอนาคต ดังรูปที่ 5-20 โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจาก
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 

6) กำหนดค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) รายเดือนเฉลี่ย ดังรูปที่ 5-21 โดยข้อมูลดังกล่าว
ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรม
ชลประทาน 

7) กำหนดค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี ดังรูปที่ 5-22 โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการ
วิเคราะห์ด้านอุตุและอุทกวิทยา 

 

 
รูปที่ 5-16 การกำหนดค่าปริมาณน้ำรักษาระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง  
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รูปที่ 5-17 การกำหนดค่าข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 

 
รูปที่ 5-18 การกำหนดค่าประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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รูปที่ 5-19 การกำหนดค่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 

 
รูปที่ 5-20 การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (KC) ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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รูปที่ 5-21 การกำหนดค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) รายเดือนเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 

 

 
รูปที่ 5-22 การกำหนดค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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5.5 ผลการวิเคราะห์แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ 

 การวิเคราะห์แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ ได้เปลี่ยนแปลงพืชเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ส่วนในฤดูฝนยังคงรูปแบบเดิมของโครงการ ในการศึกษาได้ใช้โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water 
Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
นำมาใช้ในการกำหนดชนิดพืชและวางแผนการปลูกพืช และพิจารณาจากชนิดของพืชใหม่ที่เหมาะสมที่ได้
ศึกษาไว้   

5.5.1 การกำหนดแผนการปลูกพืช 

 การปลูกพืชฤดูแล้งในพ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ไดม้าจากการพืช
ที่ปลูกในปัจจุบัน และการวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ในกรณีปรับเปลี่ยนพืช สามารถจัดกลุ่มสำหรับการวางแผนการ
เพาะปลูก ดังแสดงในตารางที่ 5-14 และตารางที่ 5-15 ตามลำดับ โดยแต่ละแผนจะปลูกพืชแต่ละชนิดเพียง
รอบเดียว 

 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (ตารางที่ 5-14) ได้กำหนดการปลูกพืชในฤดูแล้งออกเป็น 10 แผน โดยแผนที่ 1 
เป็นการนำพืชในฤดูฝนมาปลูก แผนที่ 2 เป็นการปลูกพืชในปัจจุบัน และแผนที่ 3-10 เป็นพืชชนดใหม่ ในการ
วางแผนได้กำหนดพื้นที่ โดยปลูกแผนที่ 1 ถึง 6 มีพืชเพียง 1 ชนิด โดยปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนแผนที่ 7 ถึง 10 มีพืช 
3 ชนิด แต่ละชนิดสามารถปลูกได้เต็มพื้นที่ หรือแบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสม เนื่องจากอายุและความ
ต้องการใช้น้ำใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การปลูกพืชแต่ละแผนจะกำหนดรูปแบบการปลูกพืช (cropping 
pattern) เป็น 5 สัปดาห์ โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในแต่ละสัปดาห์ออกเป็น 14, 29, 29, 14 และ 14 เปอร์เซ็นต์
ของพ้ืนที่ปลูก ตามลำดับ และปลูกพืชแต่ละชนิดเพียงรอบเดียว 

ตารางที่ 5-14 แผนการปลูกพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

แผนการ
ปลูกพืช 

ชนิดพืช อายุพืช 
(วัน) 

หมายเหต ุ
1 2 3 

1 ข้าว กข.  - - 98 ฤดูฝน 
2 ข้าวโพดเลี่ยงสัตว ์ - - 98 ปัจจุบัน 
3 ข้าวโพดหวาน - - 77  
4 ถั่วเหลือง - - 98  
5 ถั่วลิสง - - 105  
6 ถั่วเขียว - - 72  
7 กระเทียม หอม ฟักทอง 110  
8 กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปล ี 84  
9 มะระ บวบ ถั่วฝักยาว 77  
10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี 56  

 

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (ตารางที่ 5-15) ได้กำหนดการปลูกพืชในฤดูแล้งออกเป็น 10 แผน โดยแผนที่ 1 
เป็นการนำพืชในฤดูฝนมาปลูก แผนที่ 2 เป็นการปลูกพืชในปจจุบัน และแผนที่ 3-10 เป็นพืชชนดใหม่ ในการ
วางแผนได้กำหนดพ้ืนที่ โดยปลูกพืชแผนที่ 1 มีพืชเพียง 1 ชนิด โดยปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนพืชแผนที่ 2 ถึง 6 มีพืช
เพียง 2 ชนิด แต่ละชนิดปลูกเท่ากันโดยแบ่งเป็นสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ และ แผนที่ 7 ถึง 10 มีพืช 4 ชนิด โดย
ชนิดที่ 1 คือข้าว กข จะปลูก 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในขณะที่พ้ืนที่ที่เหลืออีก 50 เปอร์เซ็นต ์สามารถ
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ปลูกพืชชนิดที่ 2-4 ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือแบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสม เนื่องจากอายุและความต้องการใช้น้ำ
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การปลูกพืชแต่ละแผนจะกำหนดรูปแบบการปลูกพืช (cropping pattern) เป็น 5 
สัปดาห์ โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในแต่ละสัปดาห์ออกเป็น 20, 20, 20, 20 และ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูก 
ตามลำดับ และปลูกพืชแต่ละชนิดเพียงรอบเดียว 

ตารางที่ 5-15 แผนการปลูกพืชของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

แผนการ
ปลูกพืช 

ชนิดพืช อายุพืช 
(วัน) 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 

1 ข้าว กข.  -  - - 98 ฤดูฝน 
2 ข้าว กข. (50%) ข้าวโพดเลี่ยงสัตว ์ - - 98 ปัจจุบัน 
3 ข้าว กข. (50%) ข้าวโพดหวาน - - 77  
4 ข้าว กข. (50%) ถั่วเหลือง - - 98  
5 ข้าว กข. (50%) ถั่วลิสง - - 105  
6 ข้าว กข. (50%) ถั่วเขียว - - 72  
7 ข้าว กข. (50%) กระเทียม หอม ฟักทอง 120  
8 ข้าว กข. (50%) กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปล ี 84  
9 ข้าว กข. (50%) มะระ บวบ ถั่วฝักยาว 77  
10 ข้าว กข. (50%) คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี 56  

 

5.5.2 แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต่างๆ  

 การปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดู
ฝนและฤดูแล้ง โดยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของปีที่พิจารณา ในขณะที่ ฤดูแล้ง
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ของปีที่พิจารณา ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป ซึ่งในการศึกษานี้จะพิจารณาการลด
ปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยการเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพืชในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น แผนการปลูก
พืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต่างๆ ได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำเริ่มต้นฤดูแล้ง โดยพิจารณาที่ปริมาตรน้ำใน
อ่างเก็บน้ำเริ่มต้นที่ 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุ และพิจารณาจากปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำเป็นกรณ ีปีน้ำมาก (wet year) น้ำปกติ (normal year) และ ปีน้ำน้อย (dry year)  

 แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต่างๆ ได้พิจารณาจำนวนพื้นที่เพาะปลูกจากสถานการณ์
น้ำในอ่างเก็บน้ำ (50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุ) และการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำ (ปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และ ปีน้ำน้อย) พื้นที่เพาะปลูกของพืชแต่ละแผนที่เหมาะสมได้พิจารณาจาก
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูแล้งต้องไม่ต่ำกว่าเส้นโค้งปฏิบัติการของอ่างเก็บน้ำขอบเขตล่าง (Lower 
Rule Curve, LRC) และพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดจะไม่เกินพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมดของโครงการ โดยโครงการอ่างเก็บ
น้ำน้ำแหง มีพื้นที่เพาะปลูก 5,173 ไร่ ในขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9,995 ไร่ (รวมพ้ืนที่ฝายสา)  

 1) แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง  

  ผลการศึกษาแผนการปลูกพืชที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ได้พิจารณาออกเป็น 3 กรณี 
คือ การคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  
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  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่สูงสุดของแผนการปลูก
พืชทั้ง 10 แผน ทีเ่ปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-23 และได้เปรียบเทียบพ้ืนที่
สูงสุดของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-16 พบว่า เมื่อ
ปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พื้นที่ 5,173 ไร่ 
เท่ากัน หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้
พื้นที่ 5,173 ไร่ เท่ากัน ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกพืชปัจจุบัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงพืชใหม่ ตามแผนการปลูก
พืชที่ 3 ถึง แผนการปลูกพืชที่ 10 ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต ์ได้พ้ืนที่ 5,173 ไร่ เท่ากัน
ทั้งหมด ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกพืชปัจจุบัน แสดงว่าปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีมากเพียงพอกับการ
ปลูกพืชเต็มพ้ืนที่  

ตารางที่ 5-16 ผลเปรียบเทียบพื้นที่สูงสุดในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของจำนวนพื้นที่สูงสุดที่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ต่างๆ  
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 0 0 0 0 0 0 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 0 0 0  
5 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0  
7 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5-23 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดกับปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด 

ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก 
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 ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่สูงสุดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 
แผน ทีเ่ปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-24 และได้เปรียบเทียบพ้ืนที่สูงสุดของ
แผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-17 พบว่า เมื่อปลูกพืช
ปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พื้นที่ 5,173 ไร่ เท่ากัน 
หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พื้นที่ 
5,173 ไร่ เท่ากัน ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกพืชปัจจุบัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงพืชใหม่ ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 
ถึง แผนการปลูกพืชที่ 10 ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต ์ได้พ้ืนที ่5,173 ไร่ เท่ากันทั้งหมด  
ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกพืชปัจจุบัน แสดงว่าปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีมากเพียงพอกับการปลูกพืช
เต็มพ้ืนที ่

ตารางที่ 5-17 ผลเปรียบเทียบพื้นที่สูงสุดในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของจำนวนพื้นที่สูงสุดที่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 0 0 0 0 0 0 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 0 0 0  
5 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0  
7 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5-24 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดกับปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด 

ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำปกติ 
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 ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่สูงสุดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 
แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-25 และได้เปรียบเทียบพื้นที่สูงสุดของ
แผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-18 พบว่า เมื่อน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำน้อย สามารถปลูกพืชได้เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมี 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการ
ปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พ้ืนที่ 1,000, 2,300 และ 3,600 ไร่ ตามลำดับ  
หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พื้นที่ 500, 
1,150 และ 1,800 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 50 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงพืช
ใหม่ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 ได้พ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 70, 73.9 และ 43.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
แผนการปลูกพืชที่ 4 ได้พ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน 20, 8.7 และ 11.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แผนการ
ปลูกพืชที่ 5 ได้พ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 20, 26.1 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แผนการปลูกพืชที่ 
6 ได้พ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 130, 124.9 และ 43.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แผนการปลูกพืชที่ 7 ได้
พื้นที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 40, 30.4 และ 33.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แผนการปลูกพืชที่ 8 ได้พื้นที่
เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 100, 108.7 และ 42.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แผนการปลูกพืชที่ 9 ที่ปริมาตร
น้ำในอ่างมีตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้พ้ืนทีเ่ท่ากับพืชปัจจุบัน ในขณะที่ปริมาตรน้ำในอ่าง 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 108.7 และ 42.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ได้
พ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 250, 124.9 และ 43.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 

ตารางที่ 5-18 ผลเปรียบเทียบพื้นที่สูงสุดในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของจำนวนพื้นที่สูงสุดที่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 - - - -50.00 -50.00 -50.00 พืชฤดูฝน 
2 - - - 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 - - - 70.00 73.91 43.69  
4 - - - 20.00 8.70 11.11  
5 - - - 20.00 26.09 25.00  
6 - - - 130.00 124.91 43.69  
7 - - - 40.00 30.43 33.33  
8 - - - 100.00 108.70 42.42  
9 - - - 0 8.70 11.11  
10 - - - 250.00 124.91 43.69  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5-25 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดกับปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด 

ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำน้อย 
 
 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 103 
 

 

 2) แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

ผลการศึกษาแผนการปลูกพืชที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิโดยจำนวนพ้ืนที่ทั้ง 10 แผน 
จะปลูกข้าว กข. 50 เปอร์เซ็นต์เป็นหลัก และพ้ืนที่ที่เหลืออีก 50 เปอร์เซ็นต์จะมีการปรับเปลี่ยนพืช ได้พิจารณา
ออกเป็น 3 กรณี คือ การคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่สูงสุดของแผนการปลูก
พืชทั้ง 10 แผน ทีเ่ปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-26 และได้เปรียบเทียบพ้ืนที่
สูงสุดของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-19 พบว่า เมื่อ
ปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที ่2) ได้แก่ ข้าว กข. 50 เปอร์เซ็นต ์และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่
ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พื้นที่ 1,700-3,250 ไร่ หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการ
ปลูกพืช 1) คือปลูกข้าว กข. ทั้ง 100 แปอร์เซ็นต์ ได้พ้ืนที่ลดลงจากพืชปัจจุบัน 17.7-20.3 เปอร์เซ็นต ์เมือ่ปลูก
พืชชนิดใหม่โดยเปลี่ยนพื้นที่เฉพาะ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังแผนการปลูกพืชที่ 3 ถึง 10 พบว่า แผนการปลูกพืชที่ 3 
ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 15.3-25 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 4 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 4.6-
14.7 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 5 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 4.6-17.7 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพชืที่ 
6 ได้พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจากพืชปัจจุบัน 23.4-35 เปอร์เซ็นต ์แผนการปลูกพืชที่ 7 ได้พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจากพืชปัจจุบัน 7.7-
10 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 8 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 22-29.4 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 9 
ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 6.4-9 เปอร์เซ็นต์ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 
40.2-42.4 เปอร์เซ็นต ์

ตารางที่ 5-19 ผลเปรียบเทียบพ้ืนที่สูงสุดในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วย
น้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของจำนวนพื้นที่สูงสุดที่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ต่างๆ  
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 -17.65 -17.50 -19.15 -18.87 -20.34 -18.46 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 17.65 25.00 17.45 16.98 15.25 15.69  
4 14.71 10.00 11.06 6.04 5.08 4.62  
5 17.65 17.50 14.89 13.21 6.78 4.62  
6 23.53 35.00 23.40 24.53 25.42 24.62  
7 8.82 10.00 8.51 7.55 8.47 7.69  
8 29.41 25.00 23.40 28.30 22.03 23.08  
9 8.82 9.00 6.38 7.55 6.78 7.69  
10 41.18 42.50 40.43 41.51 42.37 41.54  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5-26 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดกับปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด 

ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก 
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 ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่สูงสุดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 
แผน ทีเ่ปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-27 และได้เปรียบเทียบพ้ืนที่สูงสุดของ
แผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-20 พบว่า เมื่อปลูกพืช
ปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ได้แก่ ข้าว กข. 50 เปอร์เซ็นต์ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร
น้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พื้นที่ 300-1,850 ไร่ หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) 
คือปลูกข้าว กข. ทั้ง 100 แปอร์เซ็นต์ ได้พ้ืนที่ลดลงจากพืชปัจจุบัน 18.9-26.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกพืชชนิดใหม่
โดยเปลี่ยนพื้นที่เฉพาะ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังแผนการปลูกพืชที่ 3 ถึง 10 พบว่า แผนการปลูกพืชที่ 3 ได้พื้นที่
เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 13.5-22.2 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 4 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 0-8.3 
เปอร์เซ็นต์ โดยพื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แผนการปลูกพืชที่ 5 ได้พื้นที่
เพ่ิมข้ึนจากพืชปัจจุบัน 0-16.7 เปอร์เซ็นต์ โดยพื้นที่เพ่ิมข้ึนเมื่อมีปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
แผนการปลูกพืชที่ 6 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 16.7-37.5 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 7 ได้พื้นที่
เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 0-20 เปอร์เซ็นต์ โดยพื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
แผนการปลูกพืชที่ 8 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 16.7-33.3 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 9 ได้พื้นที่
เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 6.7-11.1 เปอร์เซ็นต์ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 32.4-
37.5 เปอร์เซ็นต ์

ตารางที่ 5-20 ผลเปรียบเทียบพ้ืนที่สูงสุดในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วย
น้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของจำนวนพื้นที่สูงสุดที่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 -26.67 -20.00 -22.22 -16.67 -16.67 -18.92 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 16.67 16.67 22.22 16.67 20.00 13.51  
4 0 0 0 8.33 6.67 2.70  
5 0 0 11.11 16.67 6.67 2.70  
6 16.67 16.67 22.22 37.50 30.00 24.32  
7 0 16.67 5.56 8.33 20.00 13.51  
8 16.67 33.33 33.33 33.33 33.33 29.73  
9 6.67 8.33 11.11 10.83 10.00 8.11  
10 33.33 33.33 36.67 37.50 36.67 32.43  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5-27 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดกับปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด 

ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำปกติ 
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 ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่สูงสุดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 
แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5-28 และได้เปรียบเทียบพื้นที่สูงสุดของ
แผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-21 พบว่า สามารถปลูกพืชได้
เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ได้แก่ ข้าว กข. 50 
เปอร์เซ็นต์ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 60 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ได้พื้นที่ 
300-1,500 ไร่ หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) คือปลูกข้าว กข. ทั้ง 100 แปอร์เซ็นต์ ได้พ้ืนที่ลดลง
จากพืชปัจจุบัน 16.7-33.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกพืชชนิดใหม่โดยเปลี่ยนพื้นที่เฉพาะ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังแผนการ
ปลูกพืชที่ 3 ถึง 10 พบว่า แผนการปลูกพืชที่ 3 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 6.7-23.3 เปอร์เซ็นต์ แผนการ
ปลูกพืชที่ 4 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 0-10.8 เปอร์เซ็นต์ โดยพื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 
70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แผนการปลูกพืชที่ 5 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 0-16.7 เปอร์เซ็นต์ โดยพื้นที่เพิ่มขึ้น
เมื่อมีปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แผนการปลูกพืชที่ 6 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 26.7-
33.3 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 7 ได้พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจากพืชปัจจุบัน 6.7-11.1 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 8 
ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 16.7-33.3 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 9 ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน 6.7-
11.1 เปอร์เซ็นต์ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ได้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากพืชปัจจุบัน 33.3-37.5 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-21 ผลเปรียบเทียบพ้ืนที่สูงสุดในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วย
น้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของจำนวนพื้นที่สูงสุดที่ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1  -33.33 -25.00 -22.22 -16.67 -20.00 พืชฤดูฝน 
2  0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3  6.67 16.67 22.22 12.50 23.33  
4  0 8.33 6.67 10.83 10.00  
5  0 16.67 11.11 8.33 6.67  
6  33.33 33.33 33.33 33.33 26.67  
7  6.67 8.33 11.11 8.33 6.67  
8  16.67 33.33 33.33 33.33 33.33  
9  6.67 8.33 11.11 8.33 10.00  
10  33.33 33.33 33.33 37.50 36.67  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5-28 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดกับปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด 

ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำน้อย 
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5.5.3 ปริมาณน้ำที่ลดลงในช่วงฤดูแล้งในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 

 การปลูกพืชในพ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ในฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม ของปีที่พิจารณา ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป ซึ่งในการศึกษานี้จะพิจารณาการลดปริมาณการใช้
น้ำ โดยการเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพืชในช่วงฤดูแล้ง ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ลดลงในช่วงฤดูแล้งใน
กรณีปรับเปลี่ยนพืชจะเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเมื่อปลูกพืชตามแผนการปลูกพืช
ต่างๆ กับปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเมื่อปลูกพืชตามแผนการปลูกพืชปัจจุบัน โดยพื้นที่การปลูก
พืชได้พิจารณาจากจำนวนพื้นที่สูงสุดที่สามารถปลูกพืชปัจจุบัน ไว้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่ของการปลูก
พืชชนิดอื่นๆ ซึ่งจำนวนพื้นที่ปลูกพืชปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเริ่มต้นที่ 50, 60, 
70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุ และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นกรณี ปีน้ำมาก (wet year) 
น้ำปกติ (normal year) และ ปีน้ำน้อย (dry year)  

ผลการวิเคราะห์พื้นที่สูงสุดที่สามารถปลูกพืชปัจจุบันในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์) ดังตารางที่ 5-22 พบว่า ในกรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมี
ตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกพืชได้ 5,173 ไร่ (เต็มพื้นที่) เท่ากัน ในกรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำปกติ เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกพืชได้ 5,173 ไร่ 
(เต็มพื้นที่) เท่ากัน เช่นเดียวกัน ในขณะที่กรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำน้อย จะไม่สามารถ
ปลูกพืชได้เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยจะปลูกได้ 1,000 2,300 และ 3,600 ไร่ เมื่อ
ปริมาตรน้ำ 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ 

พืชปัจจุบันในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (ข้าว กข. + ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ดังตารางที่ 5-22 พบว่า 
ในกรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถปลูกพืชได้ 1,700-3,250 ไร่ ในกรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำปกติ เมื่อปริมาตรน้ำใน
อ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกพืชได้ 300-1,850 ไร่ ในขณะที่กรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำน้อย จะสามารถปลูกพืชได้เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 60 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะ
ปลูกได้ 300-1,200 ไร่  

ตารางที่ 5-22  จำนวนพ้ืนที่ของพืชปัจจุบันในฤดูแล้งสำหรับเป็นเกณฑ์ในการปลูกพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและ
ห้วยน้ำฮิ 

ปริมาตรน้ำใน
อ่างฯ  

 
(เปอร์เซ็นต์) 

จำนวนพื้นที่สูงสุดที่สามารถปลูกพืชปัจจุบันในสถานการณ์น้ำต่างๆ (ไร่) 
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

ปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ ปีน้ำน้อย ปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ ปีน้ำน้อย 

50 5,173 5,173 0 1,700 300 0 
60 5,173 5,173 0 2,000 600 300 
70 5,173 5,173 0 2,350 900 600 
80 5,173 5,173 1,000 2,650 1,200 900 
90 5,173 5,173 2,300 2,950 1,500 1,200 
100 5,173 5,173 3,600 3,250 1,850 1,500 
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 1) ปริมาณน้ำที่ลดลงของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง  

  ผลการศึกษาปริมาณน้ำที่ลดลงของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงได้วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจาก
อ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชชนิดต่างๆ และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเมื่อปลูก
พืชตามแผนการปลูกพืชต่างๆ กับปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเมื่อปลูกพืชตามแผนการปลูกพืช
ปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ การคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และ
ปีน้ำน้อย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้   

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ทั้งหมดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-23 
และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการ
ปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-24 พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมี
ตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้ปริมาณน้ำ 14.907 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูก
พืช 1) ใช้ปริมาณน้ำ 20.022 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ ่งใช้ปริมาณน้ำเพิ ่มขึ ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 34.3 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงพืชใหม่ ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ ใช้ปริมาณน้ำ 12.666 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 
15 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 4 ใช้ปริมาณน้ำ 13.952 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลง
จากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 6.4 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 5 ใช้ปริมาณน้ำ 13.789 ล้าน ลบ.ม. 
เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 7.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 6 ใช้
ปริมาณน้ำ 11.873 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 20.4 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 7 ใช้ปริมาณน้ำ 13.595 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจาก
การปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 8.8 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 8 ใช้ปริมาณน้ำ 12.161 ล้าน ลบ.ม. 
เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 18.4 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 9 
ใช้ปริมาณน้ำ 13.985 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 6.2 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน และแผนการปลูกพืชที่ 10 ใช้ปริมาณน้ำ 11.209 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลง
จากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 24.8 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน 

ตารางที่ 5-23 ปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการปลูก
พืช 

ปริมาณน้ำจากอ่างฯ ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน ลบ.ม.) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 20.022 20.022 20.022 20.022 20.022 20.022 
2 14.907 14.907 14.907 14.907 14.907 14.907 
3 12.666 12.666 12.666 12.666 12.666 12.666 
4 13.952 13.952 13.952 13.952 13.952 13.952 
5 13.789 13.789 13.789 13.789 13.789 13.789 
6 11.873 11.873 11.873 11.873 11.873 11.873 
7 13.595 13.595 13.595 13.595 13.595 13.595 
8 12.161 12.161 12.161 12.161 12.161 12.161 
9 13.985 13.985 13.985 13.985 13.985 13.985 
10 11.209 11.209 11.209 11.209 11.209 11.209 
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ตารางที่ 5-24 ผลเปรียบเทียบปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับ
พืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 +34.31 +34.31 +34.31 +34.31 +34.31 +34.31 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 -15.03 -15.03 -15.03 -15.03 -15.03 -15.03  
4 -6.41 -6.41 -6.41 -6.41 -6.41 -6.41  
5 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50  
6 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35  
7 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80  
8 -18.42 -18.42 -18.42 -18.42 -18.42 -18.42  
9 -6.19 -6.19 -6.19 -6.19 -6.19 -6.19  
10 -24.81 -24.81 -24.81 -24.81 -24.81 -24.81  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ทั้งหมดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-25 
และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการ
ปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-26 พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมี
ตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้ปริมาณน้ำ 14.907 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูก
พืช 1) ใช้ปริมาณน้ำ 20.022 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ ่งใช้ปริมาณน้ำเพิ ่มขึ ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 34.3 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงพืชใหม่ ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 ที่ ใช้ปริมาณน้ำ 12.666 ล้าน ลบ.ม. 
เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 4 ใช้
ปริมาณน้ำ 13.952 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 6.4 เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 5 ใช้ปริมาณน้ำ 13.789 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืช
ปัจจุบัน ประมาณ 7.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 6 ใช้ปริมาณน้ำ 11.873 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้
ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 20.4 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 7 ใช้ปริมาณน้ำ 
13.595 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 8.8 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน 
แผนการปลูกพืชที่ 8 ใช้ปริมาณน้ำ 12.161 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
ประมาณ 18.4 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน แผนการปลูกพืชที่ 9 ใช้ปริมาณน้ำ 13.985 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณ
น้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 6.2 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน และแผนการปลูกพืชที่ 10 ใช้ปริมาณน้ำ 
11.209 ล้าน ลบ.ม. เท่ากัน ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 24.8 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน 
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ตารางที่ 5-25 ปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการปลูก
พืช 

ปริมาณน้ำจากอ่างฯ ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน ลบ.ม.) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 20.022 20.022 20.022 20.022 20.022 20.022 
2 14.907 14.907 14.907 14.907 14.907 14.907 
3 12.666 12.666 12.666 12.666 12.666 12.666 
4 13.952 13.952 13.952 13.952 13.952 13.952 
5 13.789 13.789 13.789 13.789 13.789 13.789 
6 11.873 11.873 11.873 11.873 11.873 11.873 
7 13.595 13.595 13.595 13.595 13.595 13.595 
8 12.161 12.161 12.161 12.161 12.161 12.161 
9 13.985 13.985 13.985 13.985 13.985 13.985 
10 11.209 11.209 11.209 11.209 11.209 11.209 

 

ตารางที่ 5-26 ผลเปรียบเทียบปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับ
พืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 +34.31 +34.31 +34.31 +34.31 +34.31 +34.31 พืชฤดูฝน 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 พืชปัจจุบัน 
3 -15.03 -15.03 -15.03 -15.03 -15.03 -15.03  
4 -6.41 -6.41 -6.41 -6.41 -6.41 -6.41  
5 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50  
6 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35  
7 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80 -8.80  
8 -18.42 -18.42 -18.42 -18.42 -18.42 -18.42  
9 -6.19 -6.19 -6.19 -6.19 -6.19 -6.19  
10 -24.81 -24.81 -24.81 -24.81 -24.81 -24.81  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
 
  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ทั้งหมดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-27 
และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการ
ปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-28 พบว่า ที่ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถปลูก
พืชได้ในทุกกรณี โดยปริมาณน้ำจะมีเฉพาะการรักษาระบบนิเวศน์ ประมาณ 9.646 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น เมื่อ
ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั ้งแต่ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ใช้ปริมาณน้ำ 
10.663-13.307 ล้าน ลบ.ม. หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) ใช้ปริมาณน้ำ 11.652-16.867 ล้าน 
ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 9.3-26.8 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงพืชใหม่
ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 ใช้ปริมาณน้ำ 10.230-11.748 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืช
ปัจจุบัน ประมาณ 4.1-11.7 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 4 ใช้ปริมาณน้ำ 10.478-12.642 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้
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ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 1.7-5 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที ่ 5 ใช้ปริมาณน้ำ 
10.447-12.529 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 2-5.9 เปอร์เซ็นต์ แผนการ
ปลูกพืชที่ 6 ใช้ปริมาณน้ำ 10.076-11.196 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 
5.5-15.9 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 7 ใช้ปริมาณน้ำ 10.409-12.394 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจาก
การปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 2.4-6.9 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 8 ใช้ปริมาณน้ำ 10.132-11.396 ล้าน 
ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 5-14.4 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 9 ใช้
ปริมาณน้ำ 10.485-12.665 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 1.7-4.8 
เปอร์เซ็นต์ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ใช้ปริมาณน้ำ 9.948-10.733 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการ
ปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 6.7-19.3 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-27 ปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการปลูก
พืช 

ปริมาณน้ำจากอ่างฯ ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน ลบ.ม.) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 9.646 9.646 9.646 11.652 14.259 16.867 
2 9.646 9.646 9.646 10.663 11.985 13.307 
3 9.646 9.646 9.646 10.230 10.989 11.748 
4 9.646 9.646 9.646 10.478 11.560 12.642 
5 9.646 9.646 9.646 10.447 11.488 12.529 
6 9.646 9.646 9.646 10.076 10.636 11.196 
7 9.646 9.646 9.646 10.409 11.402 12.394 
8 9.646 9.646 9.646 10.132 10.764 11.396 
9 9.646 9.646 9.646 10.485 11.575 12.665 
10 9.646 9.646 9.646 9.948 10.341 10.733 

 

ตารางที่ 5-28 ผลเปรียบเทียบปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับ
พืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 0.00 0.00 0.00 +9.28 +18.97 +26.75 พืชฤดูฝน 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 พืชปัจจุบัน 
3 0.00 0.00 0.00 -4.06 -8.31 -11.72  
4 0.00 0.00 0.00 -1.73 -3.55 -5.00  
5 0.00 0.00 0.00 -2.03 -4.15 -5.85  
6 0.00 0.00 0.00 -5.51 -11.26 -15.86  
7 0.00 0.00 0.00 -2.38 -4.86 -6.86  
8 0.00 0.00 0.00 -4.98 -10.19 -14.36  
9 0.00 0.00 0.00 -1.67 -3.42 -4.82  
10 0.00 0.00 0.00 -6.71 -13.72 -19.34  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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 2) ปริมาณน้ำที่ลดลงของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

  ผลการศึกษาปริมาณน้ำที่ลดลงของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด
จากอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชชนิดต่างๆ และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเมื่อ
ปลูกพืชตามแผนการปลูกพืชต่างๆ กับปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเมื่อปลูกพืชตามแผนการปลูกพืช
ปัจจุบัน โดยจำนวนพื้นที ่ทั ้ง 10 แผน จะปลูกข้าว กข. 50 เปอร์เซ็นต์เป็นหลัก และพื้นที ่ที ่เหลืออีก 50 
เปอร์เซ็นต์จะมีการปรับเปลี่ยนพืช แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ การคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปี
น้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย รายละเอียดมีดังต่อไปนี้   

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ทั้งหมดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-29 
และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการ
ปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-30 พบว่า เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ใช้ปริมาณน้ำ 5.875-8.934 ล้าน ลบ.ม. หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 
1) ใช้ปริมาณน้ำ 6.612-10.344 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 12.5-
15.8 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงพืชใหม่ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 ใช้ปริมาณน้ำ 5.165-7.577 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้
ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 12.1-15.2 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 4 ใช้ปริมาณน้ำ 
5.418-8.061 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 7.8-9.8 เปอร์เซ็นต์ แผนการ
ปลูกพืชที่ 5 ใช้ปริมาณน้ำ 5.383-7.995 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 
8.4-10.5 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 6 ใช้ปริมาณน้ำ 5.007-7.275 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการ
ปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 14.8-18.6 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 7 ใช้ปริมาณน้ำ 5.343-7.918 ล้าน ลบ.ม. ชึ่ง
ใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 9.1-11.4 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 8 ใช้ปริมาณน้ำ 
5.065-7.386 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 13.8-17.3 เปอร์เซ็นต์ 
แผนการปลูกพืชที่ 9 ใช้ปริมาณน้ำ 5.427-8.079 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
ประมาณ 7.6-9.6 เปอร์เซ็นต์ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ใช้ปริมาณน้ำ 4.876-7.025 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณ
น้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 17-21.4 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-29 ปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วย
น้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการปลูก
พืช 

ปริมาณน้ำจากอ่างฯ ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน ลบ.ม.) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 6.612 7.335 8.177 8.900 9.622 10.344 
2 5.875 6.467 7.158 7.750 8.342 8.934 
3 5.165 5.632 6.176 6.643 7.110 7.577 
4 5.418 5.929 6.526 7.038 7.549 8.061 
5 5.383 6.225 6.478 6.984 7.489 7.995 
6 5.007 5.446 5.958 6.397 6.836 7.275 
7 5.343 5.841 6.423 6.921 7.420 7.918 
8 5.065 6.248 6.038 6.487 6.936 7.386 
9 5.427 5.941 6.539 7.053 7.566 8.079 
10 4.876 5.292 5.777 6.193 6.609 7.025 
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ตารางที่ 5-30 ผลเปรียบเทียบปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับ
พืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 +12.54 +13.42 +14.24 +14.84 +15.34 +15.78 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 -12.09 -12.91 -13.72 -14.28 -14.77 -15.19  
4 -7.78 -8.32 -8.83 -9.19 -9.51 -9.77  
5 -8.37 -3.74 -9.50 -9.88 -10.23 -10.51  
6 -14.77 -15.79 -16.76 -17.46 -18.05 -18.57  
7 -9.06 -9.68 -10.27 -10.70 -11.05 -11.37  
8 -13.79 -3.39 -15.65 -16.30 -16.85 -17.33  
9 -7.63 -8.13 -8.65 -8.99 -9.30 -9.57  
10 -17.00 -18.17 -19.29 -20.09 -20.77 -21.37  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ทั้งหมดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-31 
และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการ
ปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-32 พบว่า เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ใช้ปริมาณน้ำ 3.111-6.171 ล้าน ลบ.ม. หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 
1) ใช้ปริมาณน้ำ 3.241-6.973 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 4.2-13 
เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงพืชใหม่ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 ใช้ปริมาณน้ำ 2.986 -5.398 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้
ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 4-12.5 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 4 ใช้ปริมาณน้ำ 
3.077-5.674 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 1.1-8.1 เปอร์เซ็นต์ แผนการ
ปลูกพืชที่ 5 ใช้ปริมาณน้ำ 3.075-5.636 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 
1.2-8.7 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 6 ใช้ปริมาณน้ำ 2.958-5.226 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการ
ปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 4.9-15.3 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 7 ใช้ปริมาณน้ำ 3.017-5.592 ล้าน ลบ.ม.  
ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 3-9.4 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 8 ใช้ปริมาณน้ำ 
2.968-5.289 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 4.6-14.3 เปอร์เซ็นต์ แผนการ
ปลูกพืชที่ 9 ใช้ปริมาณน้ำ 3.069-5.684 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 
1.4-7.9 เปอร์เซ็นต์ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ใช้ปริมาณน้ำ 2.935-5.084 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลง
จากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 5.7-17.6 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางที่ 5-31 ปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วย
น้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการปลูก
พืช 

ปริมาณน้ำจากอ่างฯ ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน ลบ.ม.) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 3.241 3.964 4.686 5.408 6.131 6.973 
2 3.111 3.703 4.295 4.888 5.480 6.171 
3 2.986 3.453 3.920 4.386 4.853 5.398 
4 3.077 3.636 4.195 4.565 5.077 5.674 
5 3.075 3.631 4.035 4.541 5.046 5.636 
6 2.958 3.397 3.836 4.275 4.714 5.226 
7 3.017 3.516 4.014 4.512 5.011 5.592 
8 2.968 3.417 3.867 4.316 4.765 5.289 
9 3.069 3.545 4.059 4.572 5.085 5.684 
10 2.935 3.351 3.767 4.182 4.598 5.084 

 

ตารางที่ 5-32 ผลเปรียบเทียบปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับ
พืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 +4.18 +7.05 +9.10 +10.64 +11.88 +13.00 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 -4.02 -6.75 -8.73 -10.27 -11.44 -12.53  
4 -1.09 -1.81 -2.33 -6.61 -7.35 -8.05  
5 -1.16 -1.94 -6.05 -7.10 -7.92 -8.67  
6 -4.92 -8.26 -10.69 -12.54 -13.98 -15.31  
7 -3.02 -5.05 -6.54 -7.69 -8.56 -9.38  
8 -4.60 -7.72 -9.97 -11.70 -13.05 -14.29  
9 -1.35 -4.27 -5.49 -6.46 -7.21 -7.89  
10 -5.66 -9.51 -12.29 -14.44 -16.09 -17.61  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
 
  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ทั้งหมดของแผนการปลูกพืชทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-33 
และได้เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากอ่างเก็บน้ำของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการ
ปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-34 พบว่า ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถปลูกพืชได้ใน
ทุกกรณี โดยปริมาณน้ำจะมีเฉพาะการรักษาระบบนิเวศน์ ประมาณ 2.519 ล้าน ลบ.ม. เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมี
ตั้งแต่ 60 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ใช้ปริมาณน้ำ 3.111-5.480 ล้าน ลบ.ม. 
หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) ใช้ปริมาณน้ำ 3.241-6.131 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
จากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 4.2-11.9 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงพืชใหม่ตามแผนการปลูกพืชที่ 3 ใช้
ปริมาณน้ำ 2.986-4.853 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 4-11.4 เปอร์เซ็นต์ 
แผนการปลูกพืชที่ 4 ใช้ปริมาณน้ำ 3.077-5.077 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
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ประมาณ 1.1-7.4 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 5 ใช้ปริมาณน้ำ 3.075-5.298 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำ
ลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 1.2-3.3 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 6 ใช้ปริมาณน้ำ 2.958-4.714 
ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 4.9-14 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 7 ใช้
ปริมาณน้ำ 3.017-5.011 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 3-8.7 เปอร์เซ็นต์ 
แผนการปลูกพืชที่ 8 ใช้ปริมาณน้ำ 2.968-4.765 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
ประมาณ 4.6-13.1 เปอร์เซ็นต์ แผนการปลูกพืชที่ 9 ใช้ปริมาณน้ำ 3.032-5.085 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำ
ลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 2.5-7.2 เปอร์เซ็นต์ และแผนการปลูกพืชที่ 10 ใช้ปริมาณน้ำ 2.935-
4.598 ล้าน ลบ.ม. ชึ่งใช้ปริมาณน้ำลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณ 5.7-16.1 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-33 ปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วย
น้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการปลูก
พืช 

ปริมาณน้ำจากอ่างฯ ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน ลบ.ม.) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 2.519 3.241 3.964 4.686 5.408 6.131 
2 2.519 3.111 3.703 4.295 4.888 5.480 
3 2.519 2.986 3.453 3.920 4.386 4.853 
4 2.519 3.077 3.542 4.054 4.565 5.077 
5 2.519 3.075 3.530 4.035 4.541 5.298 
6 2.519 2.958 3.397 3.836 4.275 4.714 
7 2.519 3.017 3.516 4.014 4.743 5.011 
8 2.519 2.968 3.417 3.867 4.316 4.765 
9 2.519 3.032 3.545 4.059 4.572 5.085 
10 2.519 2.935 3.351 3.767 4.182 4.598 

 

ตารางที่ 5-34 ผลเปรียบเทียบปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับ
พืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของปริมาณความต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 0 +4.18 +7.05 +9.10 +10.64 +11.88 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 0 -4.02 -6.75 -8.73 -10.27 -11.44  
4 0 -1.09 -4.35 -5.61 -6.61 -7.35  
5 0 -1.16 -4.67 -6.05 -7.10 -3.32  
6 0 -4.92 -8.26 -10.69 -12.54 -13.98  
7 0 -3.02 -5.05 -6.54 -2.97 -8.56  
8 0 -4.60 -7.72 -9.97 -11.70 -13.05  
9 0 -2.54 -4.27 -5.49 -6.46 -7.21  
10 0 -5.66 -9.51 -12.29 -14.44 -16.09  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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5.6 ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 

 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรม จะพิจารณามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากข้อมูล
การเพาะปลูกพืชในอดีตจนถึงปัจจุบัน และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของชนิดพืชใหม่ตามแผนที่ได้กำหนดขึ้น 
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน โดยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะปลูกในปัจจุบันได้วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้
รวบรวมจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที ่โครงการและเกษตรกรในพื้นที่  ส่วนมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของชนิดพืชใหม่ตามแผนที่ได้กำหนดขึ้น จะพิจารณาจากข้อมูลพืชต่างๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  

5.6.1 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะปลูกในปัจจุบัน 

 ในการประเมินผลมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจ
สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ อาทิเช่น ลักษณะของครัวเรือนเกษตร และสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่โครงการ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนสำคัญที่ช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของโครงการ การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคมกับเกษตรกรในเขตพื ้นที่
โครงการ ปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล
ระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ 27–30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้  

 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่าง 

  จากการศึกษาตัวอย่างในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงจำนวน 181 ตัวอย่าง และใน
เขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ จำนวน 181 (ปัจจุบันมี 137)  ตัวอย่าง ซึ่งใช้น้ำจากโครงการเป็นหลักใน
การทำการเกษตร 

  ผลการศึกษาครัวเรือนตัวอย่างในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงจำนวน 181 ครัวเรือน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยใช้แรงงาน ร้อยละ 75.42 มีอายุในช่วง 36-60 ปี ร้อยละ 2.79 มีอายุ
ในช่วง 18-35 ปี  และอยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุ ร้อยละ 21.79 มีอายุอยู่ในช่วง 61 ปี ขึ้นไป เป็นเพศชายร้อยละ 
60.77 และเพศหญิงร้อยละ 39.23 สำหรับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างนั้น จบการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษา ร้อยละ 48.54 จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 18.13 จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 29.24 และจบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.09  

  ผลการศึกษาครัวเรือนตัวอย่างในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิจำนวน 181 ครัวเรือน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยใช้แรงงาน ร้อยละ 58.39 มีอายุในช่วง 36-60 ปี ร้อยละ 2.19 มีอายุ
ในช่วง 18-35 ปี  และอยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุ ร้อยละ 39.42 มีอายุอยู่ในช่วง 61 ปี ขึ้นไป เป็นเพศชายร้อยละ 
83.82 และเพศหญิงร้อยละ 16.18 สำหรับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างนั้น จบการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษา ร้อยละ 49.25 จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 8.96 จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 38.06 และจบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 3.73 

 2) ผลการศึกษาเศรษฐศาสตร์ของครัวเรือนตัวอย่างในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

  พืชที่เพาะปลูกในปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์  และถั่ว
เหลือง มีรายละเอียดดังนี้ 

  - ข้าวเจ้า มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรที่เพาะปลูกข้าวเจ้า ซึ่ง มีต้นทุนเฉลี่ย
เท่ากับ 1,794.95 บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ค่าจ้างเครื่องจักรและค่าน้ำมันเฉลี่ย 660.93 บาท/ไร่ 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 119 
 

 

รองลงมาเป็นค่าปุ๋ยเฉลี่ย 536.57 บาท/ไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 375.60 บาท/ไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
เฉลี่ย 165.88 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสูบน้ำเฉลี่ย 22.22 บาท/ไร่ ดังแสดงรูปที่ 5-29 และเมื่อพิจารณา
มูลค่าผลผลิตต่อไร่คิดจากราคาขายต่อหน่วยข้าวเจ้า (13.08 บาท/กก.) คูณกับผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เพาะปลูก 
(480.17 กก./ไร่) ซึ่งเท่ากับ 6280.62 บาท/ไร่ ขณะที่ต้นทุนการผลิต (ต้นทุนเงินสด) เท่ากับ 1,794.95 บาท/
ไร่ ดังนั้น รายได้สุทธิจากการปลูกข้าวเจ้าของครัวเรือนเกษตรกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 4,485.67 บาท/ไร่    

 
รูปที่ 5-29 ร้อยละของต้นทุนการผลิตของข้าวเจ้าในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

  - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ซึ่ง มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 1,954.93 บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ค่าปุ๋ยเฉลี่ย 748.25 บาท/ไร่ 
รองลงมาเป็น ค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 644.36 บาท/ไร่ ค่าจ้างเครื่องจักรและค่าน้ำมันเฉลี่ย 309.81 บาท/ไร่ ค่ายา
ปราบศัตรูพืชและวัชพืชเฉลี่ย 220.64 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสูบน้ำเฉลี่ย 25.19 บาท/ไร่ ดังแสดงรูปที่ 
5-30 ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เก็บเกี่ยวเท่ากับ 722.01 กก./ไร่ ซึ่งมีผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงค่าเฉลี่ย
อ้างอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554–2558 มูลค่าผลผลิตต่อไร่คิดจากราคาขายต่อหน่วยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (10.50 บาท/กิโลกรัม) คูณกับผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่เพาะปลูก (722.01 กก./ไร่) ซึ่งเท่ากับ 7,581.10 
บาท/ไร่ ขณะที่ต้นทุนการผลิต (ต้นทุนเงินสด) เท่ากับ 1,954.93  บาท/ไร่ ดังนั้น รายได้สุทธิจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือนเกษตรกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 5,626.17 บาท/ไร่ 

 
รูปที่ 5-30 ร้อยละของต้นทุนการผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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  - ถั่วเหลือง มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรที่เพาะปลูกถั่วเหลือง ซึ่งมีต้นทุน
เฉลี่ยเท่ากับ 2,071.88 บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 653.13 บาท/ไร่ รองลงมา
เป็น ค่าจ้างเครื่องจักรและค่าน้ำมันเฉลี่ย 625.00 บาท/ไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืชเฉลี่ย 418.75 บาท/ไร่ 
ค่าปุ๋ยเฉลี่ย 375.00 บาท/ไร่ ดังแสดงรูปที่ 5-31 ถั่วเหลืองมีผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวเท่ากับ 331.25 กก./ไร่ 
ซึ่งมีผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยอ้างอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 2554–2558 
นอกจากนี้ มูลค่าผลผลิตต่อไร่คิดจากราคาขายต่อหน่วยถั่วเหลือง (21.33 บาท/กก.) คูณกับผลผลิตเฉลี่ยต่อ
พื้นที่เพาะปลูก (331.25 กก./ไร่) ซึ่งเท่ากับ 7,065.56 บาท/ไร่ ขณะที่ต้นทุนการผลิต (ต้นทุนเงินสด) เท่ากับ 
2,071.88  บาท/ไร่ ดังนั้น รายได้สุทธิจากการปลูกถั่วเหลืองของครัวเรือนเกษตรกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 
4,993.68 บาท/ไร่        

 
รูปที่ 5-31 ร้อยละของต้นทุนการผลิตของถั่วเหลืองในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 

 3) ผลการศึกษาเศรษฐศาสตร์ของครัวเรือนตัวอย่างในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

  พืชที ่เพาะปลูกในปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

  - ข้าวเจ้า ต้นทุนการผลิตทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรที่เพาะปลูกข้าวเจ้า ซึ่ง มีต้นทุนเฉลี่ย
เท่ากับ 2,030.29 บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ค่าจ้างเครื่องจักรและค่าน้ำมันเฉลี่ย 769.33 บาท/ไร่ 
รองลงมาเป็นค่าปุ๋ยเฉลี่ย 675.22 บาท/ไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 404.33 บาท/ไร่ ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
เฉลี่ย 113.95 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสูบน้ำเฉลี่ย 63.26 บาท/ไร่ ดังแสดงรูปที่ 5-32 ผลผลิตเฉลี่ยต่อ
พื้นที่เก็บเกี่ยวเท่ากับ 490.91 กก./ไร่ ซึ่งมีผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอ้างอิงจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554–2558 และเมื่อพิจารณามูลค่าผลผลิตต่อไร่คิดจากราคาขายต่อหน่วยข้าวเจ้า 
(13.73 บาท/กก.) คูณกับผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่เพาะปลูก (490.91 กก./ไร่) ซึ่งเท่ากับ 6740.19 บาท/ไร่ ขณะที่
ต้นทุนการผลิต (ต้นทุนเงินสด) เท่ากับ 2,030.29 บาท/ไร่ ดังนั้น รายได้สุทธิจากการปลูกข้าวเจ้าของครัวเรือน
เกษตรกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 4,709.90 บาท/ไร่    
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รูปที่ 5-32 ร้อยละของต้นทุนการผลิตของข้าวเจ้าในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

 

  - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ซึ่ง มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 2,245.04 บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 1,311.17 
บาท/ไร่ รองลงมาเป็น ค่าปุ๋ยเฉลี่ย 552.19 บาท/ไร่ ค่าจ้างเครื่องจักรและค่าน้ำมันเฉลี่ย 269.95 บาท/ไร่ ค่า
ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืชเฉลี่ย 97.74 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสูบน้ำเฉลี่ย 13.59 บาท/ไร่ ดังแสดงรูปที่ 
5-33 ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เก็บเกี่ยวเท่ากับ 414.23 กก./ไร่ ซึ่งมีผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
อ้างอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554–2558 และมูลค่าผลผลิตต่อไร่คิดจากราคาขายต่อหน่วย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (6.72 บาท/กก.) คูณกับผลผลิตเฉลี ่ยต่อพื ้นที ่เพาะปลูก (414.23 กก./ไร่) ซึ ่งเท่ากับ 
2,783.62 บาท/ไร่ ขณะที่ต้นทุนการผลิต (ต้นทุนเงินสด) เท่ากับ 2 ,030.29  บาท/ไร่ ดังนั้น รายได้สุทธิจาก
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือนเกษตรกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 753.33 บาท/ไร่ 

 
รูปที่ 5-33 ร้อยละของต้นทุนการผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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5.6.2 ต้นทุนการผลิตของการปลูกพืชในกรณีปรับเปลี่ยนพืช  

 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของชนิดพืชใหม่ในกรณีปรับเปลี่ยนพืชตามแผนที่ได้กำหนดขึ้น จะพิจารณาจาก
ข้อมูลพืชต่างๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาผลผลิต ผลตอน
แทน ผลตอบแทนสุทธิ ดังแสดงในตารางที่ 5-35 โดยการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้มาจากการพืชที ่ปลูกในปัจจุบัน และการวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ในกรณี
ปรับเปลี่ยนพืช สามารถจัดกลุ่มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูก ดังแสดงในตารางที่ 5-36 ซึ่งแผนการปลูกท่ี 
1 เป็นการนำพืชฤดูฝน (ข้าว กข.) มาปลูก และแผนการปลูกที่ 2 เป็นชนิดพืชที่ปลูกปัจจุบัน ส่วนแผนการปลูก
ที่ 3-10 เป็นชนิดพืชที่จะนำมาปลูกในกรณีปรับเปลี่ยนชนิดพืช 

ตารางที่ 5-35 ต้นทุนและราคาผลผลิตพืชเพาะปลูกอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮ ิ

ลำดับที ่ ชนิดพืช 
ปลูก-เก็บ
เกี่ยวอายุ
พืช (วัน) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

(บาท/ไร่) 

ผลผลติ 
 

(กก./ไร่) 

ราคา
ผลผลติ 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
 
(บาท/ไร่) 

1 ข้าว กข.          100  4,420.25  560  7,324.80  2,904.55  
2 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์          100  4,370.18  650  5,219.50  849.32  
3 ข้าวโพดหวาน            75  6,776.00  2,094  12,564.00  5,788.00  
4 ถั่วเหลือง          100  3,695.00  270  5,400.00  1,705.00  
5 ถั่วลิสง          105  6,470.00  260  10,400.00  3,930.00  
6 ถั่วเขียว            70  3,620.00  200  7,000.00  3,380.00  
7 กระเทียม          110  31,422.00  1,061  39,257.00  7,835.00  
8 หอม            45  20,000.00  2,000  40,000.00  20,000.00  
9 กะหล่ำดอก            90  27,145.00  5,000  50,000.00  22,855.00  
10 ผักกาดขาวปลีห่อ            80  17,500.00  3,500  24,500.00  7,000.00  
11 กะหล่ำปล ี            90  3,000.00  5,500  22,000.00  19,000.00  
12 มะระ            50  12,300.00  2,500  37,500.00  25,200.00  
13 บวบ            90  9,050.00  1,550  23,250.00  14,200.00  
14 ถั่วฝักยาว            60  9,500.00  1,500  15,000.00  5,500.00  
15 คะน้า            50  5,920.00  2,500  25,000.00  19,080.00  
16 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง            45  5,947.00  2,500  25,000.00  19,053.00  
17 ผักชี            45  4,930.00  1,300  19,500.00  14,570.00  
18 ฟักทอง 120 11,940.00 4,000 32,000.00 20,060.00 
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ตารางที่ 5-36 แผนการปลูกพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮ ิ

แผนการ
ปลูกพืช 

ชนิดพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ชนิดพืชของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
1 2 3 1 2 3 4 

1 ข้าว กข.  - - ข้าว กข.  -  - - 
2 ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว ์
- - ข้าว กข. (50%) ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์
- - 

3 ข้าวโพด
หวาน 

- - ข้าว กข. (50%) ข้าวโพด
หวาน 

- - 

4 ถั่วเหลือง - - ข้าว กข. (50%) ถั่วเหลือง - - 
5 ถั่วลิสง - - ข้าว กข. (50%) ถั่วลิสง - - 
6 ถั่วเขียว - - ข้าว กข. (50%) ถั่วเขียว - - 
7 กระเทียม หอม ฟักทอง ข้าว กข. (50%) กระเทียม หอม ฟักทอง 
8 กะหล่ำดอก ผักกาดขาว

ปลีห่อ 
กะหล่ำปล ี ข้าว กข. (50%) กะหล่ำดอก ผักกาดขาว

ปลีห่อ 
กะหล่ำปล ี

9 มะระ บวบ ถั่วฝักยาว ข้าว กข. (50%) มะระ บวบ ถั่วฝักยาว 
10 คะน้า ผักกาดเขียว

กวางตุ้ง 
ผักชี ข้าว กข. (50%) คะน้า ผักกาดเขียว

กวางตุ้ง 
ผักชี 

ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของพืชปัจจุบันในฤดูแล้ง ถูกนำมาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับ
พืชชนิดใหม่ ซึ่งจะพิจารณาจากจำนวนพื้นที่ปลูกที่เท่ากัน พืชปัจจุบันในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงคือ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิคือข้าว กข . และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยปลูกในสัดส่วนพื้นที่
เท่ากัน จำนวนพื้นที่ของพืชปัจจุบันได้มาจากการวิเคราะห์จากปริมาตรน้ำเริ่มต้นในอ่างเก็บน้ำที่ 50 ถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง และพิจารณาจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก      
ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย โดยจำนวนพื้นที่ของการปลูกพืชปัจจุบันสูงสุดที่สามารถปลูกพืชปัจจุบันในสถานการณ์
น้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ได้แสดงในตารางที่ 5-37 

พืชปัจจุบันในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) พบว่า ในกรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกพืชได้ 5,173 ไร่ 
(เต็มพ้ืนที)่ เท่ากัน ในกรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำปกต ิเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 
100 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกพืชได้ 5,173 ไร่ (เต็มพื้นที่) เท่ากัน เช่นเดียวกัน ในขณะที่กรณีสถานการณ์น้ำ
ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำน้อย จะไม่สามารถปลูกพืชได้เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ 
โดยจะปลูกได้ 1,000 2,300 และ 3,600 ไร่ เมื่อปริมาตรน้ำ 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ 

พืชปัจจุบันในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำห้วยฮิ (ข้าว กข. + ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) พบว่าในกรณี
สถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก สามารถปลูกพืชได้ 1 ,700 2,000 2,350 2,650 2,950 และ
3,250 ไร่ เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมี 50 60 70 80 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในกรณีสถานการณ์น้ำ
ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำปกติ สามารถปลูกพืชได้ 300 600 900 1,200 1,500 และ 1,850 ไร่ เมื่อปริมาตร
น้ำในอ่างมี 50 60 70 80 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในขณะที่กรณีสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ
แบบปีน้ำน้อย จะไม่สามารถปลูกพืชได้เมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมี 50 เปอร์เซ็นต์ โดยจะปลูกได้ 300 600 900 
1,200 และ1,500 ไร่ เมื่อปริมาตรน้ำ 60 70 80 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ 
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ตารางที่ 5-37  จำนวนพ้ืนที่ของพืชปัจจุบันในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 

ปริมาตรน้ำใน
อ่างฯ  

 
(เปอร์เซ็นต์) 

จำนวนพื้นที่สูงสุดที่สามารถปลูกพืชปัจจุบันในสถานการณ์น้ำต่างๆ (ไร่) 
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

ปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ ปีน้ำน้อย ปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ ปีน้ำน้อย 

50 5,173 5,173 0 1,700 300 0 
60 5,173 5,173 0 2,000 600 300 
70 5,173 5,173 0 2,350 900 600 
80 5,173 5,173 1,000 2,650 1,200 900 
90 5,173 5,173 2,300 2,950 1,500 1,200 
100 5,173 5,173 3,600 3,250 1,850 1,500 

 

1) ต้นทุนการผลิตของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

ต้นทุนการผลิตของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงได้พิจารณาจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย มีรายละเอียดดังนี้  

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืช
ทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-38 และได้เปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-39 
พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
การผลิต 22.607 ล้านบาท เท่ากัน หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีต้นทุนการผลิต 22.866 ล้าน
บาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 1.15 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีต้นทุนการผลิต 
35.052 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 55.05 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 4 มีต้นทุน
การผลิต 19.114 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 15.45 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 5 มี
ต้นทุนการผลิต 33.469 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 48.05 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 6 มีต้นทุนการผลิต 18.726 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 17.17 เปอร์เซ็นต์ การ
ปลูกพืชชนิดที่ 7 มีต้นทุนการผลิต 109.790 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 385.65 
เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีต้นทุนการผลิต 82.739 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
265.99 เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 9 มีต้นทุนการผลิต 53.300 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืช
ปัจจุบัน 135.77 เปอร์เซ็นต์ และการปลูกพืชชนิดที่ 10 มีต้นทุนการผลิต 28.980 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากการปลูกพืชปัจจุบัน 28.19 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางที่ 5-38 ต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำมาก 

แผนการปลูก
พืช 

ต้นทุนการผลิต ในกรณีเปอร์เซ็นตข์องปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 22.866 22.866 22.866 22.866 22.866 22.866 
2 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 
3 35.052 35.052 35.052 35.052 35.052 35.052 
4 19.114 19.114 19.114 19.114 19.114 19.114 
5 33.469 33.469 33.469 33.469 33.469 33.469 
6 18.726 18.726 18.726 18.726 18.726 18.726 
7 109.790 109.790 109.790 109.790 109.790 109.790 
8 82.739 82.739 82.739 82.739 82.739 82.739 
9 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 
10 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 

 

ตารางที่ 5-39 ผลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำ
น้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตเมื่อปรมิาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 +1.15 +1.15 +1.15 +1.15 +1.15 +1.15 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 +55.05 +55.05 +55.05 +55.05 +55.05 +55.05  
4 -15.45 -15.45 -15.45 -15.45 -15.45 -15.45  
5 +48.05 +48.05 +48.05 +48.05 +48.05 +48.05  
6 -17.17 -17.17 -17.17 -17.17 -17.17 -17.17  
7 +385.65 +385.65 +385.65 +385.65 +385.65 +385.65  
8 +265.99 +265.99 +265.99 +265.99 +265.99 +265.99  
9 +135.77 135.77 135.77 135.77 135.77 +135.77  
10 +28.19 +28.19 +28.19 +28.19 +28.19 +28.19  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 

 

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืช
ทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-40 และได้เปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-41 
พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนการ
ผลิต 22.607 ล้านบาท เท่ากัน หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีต้นทุนการผลิต 22.866 ล้านบาท 
เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 1.15 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีต้นทุนการผลิต 35.052 
ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 55.05 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 4 มีต้นทุนการผลิต 
19.114 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 15.45 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 5 มีต้นทุน
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การผลิต 33.469 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 48.05 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 
มีต้นทุนการผลิต 18.726 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบัน 17.17 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 7 มีต้นทุนการผลิต 109.790 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 385.65 เปอร์เซ็นต์ 
การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีต้นทุนการผลิต 82.739 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 265.99 
เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 9 มีต้นทุนการผลิต 53.300 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
135.77 เปอร์เซ็นต์ และการปลูกพืชชนิดที่ 10 มีต้นทุนการผลิต 28.980 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกพืชปัจจุบัน 28.19 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-40 ต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำปกติ 

แผนการปลูก
พืช 

ต้นทุนการผลิต ในกรณีเปอร์เซ็นตข์องปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 22.866 22.866 22.866 22.866 22.866 22.866 
2 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 
3 35.052 35.052 35.052 35.052 35.052 35.052 
4 19.114 19.114 19.114 19.114 19.114 19.114 
5 33.469 33.469 33.469 33.469 33.469 33.469 
6 18.726 18.726 18.726 18.726 18.726 18.726 
7 109.790 109.790 109.790 109.790 109.790 109.790 
8 82.739 82.739 82.739 82.739 82.739 82.739 
9 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 
10 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 

ตารางที่ 5-41 ผลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตเมื่อปรมิาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 +1.15 +1.15 +1.15 +1.15 +1.15 +1.15 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 +55.05 +55.05 +55.05 +55.05 +55.05 +55.05  
4 -15.45 -15.45 -15.45 -15.45 -15.45 -15.45  
5 +48.05 +48.05 +48.05 +48.05 +48.05 +48.05  
6 -17.17 -17.17 -17.17 -17.17 -17.17 -17.17  
7 +385.65 +385.65 +385.65 +385.65 +385.65 +385.65  
8 +265.99 +265.99 +265.99 +265.99 +265.99 +265.99  
9 +135.77 135.77 135.77 135.77 135.77 +135.77  
10 +28.19 +28.19 +28.19 +28.19 +28.19 +28.19  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืช
ทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-42 และได้เปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-43 
พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
การผลิต 4.370-15.733 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีต้นทุนการผลิต 4.420-15.913 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 1.1 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีต้นทุนการ
ผลิต 6.776-24.394 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 55.1 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 4 มีต้นทุนการผลิต 3.695-13.302 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี ่ย 15.5 
เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 5 มีต้นทุนการผลิต 6.470-23.292 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 48.1 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีต้นทุนการผลิต 3.620-13.032 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก
การปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 17.2 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีต้นทุนการผลิต 21.224-76.405 
ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 385.7 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีต้นทุนการ
ผลิต 15.994 -57.579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 266 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 9  มีต้นทุนการผลิต 10.304-37.093 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 135.8 
เปอร์เซ็นต์การปลูกพืชชนิดที่ 10 มีต้นทุนการผลิต 5.602-20.168 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 28.2 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-42 ต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำน้อย 

แผนการปลูก
พืช 

ต้นทุนการผลิต ในกรณีเปอร์เซ็นตข์องปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 0 0 0 4.420 10.167 15.913 
2 0 0 0 4.370 10.051 15.733 
3 0 0 0 6.776 15.585 24.394 
4 0 0 0 3.695 8.499 13.302 
5 0 0 0 6.470 14.881 23.292 
6 0 0 0 3.620 8.326 13.032 
7 0 0 0 21.224 48.814 76.405 
8 0 0 0 15.994 36.787 57.579 
9 0 0 0 10.304 23.698 37.093 
10 0 0 0 5.602 12.885 20.168 
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ตารางที่ 5-43 ผลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำ
น้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตเมื่อปรมิาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1    +1.14 +1.15 +1.14 พืชฤดูฝน 
2    0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3    +55.06 +55.06 +55.05  
4    -15.45 -15.44 -15.45  
5    +48.05 +48.05 +48.05  
6    -17.16 -17.16 -17.17  
7    +385.68 +385.66 +385.64  
8    +266.00 +266.00 +265.98  
9    +135.79 +135.78 +135.77  
10    +28.19 +28.20 +28.19  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 

 

2) ต้นทุนการผลิตของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

ต้นทุนการผลิตของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้พิจารณาจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย มีรายละเอียดดังนี้  

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืช
ทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-44 และได้เปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-45 
พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
การผลิต 7.472-14.284 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีต้นทุนการผลิต 7.514-14.366 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 0.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีต้นทุนการ
ผลิต 9.517-18.194 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 27.4 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 4 มีต้นทุนการผลิต 6.898-13.187 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 7.7 
เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 5 มีต้นทุนการผลิต 9.257-17.697 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 23.9 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีต้นทุนการผลิต 6.834-13.065 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก
การปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 8.5 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีต้นทุนการผลิต 21.692-41.471 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 190.31 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีต้นทุน
การผลิต 17.237-32.954 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 130.7 เปอร์เซ็นต์      
การปลูกพืชชนิดที่ 9 มีต้นทุนการผลิต 12.495-23.887 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณ
เฉลี่ย 67.2 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 10 มีต้นทุนการผลิต 8.516-16.280 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 14 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางที่ 5-44 ต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำมาก 

แผนการปลูก
พืช 

ต้นทุนการผลิต ในกรณีเปอร์เซ็นตข์องปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 7.514 8.841 10.388 11.714 13.040 14.366 
2 7.472 8.790 10.329 11.647 12.966 14.284 
3 9.517 11.196 13.156 14.835 16.514 18.194 
4 6.898 8.115 9.535 10.753 11.970 13.187 
5 9.257 10.890 12.796 14.430 16.063 17.697 
6 6.834 8.040 9.447 10.653 11.859 13.065 
7 21.692 25.520 29.986 33.814 37.642 41.471 
8 17.237 20.279 23.828 26.870 29.912 32.954 
9 12.495 14.700 17.272 19.477 21.682 23.887 
10 8.516 10.019 11.772 13.275 14.777 16.280 

ตารางที่ 5-45 ผลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตเมื่อปรมิาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 0.56 0.58 0.57 0.58 0.57 0.57 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 27.37 27.37 27.37 27.37 27.36 27.37  
4 -7.68 -7.68 -7.69 -7.68 -7.68 -7.68  
5 23.89 23.89 23.88 23.89 23.89 23.89  
6 -8.54 -8.53 -8.54 -8.53 -8.54 -8.53  
7 190.31 190.33 190.31 190.32 190.31 190.33  
8 130.69 130.71 130.69 130.70 130.70 130.71  
9 67.22 67.24 67.22 67.23 67.22 67.23  
10 13.97 13.98 13.97 13.98 13.97 13.97  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 

 

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืช
ทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-46 และได้เปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-47 
พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
การผลิต 1.319-8.131 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีต้นทุนการผลิต 1.326-8.177 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 0.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีต้นทุนการ
ผลิต 1.679-10.357 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 27.4 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที ่ 4 มีต้นทุนการผลิต 1.217-7.507 ล้านบาท ซึ ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี ่ย 7.7 
เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 5 มีต้นทุนการผลิต 1.634-10.073 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 23.9 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีต้นทุนการผลิต 1.206-7.437 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก
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การปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 8.5 เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีต้นทุนการผลิต 3.828-23.606 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 190.3 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีต้นทุนการ
ผลิต 3.042-18.758 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 130.7 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 9 มีต้นทุนการผลิต 2.205-13.597 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย  67.2 
เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 10 มีต้นทุนการผลิต 1.503-9.267 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 14 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-46 ต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำปกติ 

แผนการปลูก
พืช 

ต้นทุนการผลิต ในกรณีเปอร์เซ็นตข์องปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 1.326 2.652 3.978 5.304 6.63 8.177 
2 1.319 2.637 3.956 5.274 6.593 8.131 
3 1.679 3.359 5.038 6.718 8.397 10.357 
4 1.217 2.435 3.652 4.869 6.086 7.507 
5 1.634 3.267 4.901 6.534 8.168 10.073 
6 1.206 2.412 3.618 4.824 6.030 7.437 
7 3.828 7.656 11.484 15.312 19.140 23.606 
8 3.042 6.084 9.126 12.168 15.210 18.758 
9 2.205 4.410 6.615 8.820 11.025 13.597 
10 1.503 3.006 4.508 6.011 7.514 9.267 

ตารางที่ 5-47 ผลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตเมื่อปรมิาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 0.53 0.57 0.56 0.57 0.56 0.57 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 27.29 27.38 27.35 27.38 27.36 27.38  
4 -7.73 -7.66 -7.68 -7.68 -7.69 -7.67  
5 23.88 23.89 23.89 23.89 23.89 23.88  
6 -8.57 -8.53 -8.54 -8.53 -8.54 -8.54  
7 190.22 190.33 190.29 190.33 190.31 190.32  
8 130.63 130.72 130.69 130.72 130.70 130.70  
9 67.17 67.24 67.21 67.24 67.22 67.22  
10 13.95 13.99 13.95 13.97 13.97 13.97  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืช
ทั้ง 10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-48 และได้เปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-49 
พบว่า เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 60 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
การผลิต 1.319-6.593 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีต้นทุนการผลิต 1.326-6.630 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 0.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีต้นทุนการ
ผลิต 1.679-8.397 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 27.4 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที ่ 4 มีต้นทุนการผลิต 1.217-6.086 ล้านบาท ซึ ่งลดลงจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี ่ย 7.7 
เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 5 มีต้นทุนการผลิต 1.634-8.168 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 23.9 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีต้นทุนการผลิต 1.206-6.030 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก
การปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 8.5 เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีต้นทุนการผลิต 3.828-19.140 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 190.3 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีต้นทุนการ
ผลิต 3.042-15.210 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 130.7 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 9 มีต้นทุนการผลิต 2.205-11.025 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย  67.2 
เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 10 มีต้นทุนการผลิต  1.503-7.514 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 14 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-48 ต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำน้อย 

แผนการปลูก
พืช 

ต้นทุนการผลิต ในกรณีเปอร์เซ็นตข์องปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1  1.326 2.652 3.978 5.304 6.630 
2  1.319 2.637 3.956 5.274 6.593 
3  1.679 3.359 5.038 6.718 8.397 
4  1.217 2.435 3.652 4.869 6.086 
5  1.634 3.267 4.901 6.534 8.168 
6  1.206 2.412 3.618 4.824 6.030 
7  3.828 7.656 11.484 15.312 19.140 
8  3.042 6.084 9.126 12.168 15.210 
9  2.205 4.410 6.615 8.820 11.025 
10  1.503 3.006 4.508 6.011 7.514 
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ตารางที่ 5-49 ผลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตเมื่อปรมิาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1  0.53 0.57 0.56 0.57 0.56 พืชฤดูฝน 
2  0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3  27.29 27.38 27.35 27.38 27.36  
4  -7.73 -7.66 -7.68 -7.68 -7.69  
5  23.88 23.89 23.89 23.89 23.89  
6  -8.57 -8.53 -8.54 -8.53 -8.54  
7  190.22 190.33 190.29 190.33 190.31  
8  130.63 130.72 130.69 130.72 130.70  
9  67.17 67.24 67.21 67.24 67.22  
10  13.95 13.99 13.95 13.97 13.97  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 

5.6.3 ผลตอบแทนสุทธิของการปลูกพืชในกรณีปรับเปลี่ยนพืช  

ผลตอบแทนสุทธิของการปลูกพืชชนิดใหม่ในกรณีปรับเปลี่ยนพืชตามแผนที่ได้กำหนดขึ้น จะพิจารณา
จากข้อมูลพืชต่างๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาผลผลิต ผลตอน
แทน ผลตอบแทนสุทธิ ดังแสดงในตารางที่ 5-35 โดยการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้มาจากการพืชที ่ปลูกในปัจจุบัน และการวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ในกรณี
ปรับเปลี่ยนพืช สามารถจัดกลุ่มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูก ดังแสดงในตารางที่ 5-36 ซึ่งแผนการปลูกที่ 1 
เป็นการนำพืชฤดูฝน (ข้าว กข.) มาปลูก และแผนการปลูกที่ 2 เป็นชนิดพืชที่ปลูกปัจจุบัน ส่วนแผนการปลูกท่ี 
3-10 เป็นชนิดพืชที่จะนำมาปลูกในกรณีปรับเปลี่ยนชนิดพืช และจำนวนพื้นที่ของการปลูกพืชที่จะนำมา
คำนวณผลตอบแทนสุทธิของพืชแต่ละแผนได้มาจากตารางที่ 5-37 

 1) ผลตอบแทนสุทธิของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

ผลตอบแทนสุทธิของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงได้พิจารณาจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย มีรายละเอียดดังนี้  

ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชทั้ง 
10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-50 และได้เปรียบเทียบต้นทุน
การผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-51 พบว่า เมื่อ
ปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบแทน 4.394 
ล้านบาท เท่ากัน หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) ที่ มีผลตอบแทน 15.025 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 241.94 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีผลตอบแทน 29.941 ล้านบาท 
เท่ากัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน 581.41 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 4 มีผลตอบแทน 8.820 ล้าน
บาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 100.73 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 5 มีผลตอบแทน 
20.330 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 362.68 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มี
ผลตอบแทน 17.485 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน 297.93 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิด
ที่ 7 มีผลตอบแทน 82.116 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 1,769.96 เปอร์เซ็นต์ การ
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ปลูกพืชชนิดที่ 8 มีผลตอบแทน 84.582 ล้านบาท เท่ากัน ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 1,824.94 
เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 9 มีผลตอบแทน 77.952 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 
1,674.06 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 10 มีผลตอบแทน 90.956 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูก
พืชปัจจุบัน 1,970.00 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-50 ผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปี
น้ำมาก 

แผนการปลูก
พืช 

ผลตอบแทน ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 15.025 15.025 15.025 15.025 15.025 15.025 
2 4.394 4.394 4.394 4.394 4.394 4.394 
3 29.941 29.941 29.941 29.941 29.941 29.941 
4 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 
5 20.330 20.330 20.330 20.330 20.330 20.330 
6 17.485 17.485 17.485 17.485 17.485 17.485 
7 82.166 82.166 82.166 82.166 82.166 82.166 
8 84.582 84.582 84.582 84.582 84.582 84.582 
9 77.952 77.952 77.952 77.952 77.952 77.952 
10 90.956 90.956 90.956 90.956 90.956 90.956 

ตารางที่ 5-51 ผลเปรียบเทียบผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 241.94 241.94 241.94 241.94 241.94 241.94 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 581.41 581.41 581.41 581.41 581.41 581.41  
4 100.73 100.73 100.73 100.73 100.73 100.73  
5 362.68 362.68 362.68 362.68 362.68 362.68  
6 297.93 297.93 297.93 297.93 297.93 297.93  
7 1,769.96 1,769.96 1,769.96 1,769.96 1,769.96 1,769.96  
8 1,824.94 1,824.94 1,824.94 1,824.94 1,824.94 1,824.94  
9 1,674.06 1,674.06 1,674.06 1,674.06 1,674.06 1,674.06  
10 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
 

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชทั้ง 
10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-52 และได้เปรียบเทียบต้นทุน
การผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-53 พบว่า เมื่อ
ปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ทีป่ริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบแทน 4.394 
ล้านบาท เท่ากัน หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีผลตอบแทน 15.025 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 241.94 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีผลตอบแทน 29.941 ล้านบาท 
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เท่ากัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน 581.41 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 4 มีผลตอบแทน 8.820 ล้าน
บาท เท่ากัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบัน 100.73 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 5 มีผลตอบแทน 20.33 
ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 362.68 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีผลตอบแทน 
17.485 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 297.93 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 7 มี
ผลตอบแทน 82.116 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 1,769.96 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืช
ชนิดที่ 8 มีผลตอบแทน 84.582 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 1,824.94 เปอร์เซ็นต์ 
การปลูกพืชชนิดที่ 9 มีผลตอบแทน 77.952 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน 1,674.06 
เปอร์เซ็นต์ และการปลูกพืชชนิดที่ 10 มีผลตอบแทน 90.956 ล้านบาท เท่ากัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืช
ปัจจุบัน 1,970 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-52 ผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปี
น้ำปกติ 

แผนการปลูก
พืช 

ผลตอบแทน ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 15.025 15.025 15.025 15.025 15.025 15.025 
2 4.394 4.394 4.394 4.394 4.394 4.394 
3 29.941 29.941 29.941 29.941 29.941 29.941 
4 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 
5 20.330 20.330 20.330 20.330 20.330 20.330 
6 17.485 17.485 17.485 17.485 17.485 17.485 
7 82.166 82.166 82.166 82.166 82.166 82.166 
8 84.582 84.582 84.582 84.582 84.582 84.582 
9 77.952 77.952 77.952 77.952 77.952 77.952 
10 90.956 90.956 90.956 90.956 90.956 90.956 

 

ตารางที่ 5-53 ผลเปรียบเทียบผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อ
น้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 241.94 241.94 241.94 241.94 241.94 241.94 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 581.41 581.41 581.41 581.41 581.41 581.41  
4 100.73 100.73 100.73 100.73 100.73 100.73  
5 362.68 362.68 362.68 362.68 362.68 362.68  
6 297.93 297.93 297.93 297.93 297.93 297.93  
7 1,769.96 1,769.96 1,769.96 1,769.96 1,769.96 1,769.96  
8 1,824.94 1,824.94 1,824.94 1,824.94 1,824.94 1,824.94  
9 1,674.06 1,674.06 1,674.06 1,674.06 1,674.06 1,674.06  
10 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชทั้ง 
10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที ่ 5-54 และได้เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-55 พบว่า 
เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบแทน 
0.849-3.058 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีผลตอบแทน 2.905-10.456 ล้านบาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 242 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีผลตอบแทน 5.788 -
20.837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 581.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 4 มี
ผลตอบแทน 1.705-6.138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 100.8 เปอร์เซ็นต์ การ
ปลูกพืชชนิดที่ 5 มีผลตอบแทน 3.930-14.148 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 362.8 
เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีผลตอบแทน 3.380-12.168 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 298 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีผลตอบแทน 15.884-57.181 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
การปลูกพืชปัจจุบัน ประมาณเฉลี่ย 1,770.3 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีผลตอบแทน 16.351-58.863 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 1,825.5 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 9 มี
ผลตอบแทน 15.069-54.248 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 1 ,674.5 เปอร์เซ็นต์ 
และการปลูกพืชชนิดที่ 10 มีผลตอบแทน 17.583-63.298 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 1,970.5 เปอร์เซ็นต์  

ตารางที่ 5-54 ผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปี
น้ำน้อย 

แผนการปลูก
พืช 

ผลตอบแทน ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 0 0 0 2.905 6.680 10.456 
2 0 0 0 0.849 1.953 3.058 
3 0 0 0 5.788 13.312 20.837 
4 0 0 0 1.705 3.922 6.138 
5 0 0 0 3.930 9.039 14.148 
6 0 0 0 3.380 7.774 12.168 
7 0 0 0 15.884 36.533 57.181 
8 0 0 0 16.351 37.607 58.863 
9 0 0 0 15.069 34.659 54.248 
10 0 0 0 17.583 40.440 63.298 
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ตารางที่ 5-55 ผลเปรียบเทียบผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหง เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1    242.17 242.04 241.92 พืชฤดูฝน 
2    0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3    581.74 581.62 581.39  
4    100.82 100.82 100.72  
5    362.90 362.83 362.66  
6    298.12 298.05 297.91  
7    1,770.91 1,770.61 1,769.88  
8    1,825.91 1,825.60 1,824.89  
9    1,674.91 1,674.65 1,673.97  
10    1,971.02 1,970.66 1,969.91  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
 

2) ผลตอบแทนสุทธิของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

ผลตอบแทนสุทธิของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้พิจารณาจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำไหล
เข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย มีรายละเอียดดังนี้  

ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ได้ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชทั้ง 
10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-56 และได้เปรียบเทียบต้นทุน
การผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-57 พบว่า เมื่อ
ปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบแทน 3.191-
6.100 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีผลตอบแทน 4.938-9.440 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 54.8 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีผลตอบแทน 7.389-14.125 
ล้านบาท ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี ่ย 131.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที ่ 4 มี
ผลตอบแทน 3.918-7.491 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 22.8 เปอร์เซ็นต์ การ
ปลูกพืชชนิดที่ 5 มีผลตอบแทน 5.809-11.106 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 
82.1 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีผลตอบแทน 5.342-10.212 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืช
ปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 67.4 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีผลตอบแทน 16.053-30.689 ล้านบาท ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 403.1 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีผลตอบแทน 16.300-
31.162 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 410.8 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 9 มี
ผลตอบแทน 15.173-29.007 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 375.5 เปอร์เซ็นต์ 
การปลูกพืชชนิดที่ 10 มีผลตอบแทน 17.399-33.262 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณ
เฉลี่ย 445.3 เปอร์เซ็นต ์ 
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ตารางที่ 5-56 ผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิเมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบ
ปีน้ำมาก 

แผนการปลูก
พืช 

ผลตอบแทน ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 4.938 5.809 6.826 7.697 8.568 9.440 
2 3.191 3.754 4.411 4.974 5.537 6.100 
3 7.389 8.693 10.214 11.518 12.822 14.125 
4 3.918 4.610 5.416 6.108 6.799 7.491 
5 5.809 6.835 8.031 9.056 10.081 11.106 
6 5.342 6.285 7.384 8.327 9.270 10.212 
7 16.053 18.886 22.191 25.024 27.857 30.689 
8 16.300 19.176 22.532 25.409 28.285 31.162 
9 15.173 17.851 20.975 23.652 26.330 29.007 
10 17.399 20.469 24.051 27.122 30.192 33.262 

ตารางที่ 5-57 ผลเปรียบเทียบผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 54.75 54.74 54.75 54.74 54.74 54.75 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 131.56 131.57 131.56 131.56 131.57 131.56  
4 22.78 22.80 22.78 22.80 22.79 22.80  
5 82.04 82.07 82.07 82.07 82.07 82.07  
6 67.41 67.42 67.40 67.41 67.42 67.41  
7 403.07 403.09 403.08 403.10 403.11 403.10  
8 410.81 410.82 410.81 410.84 410.84 410.85  
9 375.49 375.52 375.52 375.51 375.53 375.52  
10 445.25 445.26 445.25 445.28 445.28 445.28  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
 

  ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ ได้ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชทั้ง 
10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-58 และได้เปรียบเทียบต้นทุน
การผลิตของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-59 พบว่า เมื่อ
ปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบแทน 0.563-
3.472 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีผลตอบแทน 0.871-5.373 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึน
จากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 54.8 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีผลตอบแทน 1.304-8.041 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 131.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 4 มีผลตอบแทน 
0.691-4.264 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 22.8 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 5 
มีผลตอบแทน 1.025-6.322 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 82.1 เปอร์เซ็นต์ การ
ปลูกพืชชนิดที่ 6 มีผลตอบแทน 0.943-5.813 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 67.4 
เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีผลตอบแทน 2.833-17.469 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน
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ประมาณเฉลี่ย 403.2 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีผลตอบแทน 2.876-17.738 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
การปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 410.9 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 9 มีผลตอบแทน 2.678-16.512 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 375.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 10 มีผลตอบแทน 
3.070-18.934 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 445.4 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 5-58 ผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิเมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบ
ปีน้ำปกต ิ

แผนการปลูก
พืช 

ผลตอบแทน ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 0.871 1.743 2.614 3.485 4.357 5.373 
2 0.563 1.126 1.689 2.252 2.815 3.472 
3 1.304 2.608 3.912 5.216 6.519 8.041 
4 0.691 1.383 2.074 2.766 3.457 4.264 
5 1.025 2.050 3.076 4.101 5.126 6.322 
6 0.943 1.885 2.828 3.771 4.713 5.813 
7 2.833 5.666 8.499 11.331 14.164 17.469 
8 2.876 5.753 8.629 11.506 14.382 17.738 
9 2.678 5.355 8.033 10.710 13.388 16.512 
10 3.070 6.141 9.211 12.282 15.352 18.934 

 

ตารางที่ 5-59 ผลเปรียบเทียบผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติ 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1 54.71 54.80 54.77 54.75 54.78 54.75 พืชฤดูฝน 
2 0 0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3 131.62 131.62 131.62 131.62 131.58 131.60  
4 22.74 22.82 22.79 22.82 22.81 22.81  
5 82.06 82.06 82.12 82.10 82.10 82.09  
6 67.50 67.41 67.44 67.45 67.42 67.43  
7 403.20 403.20 403.20 403.15 403.16 403.14  
8 410.83 410.92 410.89 410.92 410.91 410.89  
9 375.67 375.58 375.61 375.58 375.60 375.58  
10 445.29 445.38 445.35 445.38 445.36 445.33  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
 

ในกรณีน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชทั้ง 
10 แผน ที่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังแสดงในตารางที ่ 5-60 และได้เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืชที่ 2) ดังแสดงในตารางที่ 5-61 พบว่า 
เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (แผนการปลูกพืช 2) ที่ปริมาตรน้ำในอ่างมีตั้งแต่ 60 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบแทน 
0.563-2.815 ล้านบาท หากปลูกพืชแบบฤดูฝน (แผนการปลูกพืช 1) มีผลตอบแทน 0.871-4.357 ล้านบาท ซึ่ง
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เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 54.8 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 3 มีผลตอบแทน 1.304-
6.519 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 131.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 4 มี
ผลตอบแทน 0.691-3.457 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 22.8 เปอร์เซ็นต์ การ
ปลูกพืชชนิดที่ 5 มีผลตอบแทน 1.025-5.126 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 82.1 
เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 6 มีผลตอบแทน 0.943-4.713 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบัน
ประมาณเฉลี่ย 67.4 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 7 มีผลตอบแทน 2.833-14.164 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
การปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 403.2 เปอร์เซ็นต ์การปลูกพืชชนิดที่ 8 มีผลตอบแทน 2.876-14.382 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 410.9 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิดที่ 9 มีผลตอบแทน 
2.678-13.388 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี่ย 375.6 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชชนิด
ที ่ 10 มีผลตอบแทน 3.070-15.352 ล้านบาท ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจากการปลูกพืชปัจจุบันประมาณเฉลี ่ย 445.4 
เปอร์เซ็นต ์ 

ตารางที่ 5-60 ผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบ
ปีน้ำน้อย 

แผนการปลูก
พืช 

ผลตอบแทน ในกรณีเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ (ล้าน บาท) 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1  0.871 1.743 2.614 3.485 4.357 
2  0.563 1.126 1.689 2.252 2.815 
3  1.304 2.608 3.912 5.216 6.519 
4  0.691 1.383 2.074 2.766 3.457 
5  1.025 2.050 3.076 4.101 5.126 
6  0.943 1.885 2.828 3.771 4.713 
7  2.833 5.666 8.499 11.331 14.164 
8  2.876 5.753 8.629 11.506 14.382 
9  2.678 5.355 8.033 10.710 13.388 
10  3.070 6.141 9.211 12.282 15.352 

ตารางที่ 5-61 ผลเปรียบเทียบผลตอบแทนในฤดูแล้งของแผนการปลูกพืชต่างๆ กับพืชปัจจุบัน ของอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำฮิ เมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย 

แผนการ
ปลูกพืช 

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ 
หมายเหต ุ

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1  54.71 54.80 54.77 54.75 54.78 พืชฤดูฝน 
2  0 0 0 0 0 พืชปัจจุบัน 
3  131.62 131.62 131.62 131.62 131.58  
4  22.74 22.82 22.79 22.82 22.81  
5  82.06 82.06 82.12 82.10 82.10  
6  67.50 67.41 67.44 67.45 67.42  
7  403.20 403.20 403.20 403.15 403.16  
8  410.83 410.92 410.89 410.92 410.91  
9  375.67 375.58 375.61 375.58 375.60  
10  445.29 445.38 445.35 445.38 445.36  

หมายเหตุ: เครื่องหมาย (-) แสดงว่า ลดลง และ เครื่องหมาย (+) แสดงว่า เพิ่มขึ้น 
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5.7 ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองธรรมชาติ 

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองธรรมชาติ  โดย
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงเป็นโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทาน ในขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ
เป็นโครงการที่ส่งน้ำด้วยระบบคลองธรรมชาติ โดยจะส่งไปยังพ้ืนที่ฝายสา ในการศึกษาได้เป็นการเปรียบเทียบ
ด้านประสิทธิภาพการชลประทาน การลดปริมาณการใช้น้ำ และประสิทธิผลด้านเศรษฐศาสตร์  

5.7.1 ผลเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพการชลประทาน 

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ดังตารางที่ 5-62 พบว่า 
อ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 อยู่ในช่วง 3-8 เปอร์เซ็นต์ 
เฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในฤดูแล้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2561 อยู่ในช่วง 24-55 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 38 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิมีประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 อยู่
ในช่วง 2-4 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 2.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในฤดูแล้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 อยู่ในช่วง 4-62 
เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 22 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีประสิทธิภาพการชลประทาน
โดยเฉลี่ยสูงกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง  

ตารางที่ 5-62 ประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮ ิ

ปี 
ประสิทธิภาพการชลประทาน (เปอร์เซ็นต์) 

อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ
ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

2553 6 42   
2554 3 34   
2555 4 31   
2556 5 53   
2557 7 55   
2558 8 44   
2559 3 32 2 8 
2560 4 24 3 62 
2561 4 25 2 14 
2562 4 - 4 4 

 

5.7.2 ผลเปรียบเทียบการลดปริมาณการใช้น้ำ 

 ผลการศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
เปอร์เซ็นต์การลดลงของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยของแผนการปรับเปลี่ยนพืชชนิดใหม่ตามแผนการปลูกพืชที่    
3-10 เปรียบเทียบกับพืชปัจจุบัน (แผนที่ 2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในกรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างปีน้ำมาก ปีน้ำ
ปกติ และปีน้ำน้อย ดังตารางที่ 5-63 พบว่า เปอร์เซ็นต์การลดลงของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหงโดยส่วนใหญ่มากกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ โดยเฉพาะเมื่อน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำปกติและปีน้ำน้อย        
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงสามารถลดการใช้น้ำได้มากกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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ตารางที ่ 5-63 เปอร์เซ็นต์การลดลงของปริมาณการใช้น้ำเฉลี ่ยของแผนการปรับเปลี ่ยนพืชแต่ละแผน
เปรียบเทียบกับพืชปัจจุบัน เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างกรณีต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮ ิ

แผนการปลูก
พืช 

เปอร์เซ็นต์การลดลงของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเมื่อปริมาณน้ำไหลเขา้อ่างกรณีต่างๆ  
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

น้ำมาก น้ำปกติ น้ำน้อย น้ำมาก น้ำปกติ น้ำน้อย 
3 15.03 15.03 8.03 13.83 8.96 6.87 
4 6.41 6.41 3.43 8.90 4.54 4.17 
5 7.50 7.50 4.01 8.71 5.47 3.72 
6 20.35 20.35 10.88 16.90 10.95 8.40 
7 8.80 8.80 4.70 10.36 6.71 4.36 
8 18.42 18.42 9.84 13.89 10.22 7.84 
9 6.19 6.19 3.30 8.71 5.45 4.33 
10 24.81 24.81 13.26 19.45 12.60 9.67 

 

5.7.3 ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ยของแผนการปรับเปลี่ยนพืชชนิดใหม่ตามแผนการปลูกพืชที่ 3-10 เปรียบเทียบกับพืชปัจจุบัน (แผนที่ 
2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในกรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย ดังตารางที่ 5-64 พบว่า 
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงโดยส่วนใหญ่มากกว่าอ่างเก็บน้ำห้วย
น้ำฮิอย่างชัดเจนทั้งกรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย แสดงให้เห็นว่าการ
ปรับเปลี่ยนพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงซึ่งมีระบบส่งน้ำด้วยคลองชลประทานสามารถปรับเปลี ่ยนพืชที ่ให้
ผลตอบแทนมากกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

ตารางที ่ 5-64 เปอร์เซ็นต์การเพิ ่มขึ ้นของผลตอบแทนสุทธิเฉลี ่ยของแผนการปรับเปลี ่ยนพืชแต่ละแผน
เปรียบเทียบกับพืชปัจจุบัน เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างกรณีต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮ ิ

แผนการปลูก
พืช 

เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนสุทธเิฉลี่ยเมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างกรณีต่างๆ  
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

น้ำมาก น้ำปกติ น้ำน้อย น้ำมาก น้ำปกติ น้ำน้อย 
3 581.41 581.41 581.58 131.56 131.61 131.61 
4 100.73 100.73 100.79 22.79 22.80 22.80 
5 362.68 362.68 362.80 82.07 82.09 82.09 
6 297.93 297.93 298.03 67.41 67.44 67.44 
7 1,769.96 1,769.96 1,770.47 403.09 403.18 403.18 
8 1,824.94 1,824.94 1,825.47 410.83 410.89 410.89 
9 1,674.06 1,674.06 1,674.51 375.52 375.60 375.61 
10 1,970.00 1,970.00 1,970.53 445.27 445.35 445.35 
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5.8 ผลการพัฒนาฐานข้อมูลด้านข้อมูลและการใช้นํ้าของกลุ่มผู้ใช้นํ้า 

 การพัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล จากเกษตรอำเภอ และการจัดประชุม
ชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ 27–30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ข้อมูลต่างๆ จะถูก
เก็บไว้ในระบบ Line Application รายละเอียดดังนี้ 

5.8.1 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 จากการพิจารณาฐานข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในพ้ืนที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงวัยใช้แรงงาน มีอายุในช่วง 36–60 ปี จำนวน 75.42 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทั้งหมด อายุในช่วง 
18–35 ปี จำนวน 2.79 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทั้งหมด และอยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุมีอายุอยู่ในช่วง 61 ปี ขึ้นไป 
จำนวน 21.79 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทั้งหมด ตัวอย่างฐานข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
ดังแสดงในรูปที่ 5-34 

 
รูปที่ 5-34 ตัวอย่างฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

5.8.2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

 จากการพิจารณาฐานข้อมูลกลุ ่มผู ้ใช้น้ำ ในพื ้นที ่ชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ  ซึ่ง
ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำฮิและฝายสา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยใช้แรงงานมี
อายุในช่วง 36–60 ปี จำนวน 58.39 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทั้งหมด อายุในช่วง 18–35 ปี จำนวน 2.19 
เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทั้งหมด และอยู ่ในช่วงวัยผู ้สูงอายุมีอายุอยู ่ในช่วง 61 ปี ขึ ้นไป จำนวน 39.42 
เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทั้งหมด ตัวอย่างฐานข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ดังแสดงในดัง
รูปที่ 5-35 
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รูปที่ 5-35 ตัวอย่างฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

5.9 ผลการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 

 การศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื ่อสาร ได้พัฒนาด้วย Line Bot ซึ ่งคือ Line 
Official Account ที่ได้นำ Messaging API มาใช้ในการบริการ โดยทำการตั้งค่าให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
ได้โดยแอดมินไม่ต้องตอบเอง เพื่อให้สามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่แอดมินไม่
ต้องเป็นผู้ตอบเอง ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำชลประทานในเบื้องต้น ได้อย่างรวดเร็ว ไม่
ต้องคอยเป็นเวลานาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ โดยพัฒนาการสื่อสารนี้ใช้ควบคู่กับริชเมนู (Rich Menu) 
ซึ่งคือ แถบเมนูลัดในห้องแชท ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ การศึกษานี้ออกแบบแบ่งริชเมนู 
(Rich Menu) ออกเป็น 4 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 5-36 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
รูปที่ 5-36 รูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 
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5.9.1 ข้อมูลน้ำฝนและน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำ 

 ช่องข้อมูลน้ำฝนและน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำ (รูปที่ 5-37) เป็นช่องทางให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 
ข้อมูลปริมาณฝนจังหวัดน่าน ข้อมูลอุณหภูมิจังหวัดน่าน ข้อมูลสถานะน้ำในเขื่อนจังหวัดน่านในปัจจุบันเมื่อกด
ปุ่มเข้าไปจะปรากฎค่าต่างๆ ดังรูปที่ 5-38 โดยข้อมูลน้ำฝนปริมาณน้ำฝนจังหวัดน่าน ดังรูปที่ 5-38ก) ข้อมูล
อุณหภูมิจังหวัดน่าน ดังรูปที่ 5-38ข) ข้อมูลสถานะน้ำในเขื่อนจังหวัดน่านในปัจจุบัน แสดงปริมาตรน้ำในอ่าง
เทียบกับปริมาณความจุ (คิดเป็น ร้อยละ) ดังรูปที ่5-38ค) เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้ใช้งานได้ติดตามสถานการณ์
น้ำในพ้ืนที ่

 
รูปที่ 5-37 แถบเมนูลัดข้อมูลน้ำฝนและน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำ 

 

 

   
ก) ฝน ข) อุณหภูมิ ค) สถานะน้ำในเขื่อน 

รูปที่ 5-38 ข้อมูลปริมาณฝน อุณหภูมิ  และสถานะน้ำในเขื่อนจังหวัดน่าน 

5.9.2 ข้อมูลการปลูกพืข 

 ช่องข้อมูลการปลูกพืช (รูปที่ 5-39) เมื่อกดปุ่มเข้าไปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำของพืชของพืช
ชนิดต่างๆ แสดงดังรูปที่ 5-40 และเมื่อกดปุ่มของพืชแต่ละชนิดจะแสดงข้อมูลอายุพืชในการปลูก จำนวนวันที่
ต้องส่งน้ำ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ใน 1 วัน ปริมาณน้ำที่พืชใช้ตลอดอายุ ดังรูปที่ 5-41 เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผน
เลือกชนิดพืชสำหรับเพาะปลูก 
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รูปที่ 5-39 แถบเมนูลัดข้อมูลการปลูกพืช 

 

 
รูปที่ 5-40 ข้อมูลการใช้น้ำของพืชชนิดต่างๆ 

 

 

 
รูปที่ 5-41 รายละเอียดของพืชและปริมาณน้ำที่พืชใช้ 
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5.9.3 ข้อตกลงการส่งน้ำ 

 ช่องเมนูข้อตกลงการส่งน้ำ (รูปที่ 5-42) แอดมินจะเป็นผู้กำหนดค่าข้อมูลการส่งน้ำ ผู้ใช้งานจะทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมชลประทานจะส่งน้ำในวันเวลาใด เป็นช่วงเวลานานเท่าใด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้น้ำ
ตรงกัน และเป็นเครื่องมือช่วยเตือนความจำให้แก่ผู้ใช้น้ำ ดังแสดงในรูปที่ 5-43 

 
รูปที่ 5-42 ข้อตกลงการส่งน้ำ 

 
รูปที่ 5-43 ข้อมูลตารางการส่งน้ำ 

5.9.4 ติดต่อแจ้งข่าวสารและแจ้งปัญหา 

 ช่องเมนูติดต่อแจ้งข่าวสาร/แจ้งปัญหา (รูปที่ 5-44) เมื่อกดปุ่มเข้าไปจะเป็นแบบฟอร์มให้ผู ้ใช้งาน
สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอ หรือสิ่งที่ต้องการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เป็นช่องทางให้เกษตรกรได้ติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5-45       

 
รูปที่ 5-44 การติดต่อแจ้งเตือนข่าวสาร/แจ้งปัญหา 
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รูปที่ 5-45 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล 

5.10 ผลการถ่ายทอดความรู้ 

 การถ่ายทอดความรู้ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการอ่างเก็บ
น้ำในพื้นท่ี เพ่ือให้สามารถเข้าใจและใช้งานนวัตกรรมได้ 2) การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการฯ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเข้าใจและใช้งานนวัตกรรมได้ และ 3) การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ และหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน เพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ  

5.10.1 การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่ 

 การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 5-46 โดยผู้วิจัยได้นำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัย และผลการวิจัย
ที่ได้รับ และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากงานวิจัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้งาน ประกอบด้วย 
กราฟแนวทางการวางแผนปลูกพืชในสถานการณ์น้ำต่างๆ โปรแกรม WAPF 4.0 และนวัตกรรมการบริหาร
จัดการน้ำและการสื่อสารในรูปแบบ Line-Application  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมี
เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ และช่องทางติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
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รูปที่ 5-46 บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่โครงการ 

5.10.2 การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 

 การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง เมื่อวันที่   
24 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังแสดงในรูปที่ 5-47 และได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่าง
เก็บน้ำห้วยน้ำฮิ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังแสดงในรูปที่ 5-48 โดยผู้วิจัยได้นำเสนอภาพรวมของ
โครงการวิจัย และผลการวิจัยที่ได้รับ มุ่งเน้นการถ่ายทอดและทดลองใช้งานนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและ
การสื่อสารในรูปแบบ Line-Application เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดตามข่าวสาร ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ำในอ่าง แจ้งความประสงค์การปลูกพืช และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โครงการ นอกจากนี้ยังได้ให้
เกษตรกรกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1) ความง่ายและสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล 2) ความสวยงาม/ทันสมัย/น่าสนใจ 3) ความเข้าใจง่ายต่อการใช้งาน 4) การเลือกใช้สัญลักษณ์
และรูปภาพ 5) การเลือกใช้ขนาด/สี/อักษร 6) ความครอบคลุม และ 7) ภาพรวม ผลการประเมินแบบสอบถาม
เป็นเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในแต่ละด้านจากเกษตรของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง จำนวน 261 คน และอ่างห้วยน้ำฮิ 
จำนวน 259 คน ดังแสดงในรูปที่ 5-49 และรูปที่ 5-50 ตามลำดับ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (รูปที่ 5-49) พบว่า มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จำนวน 55.21 เปอร์เซ็นต์ และมากที่สุด จำนวน 34.36 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
รายละเอียดในด้านต่างๆ ทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จากจำนวน
เกษตรกรทั้งหมด ในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (รูปที่ 5-50) พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 51.94 เปอร์เซ็นต์ และมากที่สุด จำนวน 25.97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดในด้านต่างๆ 
ทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไปมากกว่า 72 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 
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รูปที่ 5-47 บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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รูปที่ 5-48 บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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รูปที่ 5-49 เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในการใช้ Line-Application ของเกษตรกรอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
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รูปที่ 5-50 เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในการใช้ Line-Application ของเกษตรกรอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 
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5.10.3 การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ และหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน 

 การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน ได้ดำเนินการ
ถ่ายทอดผลงานส่วนหนึ่งของงานวิจัยคือ โปรแกรม WAPF 4.0 เพื่อวางแผนการปลูกพืชของอ่างเก็บน้ำขนาด
กลาง ให้แก่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน และสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน โดย
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ได้นำไปใช้ในการอบรมหลักสูตรด้านบริหารจัดการน้ำ ให้แก่
บุคลากรด้านบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในรูปที่ 5-51 ส่วน
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ได้นำไปใช้เมื่อวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพ่ืออบรมให้นักวิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ดังแสดงในรูปที่ 5-52  

 

 
รูปที่ 5-51 การนำโปรแกรม WAPF 4.0 ไปใช้ในการอบรมหลักสูตรด้านบริหารจัดการน้ำ 

 

 
รูปที่ 5-52 การนำโปรแกรม WAPF 4.0 ไปใช้ในการสอนนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย 

 



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 154 
 

บทที่ 6 
อภิปรายและวิจารณ์ผล 

 
ในบทนี้กล่าวถึงอภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย ประกอบด้วย 1) สภาพน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ      

2) สภาพความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 3) พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 4) การลดลงของ
ปริมาณการใช้น้ำในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 5) การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในกรณี
ปรับเปลี ่ยนพืช 6) ความแตกต่างของโครงการที ่ม ีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองธรรมชาติ                  
7) ประสิทธิภาพของเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า และ 8) ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการบริหาร
จัดการน้ำและการสื่อสาร  

6.1 สภาพน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ 

 การศึกษาสภาพน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ ได้พิจารณาความผันแปรปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ และ
ปริมาตรน้ำเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง (1 ธันวาคม) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

6.1.1 ความผันแปรของปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 

 การศึกษาความผันแปรของปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ และฝายสา โดย
วิเคราะห์ค่าทางสถิติของข้อมูลรายเดือนและรายปี และวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลรายปีด้วยวิธี Mann-
Kendall (MK) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value=0.05) มีดังต่อไปนี้ 

 ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงรายเดือนโดยเฉลี ่ยเกิดขึ ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน โดยมีปริมาณน้ำท่าสูงสุดเกิดข้ึนในเดือนกันยายน (รูปที่ 5-7ก) ในปีน้ำมากเกิดข้ึนในเดือนสิงหาคม 
(รูปที่ 5-7ข) ในขณะที่ปีน้ำปกติและปีน้ำน้อยเกิดในเดือนกันยายน (รูปที่ 5-7ข) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝน
รายเดือน (รูปที่ 5-3) จะพบว่าน้ำท่าสูงสุดเกิดช้ากว่าปริมาณฝนประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณ
น้ำท่ารายปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.0002) แต่กลับพบว่าปริมาณฝนรายปีไม่มี
แนวโน้มทางสถิติ (p-value=0.489) อีกทั้งการระเหยรายปีมีแนวโน้มสูงขึ้น (p-value=0.020) ดังนั้นปริมาณ
น้ำท่าเพ่ิมข้ึนน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิรายเดือน เกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดย
มีปริมาณน้ำท่าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนกันยายน (รูปที่ 5-8ก) ในปีน้ำมากเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม (รูปที่ 5-8ข) 
ในขณะที่ปีน้ำปกติและปีน้ำน้อยเกิดในเดือนกันยายน (รูปที่ 5-8ข) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝนรายเดือน 
(รูปที ่ 5-3) จะพบว่าน้ำท่าสูงสุดเกิดช้ากว่าปริมาณฝนประมาณ 1 เดือนเช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 
นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้ำท่ารายปีไม่มีแนวโน้มทางสถิติ (p-value=0.069) สอดคล้องกับปริมาณฝน     
(p-value=0.489) ส่วนการระเหยรายปีมีแนวโน้มสูงขึ้น (p-value=0.020) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ำท่า
ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนเป็นหลัก  

ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเข้าฝายสารายเดือนโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดย
มีปริมาณน้ำท่าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม (รูปที่ 5-9ก) ในปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อยเกิดในเดือน
สิงหาคมเหมือนกัน (รูปที่ 5-9ข) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝนรายเดือน (รูปที่ 5-3) จะพบว่าน้ำท่าสูงสุด
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เนื่องมาจากปริมาณน้ำท่าที่ฝายสาถูกวิเคราะห์มาจากข้อมูลฝน นอกจากนี้ ปริมาณ
น้ำท่ารายปีไม่มีแนวโน้มทางสถิติ (p-value=0.112) สอดคล้องกับปริมาณฝน (p-value=0.489) ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าน้ำท่าข้ึนอยู่กับปริมาณฝนเป็นหลัก 
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6.1.2 ปริมาตรน้ำเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (รูปที่ 5-10) พบว่า ปริมาตรน้ำในเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม
มีค่าสูง และมีการใช้น้ำจากอ่างส่วนใหญ่เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์และปริมาตรน้ำจะเต็มอ่างเก็บน้ำอีกครั้งใน
เดือนสิงหาคม โดยปริมาตรน้ำในอ่างเพิ่มขึ ้นสอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (รูปที่ 5-7ก)) และเมื่อ
พิจารณาปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการวางแผนเพ่ือการชลประทาน ในฤดแูล้ง (1 ธ.ค.) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ อยู่
ในช่วง 9.15-13 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 12.46 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์ของความจุ แสดงให้เห็นว่าอ่าง
เก็บน้ำน้ำแหงมีปริมาณน้ำมาก  

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (รูปที่ 5-11) พบว่า ปริมาตรน้ำในเดือนกันยายนถึงเดือน
มกราคมมีค่าสูง และมีการใช้น้ำจากอ่างส่วนใหญ่เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์และปริมาตรน้ำจะเต็มอ่างเก็บน้ำอีก
ครั้งในเดือนสิงหาคม โดยปริมาตรน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (รูปที่ 5-8ก)) และเมื่อ
พิจารณาค่าสำหรับการวางแผนเพื ่อการชลประทานในฤดูแล้ง (1 ธ.ค.) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ อยู ่ในช่วง      
3.04-5.94 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 4.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุ   

6.2 สภาพความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

 ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำที่ผ่านมาของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ พบว่า มีการใช้
น้ำ 2 กิจกรรม คือ การใช้น้ำภาคเกษตร และการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 การใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่ต้องส่งจากอ่างของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ในฤดูแล้ง อยู่ในช่วง 3.352-7.337 
ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดูฝนอยู่ในช่วง 4.576-5.324 ล้าน ลบ.ม. เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้
พืชทั้งปี พบว่าความต้องการน้ำชลประทาน อยู่ในช่วง 7.928-12.661 ล้าน ลบ.ม. ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 1.59 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.053 ล้าน ลบ.ม./วัน) ในขณะที่ในฤดูฝน
มีปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากผลการวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2553-2562 พบว่า ในแต่ละปีส่วนใหญ่สามารถปลูกพืชได้สูงสุด 5 ,173 ไร่ (เต็มพื้นที่ชลประทานของ
โครงการ) ยกเว้นปี พ.ศ. 2557 ปลูกได้สูงสุด 1,700 ไร่ และ ปี พ.ศ. 2562 ไม่สามารถปลูกได้ โดยปี พ.ศ. 
2557 มีปริมาตรน้ำเริ่มต้นฤดูเพียง 82 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปี 2562 มีปริมาตรน้ำเริ่มต้นฤดูเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ 
(รูปที่ 5-10) แสดงว่าอ่างน้ำแหงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามในปีที่มีน้ำน้อยอาจมีปัญหาการขาด
แคลนน้ำ อย่างไรก็ตามจากการประชุมเกษตรกรและสอบถามจากเจ้าหน้าที่โครงการ ยังไม่พบปัญหาการขาด
แคลนน้ำ เนื่องจากเกษตรกรอาจนำน้ำที่โครงการปล่อยจากอ่างเพ่ือรักษาระบบนิเวศไปใช้  

 ส่วนในกรณีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่ต้องส่งจากอ่างของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ มี 2 ส่วน คือพื้นที่ของ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิและฝายสา โดยพื้นที่อ่างน้ำฮิในฤดูแล้ง อยู่ในช่วง 0.127-0.200 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดฝูน 
เท่ากับ 0.475 ล้าน ลบ.ม. เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พืชทั้งปี พบว่าความต้องการน้ำ
ชลประทาน อยู่ในช่วง 0.602-0.675 ล้าน ลบ.ม. ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
พฤษภาคม 0.18 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.006 ล้าน ลบ.ม./วัน) ในขณะในฤดูฝนมีปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนที่ตก
ด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
ในขณะที่การใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่ต้องส่งจากอ่างของฝาย ในฤดูแล้งอยู่ในช่วง 4.743-8.313 ล้าน ลบ.ม.   
ส่วนในฤดูฝน อยู่ในช่วง 8.932-10.439 ล้าน ลบ.ม. เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องส่งให้พืชทั้งปี 
พบว่าความต้องการน้ำชลประทาน อยู่ในช่วง 14.436-18.752 ล้าน ลบ.ม. ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 4.75 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.158 ล้าน ลบ.ม./วัน) ในขณะที่ในฤดูฝนมีปริมาณ
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น้ำท่าที่เกิดจากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากผลการวิเคราะห์ปี พ.ศ. 
2559-2562 พบว่า ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิสามารถปลูกพืชได้สูงสุด 1,900 600 300 และ 1,800 ไร่ 
ตามลำดับ หากพิจารณาจากพ้ืนที่ที่ปลูกจริงในฤดูแล้ง (200 ไร่) พบว่า ทุกปีมีการปลูกพืชน้อยกว่าพ้ืนที่สูงสุดที่
สามารถปลูกได้ และมีปริมาณน้ำเหลือส่งไปยังฝายสา แต่ปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ชลประทานของฝาย
สา ซึ่งมีประมาณ 9,395 ไร่  

6.3 พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 

 การวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมในฤดูแล้งในกรณีปรับเปลี่ยนพืช ได้จากการพิจารณาร่วมกันของ
ชนิดพืชที่ได้จาก Agri-Map ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน น้ำและอากาศ ข้อมูล
การปลูกพืชในปัจจุบันและข้อมูลความต้องการปลูกพืชในอนาคตซึ่งได้จากเจ้าหน้าที่โครงการ และการประชุม
เกษตรในพื้นที ่โดยการพิจารณาพืชที่เหมาะสมในกรณีปรับเปลี่ยนพืชยังได้พิจารณาเพ่ิมเติม ซ่ึงต้องเป็นพืชที่ใช้
น้ำน้อย และมีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ อีกท้ังยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรที่แตกต่างไปจากเดิมมาก
นัก ซึ ่งพืชชนิดใหม่จะเป็นพืชที่เกษตรกรมีประสบการณ์ ในการปลูกอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที ่นิยมในพื้นที่  
นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงระยะเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงพืชเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อการปลูกพืชในฤดู
ฝน  

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง มีพื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว โดยแผนที่ Agri-
Map แสดงให้เห็นถึงพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว 99 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที ่พิจารณา สอดคล้องกับการ
เพาะปลูกในปัจจุบันในฤดูฝนที่มีการปลูกข้าวเต็มพ้ืนที่ชลประทาน แม้ว่าพื้นท่ีจะเหมาะสมกับการปลูกข้าว แต่
ในฤดูแล้งเกษตรกรกลับมีวิถีชีวิตในการปลูกพืชไร่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อพิจาณาจาก
การประชุมเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการปลูกพืชในอนาคต เกษตรกรในพื้นที่สนใจปลูกพืช ได้แก่ กระเทียม 
หอมแดง ถั่วเหลือง และผัก เป็นต้น และมีเกษตรกรส่วนน้อยเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ที่อยากปลูกไม้ผล ได้แก่ 
ทุเรียนและเงาะ (ตารางที่ 5-12) แต่สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ในการปลูก ดังนั้น 
ในการปรับเปลี่ยนพืชเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของเกษตรกร และความเหมาะสมทั้งสภาพดิน น้ำ 
ภูมิอากาศ และตลาด จึงได้เสนอพืชชนิดใหม่ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว กระเทียม หอม 
ฟักทอง กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี มะระ บวบ ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง และผักชี 
(ตารางท่ี 5-13) โดยจะพบว่าพืชทั้งหมดจะมีอายุสูงสุดเพียง 110 วัน ซึ่งระยะเวลาในฤดูแล้งประมาณ 180 วัน 
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงพืชเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงได้โดยไม่กระทบต่อแผนการปลูกในฤดูฝน 

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ มีพื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว โดยแผนที่ 
Agri-Map แสดงให้เห็นถึงพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว 95 เปอร์ซ็นต์ของพื้นที่ที่พิจารณา สอดคล้องกับการ
เพาะปลูกในปัจจุบันในฤดูฝนที่มีการปลูกข้าวเต็มพ้ืนที่ชลประทาน และในฤดูแล้งเกษตรกรมีวิถีชีวิตในการปลูก
ข้าวและพืชไร่ผสมกันอย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที ่การปลูกพืชไร่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อพิจาณาจาก
การประชุมเกษตรกรเพ่ือวางแนวทางการปลูกพืชในอนาคต เกษตรกรในพื้นที่สนใจปลูกพืช ได้แก่ หอมแดง 
กระเทียม เป็นต้น แม้ว่ามีเกษตรกรประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ที่อยากปลูกทุเรียน (ตารางท่ี 5-12) แต่สภาพพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ในการปลูก ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนพืชเพื่อให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของเกษตรกร และความเหมาะสมทั้งสภาพดิน น้ำ ภูมิอากาศ และตลาด จึงได้เสนอพืชชนิดใหม่ ได้แก่ 
ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว กระเทียม หอม ฟักทอง กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี 
มะระ บวบ ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง และผักชี (ตารางที่ 5-13) โดยจะพบว่าพืชทั้งหมดจะมีอายุ
สูงสุดเพียง 110 วัน ซึ่งระยะเวลาในฤดูแล้งประมาณ 180 วัน จึงสามารถเปลี่ยนแปลงพืชเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
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ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิได้โดยไม่กระทบต่อแผนการปลูกในฤดูฝน อย่างไรก็ตามจากการประชุมเกษตรกรพบว่า
ในการปรับเปลี่ยนพืชสามารถเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ เท่านั้น เนื่องจากพื้นที่
ปลูกข้าวไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ    

6.4 การลดลงของปริมาณการใช้น้ำในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 

 การวิเคราะหก์ารลดลงของปริมาณการใช้น้ำในกรณีปรับเปลี่ยนพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 
ได้พิจารณาถึงแผนการปลูกพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต่างๆ และการลดลงของปริมาณการใช้น้ำ
ของแผนการปลูกพืชต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์น้ำ ได้วิเคราะห์ที่ปริมาตร
ความจุตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างเก็บน้ำขึ้นไป และการไหลของน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำ
น้อย และปีน้ำปกต ิรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

6.4.1 การลดลงของปริมาณการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ได้กำหนดการปลูกพืชในฤดูแล้งออกเป็น 10 แผน โดยแผนที่ 1 เป็นการนำพืชใน
ฤดูฝนมาปลูก (ข้าว กข.) แผนที่ 2 เป็นการปลูกพืชในปจจุบัน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ส่วนแผนที่ 3-10 เป็นพืช
ชนิดใหม่ โดยแผนที่ 3 คือ ข้าวโพดหวาน แผนที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 คือ ถั่วลิสง แผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว 
แผนที่ 7 คือ กระเทียม หอม ฟักทอง แผนที่ 8 คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี แผนที่ 9 คือ 
มะระ บวบ ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี การปลูกพืชแต่ละแผนจะกำหนด
รูปแบบการปลูกพืช (cropping pattern) เป็น 5 สัปดาห์ โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในแต่ละสัปดาห์ออกเป็น 14, 
29, 29, 14 และ 14 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ปลูก ตามลำดับ 

 แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงในสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ พบว่าเมื่อ
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมากและปีน้ำปกติ เมื่อปริมาตรน้ำมีตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุขึ ้นไป 
สามารถปลูกพืชปัจจุบัน (แผนที่ 2) และพืชชนิดใหม่ (แผนที่ 3-10) ได้เต็มพื้นที่ (ตารางที่ 5-16 และตารางที่ 
5-17) เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมีมาก และเมื่อพืชปัจจุบันสามารถปลูกได้เต็มพื้นที่  พืชชนิดใหม่
ซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าย่อมปลูกได้เต็มพื้นที่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อการไหลของน้ำเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อยจะ
สามารถปลูกพืชทุกชนิดเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อเปลี่ยนพืชชนิดใหม่ตามแผนที่ 
3-10 สามารถปลูกได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน อยู่ในช่วง 43.7-73.9, 8.7-20, 20-26.1, 43.7-130, 30.4-40, 
42.4-100, 0-11.1 และ 43.7-250 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางที่ 5-18) เนื่องจากพืชชนิดใหม่ใช้น้ำน้อยกว่า
พืชปัจจุบันจึงทำให้ปลูกพืชได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ แผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี เมื่อมีปริมาณน้ำ
ไหลเข้าอ่างน้อยสามารถปลูกพืชได้สูงสุดมากกว่า 3.5 เท่าของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และแผนที่ 6 ถั่วเขียว 
และ แผนที่ 8 กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี สามารถปลูกได้มากกว่า 2 เท่าของการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ส่วนพืชที่เกษตรกรต้องการปลูก คือ กระเทียม หอม (แผนที่ 7) สามารถปลูกได้พื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 40 
เปอร์เซ็นต์   

ผลการศึกษาการลดลงของปริมาณการใช้น้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ใช้เมื ่อปรับเปลี่ยนพืช
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่ใช้เมื่อปลูกพืชปัจจุบัน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เมื่อจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเท่ากันตาม
สถานการณ์น้ำต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ในกรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมากและปกติ การปลูกพืชชนิด
ใหม่ (แผนที่ 3-10) ลดปริมาณการใช้น้ำ ประมาณ 15, 6.4, 7.5, 20.4, 8.8, 18.4, 6.2 และ 24.8 ตามลำดับ 
(ตารางที่ 5-24 และ ตารางที่ 5-26) ในขณะที่กรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย การปลูกพืชชนิดใหม่ 
(แผนที่ 3-10) ลดปริมาณการใช้น้ำ อยู่ในช่วง 4.1-11.7, 1.7-5, 2-5.9, 5.5-15.9, 2.4-6.9, 5-14.4, 1.7-4.8 
และ 6.7-19.3 ตามลำดับ (ตารางที่ 5-28) โดยพืชชนิดใหม่แต่ละแผนลดปริมาณการใช้น้ำจากการปลูกพืช
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ปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการใช้น้ำน้อยกว่า โดยเฉพาะการปลูกพืชชนิดใหม่แผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียว
กวางตุ้ง ผักชี ลดปริมาณการใช้น้ำได้สูงถึง 24.8 เปอร์เซ็นต์ และแผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว ลดปริมาณการใช้น้ำได้
สูงถึง 20.4 เปอร์เซ็นต ์ส่วนพืชที่เกษตรกรต้องการปลูก คือ กระเทียม หอม (แผนที่ 7) สามารถลดปริมาณการ
ใช้น้ำลง 8.8 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการลดลงของปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำที่สามารถกำหนดพื้นที่
เพาะปลูกพืช 

6.4.2 การลดลงของปริมาณการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 

 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้กำหนดการปลูกพืชในฤดูแล้งออกเป็น 10 แผน เหมือนกับอ่างเก็บน้ำน้ำแหงแต่
การปรับเปลี่ยนพืชทำได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ และอีก 50 เปอร์เซ็นต์ได้ปลูกข้าวเป็นหลัก โดยแผนที่ 1 เป็น
การนำพืชในฤดูฝนมาปลูก (ข้าว กข.) เต็มพื้นที่ แผนที่ 2 เป็นการปลูกพืชในปจจุบัน (ข้าว และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์) ส่วนแผนที่ 3-10 เป็นพืชชนิดใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ 
เป็นพืชชนิดอื่นๆ โดยแผนที่ 3 คือ ข้าวโพดหวาน แผนที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 คือ ถั่วลิสง แผนที่ 6 คือ   
ถั่วเขียว แผนที่ 7 คือ กระเทียม หอม ฟักทอง แผนที่ 8 คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี แผนที่ 9 
คือ มะระ บวบ ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี การปลูกพืชแต่ละแผนจะกำหนด
รูปแบบการปลูกพืช (cropping pattern) เป็น 5 สัปดาห์ โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในแต่ละสัปดาห์ออกเป็น 20 
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนทีป่ลูก เท่ากัน  

 แผนการปลูกพืชที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิในสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ พบว่า
เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก เมื่อปริมาตรน้ำมีตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุขึ้นไป สามารถปลูก
พืชชนิดใหม่ (แผนที่ 3-10) ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน อยู่ในช่วง 15.3-25, 4.6-14.7, 4.6-17.7, 23.4-35, 
7.7-10, 22-29.4, 6.4-9 และ 40.2-42.4 เปอร์เซ็นต ์ตามลำดับ (ตารางท่ี 5-19) ในกรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง
แบบปีน้ำปกติ สามารถปลูกพืชชนิดใหม่ (แผนที่ 3-10) ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน อยู่ในช่วง 13.5-22.2,  
0-8.3, 0-16.7, 16.7-37.5, 0-20, 16.7-33.3, 6.7-11.1 และ 32.4-37.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางที่ 5-20) 
อย่างไรก็ตามเมื่อการไหลของน้ำเข้าอ่างแบบปีน้ำน้อยจะสามารถปลูกพืชทุกชนิดเมื่อปริมาตรน้ำในอ่างมี
มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อเปลี่ยนพืชชนิดใหม่สามารถปลูกได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากพืชปัจจุบัน อยู่ในช่วง   
6.7-23.3, 0-10.8, 0-16.7, 26.7-33.3, 6.7-11.1, 16.7-33.3, 6.7-11.1 และ 33.3-37.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
(ตารางที่ 5-21) เนื่องจากพืชชนิดใหม่ใช้น้ำน้อยกว่าพืชปัจจุบันจึงทำให้ปลูกพืชได้จำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยพืช
ตามแผนที่ 6 ถั่วเขียว แผนที่ 8 กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี และ แผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียว
กวางตุ้ง ผักชี สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพืชที่เกษตรกรต้องการปลูก คือ กระเทียม หอม 
(แผนที่ 7) สามารถปลูกได้พื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาตร
น้ำในอ่างเริ่มต้นฤดูและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ  

ผลการศึกษาการลดลงของปริมาณการใช้น้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ใช้เมื ่อปรับเปลี่ยนพืช
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่ใช้เมื ่อปลูกพืชปัจจุบัน (ข้าว กข. และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เมื่อจำนวนพื ้นที่
เพาะปลูกเท่ากันตามสถานการณ์น้ำต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ในกรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำมาก การปลูก
พืชชนิดใหม่ (แผนที่ 3-10) ลดปริมาณการใช้น้ำ อยู่ในช่วง 12.1-15.2, 7.8-9.8, 8.4-10.5, 14.8-18.6, 9.1-11.4, 
13.8-17.3, 7.6-9.6 และ 17-21.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางท่ี 5-30) ในกรณีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปี
น้ำมาก การปลูกพืชชนิดใหม่ (แผนที่ 3-10) ลดปริมาณการใช้น้ำ อยู่ในช่วง 4-12.5, 1.1-8.1, 1.2-8.7, 4.9-15.3, 
3-9.4, 4.6-14.3, 1.4-7.9 และ 5.7-17.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางท่ี 5-32) ในขณะที่กรณีปริมาณน้ำไหล
เข้าอ่างแบบปีน้ำน้อย การปลูกพืชชนิดใหม่ (แผนที่ 3-10) ลดปริมาณการใช้น้ำ อยู่ในช่วง 4-11.4, 1.1-7.4, 
1.2-3.3, 4.9-14, 3-8.7, 4.6-13.1, 2.5-7.2 และ 5.7-16.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางท่ี 5-34) โดยพืชชนิด
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ใหม่แต่ละแผนลดปริมาณการใช้น้ำจากการปลูกพืชปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการใช้น้ำน้อยกว่า แต่การ
ปรับเปลี่ยนพืชของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิส่งผลให้ปริมาณน้ำลดลงน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ มีเพียงการปลูกพืช
ชนิดใหม่แผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 21.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
พืชที่เกษตรกรต้องการปลูก คือ กระเทียม หอม (แผนที่ 7) สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลง 11.4 เปอร์เซ็นต์ 
อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำในอ่างเริ่มต้นฤดูและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ  ผล
การศึกษายังพบว่าการลดลงของปริมาณการใช้น้ำน้อยนั่นเป็นเพราะการปรับเปลี่ยนพืชของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ
ทำได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งพ้ืนที่อีก 50 เปอร์เซ็นต์ ยังคงปลูกข้าว กข. ซึ่งเป็นพืชที่ต้องการ
น้ำสูง    

6.5 การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 

 การวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในกรณีปรับเปลี่ยนพืชของอ่าง
เก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ ได้พิจารณาถึงต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิของการปลูกพืชตามแผนการ
ปลูกพืชชนิดใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขจำนวนพื้นที่ของการปลูกพืชปัจจุบัน
ตามสถานการณ์น้ำต่างๆ ซึ่งสถานการณ์น้ำจะวิเคราะห์ที่ปริมาตรความจุตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง
เก็บน้ำข้ึนไป และการไหลของน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำแบบปีน้ำมาก ปีน้ำน้อย และปีน้ำปกติ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

6.5.1 การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง 

 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ได้กำหนดการปลูกพืชชนิดใหม่ในฤดูแล้งออกเป็น 7 แผน คือ แผนที่ 3 คือ ข้าวโพด
หวาน แผนที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 คือ ถั่วลิสง แผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว แผนที่ 7 คือ กระเทียม หอม ฟักทอง 
แผนที่ 8 คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี แผนที่ 9 คือ มะระ บวบ ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 
คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ส่วนการปลูกพืชปัจจุบันคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเป็น แผนที่ 2  

เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงของพืช
ชนิดใหม่ทั้ง 7 แผน พบว่า การปลูกพืชแผนที่ 3-10 ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น ประมาณ 581, 101, 363, 298, 
1,770, 1,825, 1,674 และ 1,970 เปอร์เซ็นต ์ตามลำดับ และเม่ือพิจารณาต้นทุนการผลิตของการปลูกพืชแผน
ที่ 3-10 เพิ่มขึ้น ประมาณ 55, 16, 48, 17, 386, 266, 136 และ 28 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
การปลูกพืชชนิดใหม่ให้ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน โดยการปลูกพืชผักตามแผนที่ 7-10 จะให้ผลตอบแทน
สูงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก จากการประชุมเกษตรกรพบว่าเกษตรกรสนใจคือ หอม และกระเทียม (แผนที่ 7) 
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 1,770 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการปลูกข้าวโพดถึง 4 เท่า ดังนั้นในการเลือก
ชนิดพืชต้องพิจารณาทั้ง 2 ส่วน ทั้งผลตอบแทนและต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตามทั้งต้นทุนการผลิตและ
ผลตอบแทนสุทธิมาจากข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้นราคาในตลาดในอนาคตอาจส่งผลต่อผลตอบแทนสุทธิ 
รวมทั้งต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ผลตอบแทนที่เพิ ่มขึ ้นมาจากการปลูกพืชเพียงรอบการปลูกเดียว หาก
พิจารณาการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของการปลูกพืชชนิดใหม่เท่ากับปริมาณการใช้น้ำของพืชปัจจุบัน จะสามารถ
เพ่ิมพ้ืนที่การปลูก หรือเพ่ิมรอบการปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีอายุสั้น จะยิ่งทำให้ผลตอบแทนยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น   

6.5.2 การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิ

 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้กำหนดการปลูกพืชชนิดใหม่ในฤดูแล้งออกเป็น 7 แผน เหมือนกับอ่างเก็บน้ำน้ำ
แหงแต่การปรับเปลี่ยนพืชทำได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ และอีก 50 เปอร์เซ็นต์ได้ปลูกข้าวเป็นหลัก โดยแผนที่ 
2 เป็นการปลูกพืชในปจจุบัน (ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ส่วนแผนที่ 3-10 เป็นพืชชนิดใหม่ ได้ปรับเปลี่ยน
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ เป็นพืชชนิดอื่นๆ โดยแผนที่ 3 คือ ข้าวโพดหวาน แผน
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ที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 คือ ถั่วลิสง แผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว แผนที่ 7 คือ กระเทียม หอม ฟักทอง แผนที่ 8 
คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี แผนที่ 9 คือ มะระ บวบ ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 คะน้า ผักกาด
เขียวกวางตุ้ง ผักชี  

 เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิของ
พืชชนิดใหม่ทั้ง 7 แผน พบว่า การปลูกพืชแผนที่ 3-10 ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น ประมาณ 132, 23, 82, 68, 
404, 411, 376 และ 446 เปอร์เซ็นต ์ตามลำดับ และเม่ือพิจารณาต้นทุนการผลิตของการปลูกพืชแผนที่ 3-10 
พบว่า แผนที่ 4 และ แผนที่ 6 มีต้นทุนลดลง ประมาณ 8 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่ แผนที่ 3, 5, 
7-10 กลับมีต้นทุนเพ่ิมข้ึน ประมาณ 28, 24, 191, 131, 68 และ 14 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าการปลูกพืชชนิดใหม่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยการปลูกพืชผักตามแผนที่ 7-10 จะให้
ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกข้าว กข. มาก จากการประชุมเกษตรกรพบว่าเกษตรกรสนใจคือ 
หอม และกระเทียม (แผนที่ 7) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 404 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชเดิม
ถึง 2 เท่า ดังนั้นในการเลือกชนิดพืชต้องพิจารณาทั้ง 2 ส่วน ทั้งผลตอบแทนและต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม
ทั้งต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิมาจากข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้นราคาในตลาดในอนาคตอาจ
ส่งผลต่อผลตอบแทนสุทธิ รวมทั้งต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นมาจากการปลูกพืชเพียงรอบ
การปลูกเดียว หากพิจารณาการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของการปลูกพืชชนิดใหม่เท่ากับปริมาณการใช้น้ำของพืช
ปัจจุบัน จะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่การปลูก หรือเพ่ิมรอบการปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีอายุสั้น จะยิ่งทำให้ผลตอบแทนยิ่ง
เพ่ิมสูงขึ้น 

6.6 ความแตกต่างของโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองธรรมชาติ 

 การศึกษาความแตกต่างของโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองธรรมชาติ โดยโครงการ
อ่างเก็บน้ำน้ำแหงเป็นโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทาน ในขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิเป็น
โครงการที่ส่งน้ำด้วยระบบคลองธรรมชาติ โดยจะส่งไปยังพ้ืนที่ฝายสา ในการศึกษาได้เป็นการเปรียบเทียบด้าน
ประสิทธิภาพการชลประทาน การลดปริมาณการใช้น้ำ และประสิทธิผลด้านเศรษฐศาสตร์  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการชลประทานของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ แสดงให้เห็นว่าอ่างเก็บ
น้ำน้ำแหงมีประสิทธิภาพการชลประทานโดยเฉลี่ยสูงกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  และผล
การศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง พบว่า อ่างเก็บน้ำน้ำแหงสามารถลดการใช้น้ำได้มากกว่าอ่าง
เก็บน้ำห้วยน้ำฮ ิและเม่ือพิจารณาผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า เปอร์เซ็นตก์ารเพ่ิมข้ึนของผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงโดยส่วนใหญ่มากกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิอย่างชัดเจน ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าอ่างเก็บน้ำทีม่ีระบบส่งน้ำด้วยคลองชลประทานมีประสิทธภาพชลประทานที่ดีกว่า และเหมาะสมกับการ
ปรับเปลี่ยนพืชที่ทำให้ลดการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตรได้มากกว่าระบบส่งน้ำด้วยคลองธรรมชาติ 
เนื่องจากคลองธรรมชาติมีการสูญเสียจากการรั่วซึมมากกว่า การส่งน้ำจึงต้องส่งมากขึ้นเพ่ือทดแทนการสูญเสีย
ดังกล่าว อีกทั้งระบบการส่งด้วยคลองธรรมชาติยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วน จึงเป็นข้อจำกัดในการ
ปรับเปลี่ยนพืช 

6.7 ประสิทธิภาพของเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 

 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิได้วางแผนการปลูกพืชโดยใช้เครื่องมือการพยากรณ์และการ
จัดสรรนํ้าที่อยู่ในรูปของโปรแกรม Excel ชื่อโปรแกรม ROS (Reservoir Operation Study) ซึ่งพัฒนาโดย
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โปรแกรม ROS เป็นโปรแกรมหลักที่กรมชลประทานกำหนดให้ทุก
โครงการนำไปใช้ นอกจากนี้โครงการชลประทานบางโครงการยังได้พัฒนาขึ้นมาใช้งานเอง อย่างไรก็ตาม



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 161 
 

โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้สามารถวางแผนได้เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน และส่วนใหญ่เป็นการวางแผนพื้นที่
โครงการทั้งหมดในภาพรวม แต่ในสภาพความเป็นจริงการส่งน้ำไปยังพื้นที่ชลประทานแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยและ
รอบเวรไม่เท่ากัน ดังนั้นโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่เดิมจึงอาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนจากสถานการณ์น้ำในอ่าง
เก็บน้ำที่เกิดขึ้นจริง  

ที่ผ่านมาสำนักวิจัยและพัฒนาจึงได้พัฒนาต้นแบบของเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า โดยใช้
ชื่อโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 3.0) เพื่อใช้กับอ่าง
เก็บน้ำและโครงการชลประทานทั่วประเทศ ดังนั้น ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลการระเหย ปริมาณฝน ค่า KC 
ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นการต่อยอดโปรแกรมเดิมให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้งาน จึงใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นและข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำ โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ 
ข้อมูลน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลปริมาณน้ำในกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลชนิดพืชที่ปลูกเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษา ให้
เหมาะสมกับข้อมูลของอ่างเก็บน้ำแต่ละอ่างและสะดวกในการใช้งาน โดยพัฒนาเป็น โปรแกรมวางแผนการใช้
น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0)  

โปรแกรม WAPF 4.0 ที่ถูกพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้งานในงานวิจัยนี้และให้โครงการ
สำหรับใช้ในการวางแผนการปลูกพืชทั้งที่ปลูกในปัจจุบันและในอนาคต โดยในขั้นตอนการพัฒนาจึงมีการ
ทดลองใช้และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยกลุ่มนักวิจัยที่จะนำไปใช้งาน และเจ้าหน้าที่โครงการอ่างเก็บน้ำ ที่ผ่าน
มานักวิจัยยังได้นำมาใช้งานจริงในการคำนวณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของพืชที่ปลูกในปัจจุบัน และพืชชนิด
ใหม่ในกรณีปรับเปลี่ยนพืช พบว่าสามารถคำนวณได้ถูกต้องและรวดเร็ว เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็นของโครงการ
เท่านั้น อีกท้ังยังสามารถเลือกเหตุการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างได้แบบปีน้ำมาก ปีน้ำปกติ และปีน้ำน้อย และสิ่ง
สำคัญโปรแกรม WAPF 4.0 ไม่เกิดความเสียหายของไฟล์เหมือนกับการพัฒนาในโปรแกรม Excel โดยทั่วไป 
ส่วนรายละเอียดการใช้งานได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข นอกจากนี้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน 
ได้นำไปใช้ในการอบรมหลักสูตรด้านบริหารจัดการน้ำให้แก่บุคลากรด้านบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ  และ
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ได้นำไปอบรมให้นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในการนำไปประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 

6.8 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 

 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิได้บริหารจัดการน้ำโดยการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการและ
เกษตรกรก่อนเริ่มต้นฤดูเพาะปลูก และในระหว่างการเพาะปลูกจะแจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ และเจ้าหน้าที่
โครงการไปเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เช่น สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการปล่อยน้ำ เป็นต้น  

ในการวิจัยนี้จึงได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร ด้วย Line Bot ซึ่งคือ Line 
Official Account ที่ได้นำ Messaging API มาใช้ในการบริการ โดยทำการตั้งค่าให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
ได้โดยแอดมินไม่ต้องตอบเอง เพ่ือให้สามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยเกษตรกรได้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำชลประทานในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 
ข้อมูลการปล่อยน้ำ และยังพัฒนาการสื่อสารนี้ใช้ควบคู่กับริชเมนู (Rich Menu) ซึ่งคือ แถบเมนูลัดในห้องแชท 
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และสามารถแจ้งความต้องการน้ำและการ
ปลูกพืชทั้งชนิดและพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นการใช้ Line Application ที่พัฒนาขึ้น 
สามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหลักในการติดต่อ และเผยแพร่ข่าวสารให้แก่เกษตรกรได้รวดเร็วและทั่วถึง
เพ่ิมข้ึน ส่วนรายละเอียดการใช้งานได้แสดงไว้ในภาคผนวก ค 
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จากการถ่ายทอดความรู้และสอบถามความพึงพอใจจากเกษตร พบว่า เกษตรกรอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมี
ความพึงพอใจในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จำนวน 55.21 เปอร์เซ็นต์ และมากที่สุด จำนวน 34.36 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดในด้านต่างๆ ทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
จากจำนวนเกษตรกรทั้งหมด (รูปที่ 5-49) ในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิมีความพึงพอใจในภาพรวมส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก จำนวน 51.94 เปอร์เซ็นต์ และมากที่สุด จำนวน 25.97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดในด้าน
ต่างๆ ทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่า 72 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนเกษตรกรทั้งหมด (รูปที่ 
5-50) แสดงว่านวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรเป็นอย่างด ี
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บทที่ 7 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัยที่ได้มีการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการนำ
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในขั้นต่อไป 

7.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยนี้มุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำขนาด
กลาง ประกอบด้วย สภาพน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ สภาพความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ  พืชชนิดใหม่ที่
เหมาะสมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช การลดลงของปริมาณการใช้น้ำในกรณีปรับเปลี่ยนพืช การเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช ความแตกต่างของโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำ
ชลประทานกับคลองธรรมชาติ เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า และนวัตกรรมระบบสื่อสารอย่างชาญ
ฉลาดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ที่สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง ระหว่างผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

7.1.1 สภาพน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ 

 ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงรายเดือนสูงสุดเกิดช้ากว่าปริมาณฝนประมาณ 1 เดือน (เดือน
กันยายน) ปริมาณน้ำท่ารายปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.0002) แต่กลับพบว่า
ปร ิมาณฝนรายป ี ไม ่ม ีแนวโน ้มทางสถ ิต ิ  (p-value=0.489) ส ่วนการระเหยรายป ีม ีแนวโน ้มส ูงขึ้น                   
(p-value=0.020) ดังนั้นปริมาณน้ำท่าเพิ่มขึ้นน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  นอกจากนี้
ผลการศึกษายังพบว่าปริมาตรน้ำในอ่างฯ เริ่มต้นในฤดูแล้ง (1 ธ.ค.) อยู่ในช่วง 9.15-13 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 
12.46 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์ของความจุ แสดงให้เห็นว่าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีปริมาณน้ำมาก 

 ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิรายเดือนสูงสุดเกิดช้ากว่าปริมาณฝนประมาณ 1 เดือน
เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (เดือนกันยายน) ปริมาณน้ำท่ารายปีไม่มีแนวโน้มทางสถิติ (p-value=0.069) 
สอดคล้องกับปริมาณฝน (p-value=0.489) ส่วนการระเหยรายปีมีแนวโน้มสูงขึ้น (p-value=0.020) นอกจากนี้
ผลการศึกษายังพบว่าปริมาตรน้ำในอ่างฯ เริ่มต้นในฤดูแล้ง (1 ธ.ค.) อยู่ในช่วง 3.04-5.94 ล้าน ลบ.ม. เฉลี่ย 4.85 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุ  

ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเข้าฝายสารายเดือนสูงสุดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับปริมาณฝน (เดือนสิงหาคม) 
ปริมาณน้ำท่ารายปีไม่มีแนวโน้มทางสถิติ (p-value=0.112) สอดคล้องกับปริมาณฝน (p-value=0.489)       
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ำท่าข้ึนอยู่กับปริมาณฝนเป็นหลัก  

7.1.2 สภาพความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

 การใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่ต้องส่งจากอ่างของอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ในฤดูแล้ง อยู่ในช่วง 3.352 -7.337 
ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดูฝนอยู่ในช่วง 4.576-5.324 ล้าน ลบ.ม. ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนพฤษภาคม 1.59 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.053 ล้าน ลบ.ม./วัน) ในขณะที่ในฤดูฝนมีปริมาณน้ำท่าที่เกิด
จากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือนมิถุนายนถึง
เดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังพบว่าอ่างเก็บน้ำน้ำแหงมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามในปีที่มีน้ำน้อย
อาจมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
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ส่วนในกรณีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่ต้องส่งจากอ่างของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิในฤดูแล้ง อยู่ในช่วง 
0.127-0.200 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในฤดูฝน เท่ากับ 0.475 ล้าน ลบ.ม.  ส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 0.18 ล้าน ลบ.ม./เดือน (0.006 ล้าน ลบ.ม./วัน) ในขณะในฤดูฝนมีปริมาณ
น้ำท่าที่เกิดจากฝนที่ตกด้านท้ายน้ำไหลลงสู่ลำน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังพบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง เนื่องจากมีพื้นที่
ปลูกพืชจริงในฤดูแล้งเพียง 200 ไร่ แต่ปีน้ำน้อยจะสามารถส่งน้ำไปยังฝายสาได้น้อยลง 

7.1.3 พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 

 การวิเคราะห์พืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมในฤดูแล้งในกรณีปรับเปลี่ยนพืช ได้จากการพิจารณาร่วมกันของ
ชนิดพืชที่ได้จาก Agri-Map ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน น้ำและอากาศ ข้อมูล
การปลูกพืชในปัจจุบันและข้อมูลความต้องการปลูกพืชในอนาคตซึ่งได้จากเจ้าหน้าที่โครงการ และการประชุม
เกษตรในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าพืชที่เหมาะสมของทั้ง 2 อ่างได้แก่ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง 
ถั่วเขียว กระเทียม หอม ฟักทอง กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี มะระ บวบ ถั่วฝักยาว คะน้า 
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง และผักชี โดยพืชทั้งหมดจะมีอายุสูงสุดเพียง 110 วัน ซ่ึงเปลี่ยนแปลงพืชเฉพาะในช่วงฤดู
แล้งของอ่างเก็บน้ำไม่ไดก้ระทบต่อแผนการปลูกในฤดูฝน 

7.1.4 การลดลงของปริมาณการใช้น้ำในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 

 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ได้กำหนดการปลูกพืชชนิดใหม่ในฤดูแล้งออกเป็น 7 แผน โดยเปลี่ยนพืชทั้ง 100 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ประกอบด้วย แผนที่ 3 คือ ข้าวโพดหวาน แผนที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 คือ ถั่วลิสง 
แผนที่ 6 คือ ถั่วเขียว แผนที่ 7 คือ กระเทียม หอม ฟักทอง แผนที่ 8 คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ 
กะหล่ำปลี แผนที่ 9 คือ มะระ บวบ ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ผลการศึกษา
พบว่า พืชชนิดใหม่ลดการใช้น้ำลง 4-24.8 เปอร์เซ็นต์ขึ ้นอยู ่กับปริมาตรน้ำและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 
โดยเฉพาะการปลูกพืชชนิดใหม่แผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ลดปริมาณการใช้น้ำได้สูงถึง 24.8 
เปอร์เซ็นต์ และแผนที่ 6 คอื ถั่วเขียว ลดปริมาณการใช้น้ำได้สูงถึง 20.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพืชที่เกษตรกรต้องการ
ปลูก คือ กระเทียม หอม (แผนที่ 7) สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลง 8.8 เปอร์เซ็นต์  

ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้กำหนดการปลูกพืชชนิดใหม่ในฤดูแล้งออกเป็น 7 แผน โดยการปรับเปลี่ยน
พืช 50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ และอีก 50 เปอร์เซ็นต์ได้ปลูกข้าวเป็นหลัก การปรับเปลี่ยนพืช ประกอบด้วย แผน
ที่ 3 คือ ข้าวโพดหวาน แผนที่ คือ 4 ถั่วเหลือง แผนที่ 5 คือ ถั่วลิสง แผนที่ 6 คือ ถั่วเขี ยว แผนที่ 7 คือ 
กระเทียม หอม ฟักทอง แผนที่ 8 คือ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ำปลี แผนที่ 9 คือ มะระ บวบ 
ถั่วฝักยาว และแผนที่ 10 คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี  ผลการศึกษาพบว่า พืชชนิดใหม่ลดการใช้น้ำลง    
1-21.4 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง โดยเฉพาะการปลูกพืชชนิดใหม่แผนที่ 10 
คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักชี ที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ 21.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพืชที่เกษตรกรต้องการ
ปลูก คือ กระเทียม หอม (แผนที่ 7) สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลง 11.4 เปอร์เซ็นต ์

7.1.5 การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเกษตรกรรมในกรณีปรับเปลี่ยนพืช 

 การปรับเปลี่ยนพืชของอ่างเก็บน้ำน้ำแหงของพืชชนิดใหม่ทั้ง 7 แผน (การปลูกพืชแผนที่ 3-10) แทน
การปลูกพืชเดิม (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ได้ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 101-1,970 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุน
การผลิตของการปลูกพืชแผนที่ 3-10 เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 16-386 เปอร์เซ็นต์ โดยพืชที่เกษตรกรสนใจคือ หอม 
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และกระเทียม (แผนที่ 7) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 1,770 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนเพ่ิมข้ึนจากการปลูกข้าวโพดถึง 
4 เท่า   

ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ได้ปลูกข้าว 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และปรับเปลี่ยนพืชชนิดใหม่ในส่วนที่
เหลืออีก 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ทั้ง 7 แผน (การปลูกพืชแผนที่ 3-10) แทนการปลูกพืชเดิม (ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์) ได้ผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมขึ้น อยู่ในช่วง 23-446 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนการผลิตของการปลูกพืชแผนที่ 3-10 
เพิ ่มขึ ้น อยู ่ในช่วง 14-191 เปอร์เซ็นต์ โดยพืชที ่เกษตรกรสนใจคือ หอม และกระเทียม (แผนที่ 7) ให้
ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 404 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนเพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชปัจจุบันถึง 2 เท่า 

7.1.6 ความแตกต่างของโครงการที่มีระบบคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองธรรมชาติ 

อ่างเก็บน้ำที่มีระบบส่งน้ำด้วยคลองชลประทานมีประสิทธภาพชลประทานที่ดีกว่า และเหมาะสมกับ
การปรับเปลี่ยนพืชที่ทำให้ลดการใช้น้ำและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตรได้มากกว่าระบบส่งน้ำด้วยคลอง
ธรรมชาติ เนื่องจากคลองธรรมชาติมีการสูญเสียจากการรั่วซึมมากกว่า การส่งน้ำจึงต้องส่งมากขึ้นเพื่อทดแทน
การสูญเสียดังกล่าว อีกท้ังระบบการส่งด้วยคลองธรรมชาติยังไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่บางส่วน จึงเป็นข้อจำกัดใน
การปรับเปลี่ยนพืช 

7.1.7 เครื่องมือการพยากรณแ์ละการจัดสรรนํ้า 

เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า ได้ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำ
ชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 3.0) ซึ ่งพัฒนาโดยสำนักวิจัยและพัฒนา กรม
ชลประทาน เป็น โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) 
สำหรับอ่างเก็บน้ำน้ำแหง และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ โดยโปรแกม WAPF 4.0 สำหรับทั้งสองอ่าง ได้นำเข้าข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเฉพาะของอ่างเก็บน้ำทั้งสองอ่าง ได้แก่ คุณลักษณะของอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลฝน ปริมาณน้ำไหล
เข้าอ่างเก็บน้ำ ชนิดพืชและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (KC) และค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) เป็นต้น 
จึงทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานรวดเร็วขึ้น อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถแบ่งรอบเวรการส่งน้ำเป็นช่วงเวลาที่
แตกต่างกันได้ และสามารถแบ่งพ้ืนที่ย่อยในการส่งน้ำได้   

7.1.8 นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 

นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร ได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Line Application ที่
รวบรวมฐานข้อมูลของเกษตรกร ลักษณะของโครงการอ่างเก็บน้ำ รายละเอียดของชนิดพืช และแผนการปลูก
พืช อีกท้ังยังเชื่อมต่อกับข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ของกรมชลประทาน ทำให้แสดงข่าวสาร และข้อมูลสถานกาณ์น้ำ
ในอ่างเก็บน้ำ นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสารยังสามารถติดต่อได้ 2 ทาง ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
โครงการและเกษตรกร สามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยเกษตรกรได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้น้ำชลประทานในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการ
ปล่อยน้ำ และมีแถบเมนูลัดในห้องแชท ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
และสามารถแจ้งความต้องการน้ำและการปลูกพืชทั้งชนิดและพ้ืนที่ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ  
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7.2 ข้อเสนอแนะ 

 การดำเนินงานโครงการวิจัยพื้นที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาด
กลางในเขตจังหวัดน่านในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้  และข้อเสนอแนะ
สำหรับการวิจัยในขั้นต่อไป ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ 

 1) ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของโครงการอ่าง
เก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ สามารถนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ทั ้งองค์ความรู้และนวัตกรรม  มา
กำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของทั้ง 2 อ่าง และกำหนดเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอื่นๆ ในขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 2 โดยใช้
กระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการศึกษาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมด 

 2) เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ  สามารถนำ
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม มาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการน้ำของ
โครงการ โดยองค์ความรู้ด้านน้ำต้นทุนทำให้รู้สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำและแนวโน้มของปริมาณน้ำไหลเข้า
อ่างสำหรับการเตรียมการในอนาคต องค์ความรู้เกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำทำให้ทราบถึงปริมาณน้ำที่ต้อง
เตรียมไว้ในกิจกรรมต่างๆ องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดใหม่ทำให้มีแนวทางในการลดการใช้น้ำและเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร องค์ความรู้เกี่ยวกับการลดลงของการใช้น้ำและการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนสุทธิเมื่อปรับเปลี่ยนพืช
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงให้เกษตกรรับทราบ นวัตกรรมกราฟกำหนดพื้นที่การปลูกพืชชนิดต่างๆ 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามสถานการณ์น้ำต่างๆ นวัตกรรมโปรแกรมวางแผนการ
ใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) สามารถนำมาใช้วางแผนการปลูกพืชเมื่อ
ต้องการแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนหรือปลูกพืชหลายชนิด และนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการ
สื่อสาร ในรูปแบบของ Line Application สามารถนำมาใช้สื่อสาร แจ้งข่าวสารกับหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำและ
เกษตรกร 

 3) หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ สามารถนำผลการวิจัยที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม มาใช้ในการทำความเข้าใจกับเกษตรกร ติดตามข่าวสาร และติดต่อ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการ โดยองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดลงของการใช้น้ำ
และการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนสุทธิเมื่อปรับเปลี่ยนพืชสามารถใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงให้เกษตกรรับทราบ
และตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพืช และนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร ใน
รูปแบบของ Line Application สามารถนำมาใช้ติดตามข่าวสาร สื่อสารและแจ้งข่าวสารและข้อมูลการปลูก
พืชแก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน โดยอาจเป็นตัวแทนของเกษตรกรแจ้งข้อมูลการปลูกพืชในภาพรวม 

4) เกษตรกรในโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดลงของ
การใช้น้ำและการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนสุทธิเมื่อปรับเปลี่ยนพืช มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพืช 
และนำนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร ในรูปแบบของ Line Application นำมาใช้ติดตาม
ข่าวสาร สื่อสาร แจ้งข่าวสารและข้อมูลการปลูกพืชแก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน 

 5) ผู้บริหารสำนักงานอื่นๆ ภายในกรมชลประทาน สามารถนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ทั้ง
องค์ความรู้และนวัตกรรม มากำหนดเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางใน
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ขอบเขตพื้นที่ของสำนักงานของตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการศึกษาอ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลางทั้งหมดในพ้ืนที่ 

 6) เจ้าหน้าที่โครงการอื่นๆ ของกรมชลประทาน สามารถนำกระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางใน
การศึกษาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งพื้นที่ของตนเอง และสามารถนำนวัตกรรมโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำ
ชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) ไปปรับปรุงสำหรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่ง
โปรแกรมสามารถวางแผนการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด และแบ่งพ้ืนที่ย่อยได้  

7.2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในขั้นต่อไป 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในขั้นต่อไป ได้แก่ 

 1) การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสารในรูปแบบของ Line Application จาก
การศึกษานี้ยังขาดข้อมูลปริมาณฝนในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้ำสำหรับการประเมินปริมาณน้ำเข้าอ่าง ข้อมูลฝนใน
บริเวณพื้นที่ชลประทานสำหรับคิดฝนใช้การ ข้อมูลระดับน้ำในคลองส่งน้ำและข้อมูลระดั บน้ำในแปลงนา
สำหรับติดตามผลการส่งน้ำ จึงควรติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนและวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ำ 

 2) ในการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนพืชโดยพิจารณาเป็นพื้นที่ภาพรวมทั้งโครงการ ซึ่งสภาพ
พื้นที่ของโครงการมีความแตกต่างกันทั้งในสภาพภูมิประเทศของพื้นที่และลักษณะดิน ดังนั้นควรศึกษา พื้นที่
เป็นรายแปลงเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพืชได้เหมาะสมกับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

 3) ในงานวิจัยนี้ได้ประเมินน้ำท่าบางส่วนด้วยแบบจำลอง HEC-HMS วางแผนการการปลูกพืชด้วย
โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) และสื่อสารด้วย 

Line Application แต่ระบบยังไม่ได้เชื่อมโยงอัตโนมัติ ในการวิจัยต่อไปจึงควรเชื่อมระบบอัตโนมัติ และพัฒนา
ระบบพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจากข้อมูลฝนที่ได้จากการติดตั้งเครื่องมือวัดอัตโนมัติ เพื่อลดบุคลากรใน
การทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 

 4) ควรมีวิธีการเพิ่มเติมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมนอกเหนือจากการใช้  Line Application 
เนื่องจากเกษตรกรบางคนยังไม่ได้เข้าถึงการใช้งาน เช่น การทำป้ายประกาศเป็นจุดกระจายข่าวสาร เป็นต้น 

 5) ต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้งานจริง ทั้งในส่วนของ
เจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกร เพื่อติดตามประเมินผล และหาแนวทางในการใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 6) การนำงานวิจัยนี้ไปเป็นต้นแบบในโครงการอ่างเก็บน้ำอื่นๆ สามารถนำกระบวนการวิจัยจากการ
วิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทาง ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การประชุมหารือกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการ 
การพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า และการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการ
สื่อสาร อย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งสภาพโครงการอ่างเก็บน้ำ ปัญหา และเกษตรกร จึง
ควรศึกษาอย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งตัวนักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ และเกษตร เพื่อเข้าใจปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของทุกฝ่าย 
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ภาคผนวก  
 
ภาคผนวก ก สรุปผลงานวิจัย  
ภาคผนวก ข การใช้งานเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 
ภาคผนวก ค การใช้งานนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ก 
สรุปผลงานวิจัย  

 
 สรุปผลงานวิจัยประกอบด้วย 
  1) สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับประชาสัมพันธ์) 
  2) สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด 
  3) สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับประชาสัมพันธ์) 
(ภาคผนวก) 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขต 

                                      จังหวัดน่าน 

 Smart water management model by the irrigation community of medium  
                              scale reservoirs in Nan Province 

2. ชื่อ - นามสกุล นักวิจัย นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 

      Mr. Suwat Pahusuwanno 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 เบอร์โทรศัพท์ 081-928-8613 E-mail suwatrid@gmail.com 

4. ชื่อหน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 

5. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ ปี พ.ศ. 2564 

6. คำค้น keyword ระบบการบริหารจัดการน้ำยุคใหม่, ระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการบริหาร
จัดการน้ำ, โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน, สมดุลน้ำ, System of modern water allocation, 
Intelligent communication for water management, Irrigation planning program, Water balance  
7. อ้างอิง  

8. คำอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4  
ในปัจจุบันอ่างเก็บน ้าขนาดกลางก าลังประสบกับปัญหาในการบรหิารจัดการน ้าเชน่เดยีวกับอ่างขนาดใหญ่ 

สาเหตุหนึง่ของปัญหามาจากการสือ่สารระหว่างเกษตรกรและผูใ้ชน้ ้ากับเจา้หนา้ที่กรมชลประทาน จงึมแีนวคดิ

ในการศกึษาวจัิยพื้นทีบ่รหิารจัดการน ้าตน้แบบโดยชมุชนของอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง โดยมุ่งเนน้การมสี่วนร่วม
ของเกษตรกรและผูใ้ชน้ ้ากับเจา้หนา้ที่กรมชลประทาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการน ้าใหส้ามารถ

ประหยัดน ้า และเพิม่ผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ในการศกึษาไดเ้ลอืกอ่างเก็บน ้าน ้าแหง อ าเภอนานอ้ย 
จังหวัดน่าน และอ่างเก็บน ้าหว้ยน ้าฮ ิอ าเภอเวยีงสา จังหวัดน่าน โดยอ่างเก็บน ้าน ้าแหงส่งน ้าดว้ยระบบคลอง

ชลประทาน สว่นอา่งเก็บน ้าน ้าฮสิง่น ้าดว้ยคลองธรรมชาต ิโครงการวจิัยนี้มวัีตถปุระสงคห์ลักเพือ่ 1) ศกึษาขอ้มูล
อุตุและอุทกวทิยาของอ่างเก็บน ้า 2) วเิคราะหก์ารปรับเปลีย่นพชืในฤดูแลง้ 3) พัฒนาฐานขอ้มูลของเกษตรกร 

4) พัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์ และการจัดสรรน ้า และ 5) พัฒนานวัตกรรมระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาด

ส าหรับการบรหิารจัดการน ้า  
วธิกีารด าเนนิงานไดว้เิคราะหป์รมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเก็บน ้าดว้ยแบบจ าลองน ้าฝน-น ้าท่า (HEC-HMS) และ

วิเคราะห์ค่าสถิติและแนวโนม้ของขอ้มูลน ้ าท่าโดยใชว้ิธีการทางสถิติร่วมกับวิธี Mann-Kendall (MK) การ
ปรับเปลี่ยนพืชในฤดูแลง้ไดว้เิคราะห์จากแผนที่ Agri-Map ลักษณะดนิ น ้า สภาพอากาศ ตลาด และความ

คดิเห็นของเกษตรกร เครือ่งมอืการพยากรณ์และการจัดสรรน ้า (โปรแกรม WAPF 4.0) ไดพ้ัฒนาและปรับปรุง

จากโปรแกรม WAPF 3.0 และนวัตกรรมระบบสือ่สารอย่างชาญฉลาดส าหรับการบรหิารจัดการน ้า ไดถู้กพัฒนา
ในรูปแบบของ Line Application 

 

 
รูปที ่1 โปรแกรม WAPF 4.0 

 
รูปที ่2 Line Application 

 

ผลการด าเนินงานท าใหไ้ดน้วัตกรรมเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรน ้า (รูปที่ 1) นวัตกรรมการ

บรหิารจัดการน ้าและการสื่อสาร (รูปที่ 2) องคค์วามรูเ้กี่ยวกับสภาพน ้าตน้ทุนของอ่างเก็บน ้า ชนิดพืชใหม่ที่
เหมาะสม 16 ชนดิ การปรับเปลีย่นพชืสามารถลดปรมิาณการใชน้ ้าลงของทัง้ 2 อา่งได ้1-24.8 เปอรเ์ซ็นต ์และ

เพิม่ผลตอบแทนสงูขึน้ 23-1,970 เปอรเ์ซ็นต ์ผลจากการวจัิยนี้เป็นประโยชนต์่อโครงการชลประทานน่านส าหรับ
ใชใ้นการวางแผนการปลูกพชืตามสถานการณ์น ้าต่างๆ และตดิต่อสือ่สารกับเกษตรกร สว่นเกษตรกรมชีอ่งทาง

รับขา่วสารและตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีโ่ดยตรง สว่นโครงการอืน่ๆ สามารถใชข้ัน้ตอนการวจัิยนี้เป็นแนวทาง 
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด 

(สำหรับเผยแพร่ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net) 

(ภาคผนวก) 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขต 

                                      จังหวัดน่าน 

   Smart water management model by the irrigation community of medium  
   scale reservoirs in Nan Province 

2. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 

    Mr. Suwat Pahusuwanno 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 เบอร์โทรศัพท์ 081-928-8613 E-mail suwatrid@gmail.com 

4. ชื่อหน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 

5. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ ปี พ.ศ. 2564 

6. คำค้น Keyword ระบบการบริหารจัดการน้ำยุคใหม่, ระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการบริหาร 

จัดการน้ำ, โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน, สมดุลน้ำ, Developed Water Management, 
Smart Duplex, Water Allocation in Paddy Field, Water Balance 

7. อ้างอิง  

8. คำอธิบาย 5 บรรทัด  
 การวจิัยนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่สรา้งนวัตกรรมและองคค์วามรูเ้กีย่วกับการบรหิารจัดการน ้าโดยมุง่เนน้การมสีว่น

ร่วมของเกษตรกร ผลการด าเนินงานท าใหไ้ดน้วัตกรรมเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรน ้า (รูปที่ 1) และ

นวัตกรรมการบรหิารจัดการน ้าและการสือ่สาร (รูปที ่2) นอกจากนี้ยังไดอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกับสภาพน ้าตน้ทนุของอ่าง

เก็บน ้า แนวทางการปรับเปลีย่นพชืชนดิใหม่ 16 ชนดิ โดยการปรับเปลีย่นพชืสามารถลดปรมิาณการใชน้ ้าลงของ

ทัง้ 2 อา่งได ้1-24.8 เปอรเ์ซ็นต ์และเพิม่ผลตอบแทนสงูขึน้ 23-1,970 เปอรเ์ซ็นต ์

 

 
รูปที ่1 โปรแกรม WAPF 4.0 

 
รูปที ่2 Line Application 

 

9. นำเข้าข้อมูลสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์  
     www.thai-explore.net 
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แบบฟอร์มสรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)  
(ภาคผนวก) 

1. ตราสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ชื่อผลงาน/โครงการ พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขต        

                         จังหวัดน่าน 
   Smart water management model by the irrigation community of  
   medium scale   reservoirs in Nan Province 

3. ชื่อ - นามสกุล นักวิจัย นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 
      Mr. Suwat Pahusuwanno 

4. E-mail suwatrid@gmail.com 
5. ชื่อหน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
6. ประมวลผลงานวิจัยสรุปเป็นภาพ info graphic ในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ที่เข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ 
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ภาคผนวก ข 
การใช้งานเคร่ืองมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า 

 
 เครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า ได้พัฒนา โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water 
Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) สำหรับอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ โดยอยู่ในรูปแบบของ Excel 
ดังแสดงในรูปที่ ข-1 ซึ่งโปรแกรม WAPF 4.0 ของทั้งสองอ่างได้กำหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้ว 
สามารถนำไปใช้งานวางแผนการปลูกพืชได้โดยไม่ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

 
รูปที่ ข-1 โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (Water Allocation in Paddy Field, WAPF 4.0) ของอ่าง

เก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 

  

ขั้นตอนการใช้งานมีดังต่อไปนี้ 

1) เริ่มต้นการใช้งานในการวางแผนการปลูกพืชให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์โปรแกรม ยกตัวอย่างในกรณีของ
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ดังรูปที่ ข-2 จะปรากฎหน้าต่างดังรูปที่ ข-3  

 
รูปที่ ข-2 การเริ่มใช้งานโปรแกรม 

 
รูปที่ ข-3 หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม 

 

ดับเบิ้ลคลิ๊ก 
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2) จากนั้นเลือกชีท All_db จะปรากฎหน้าต่าง ดังแสดงในรูปที่ ข-4 พร้อมกรอกตัวเลขปริมาณน้ำ ณ 
วันที่เริ่มวางแผน ยกตัวอย่าง ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ เท่ากับ 6.5 ล้าน ลบ.ม. และวางแผนกรณีน้ำไหลเข้า
อ่างแบบปีน้ำน้อย จึงพิมพ์ “min” ลงในช่องเกณฑ์การจำลองสถานการณ์น้ำ ดังแสดงในรูปที่ ข-5 อย่างไรก็
ตามหากจำลองเป็นปีน้ำมากให้พิมพ์ “max” และกรณีน้ำพิมพ์ “avg”  

 
รูปที่ ข-4 หน้าต่างของชีท All_db 

 

 
รูปที่ ข-5 ผลการกรอกข้อมูลในชีท All db 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 

กรอกตัวเลข 

กรอกเรียบร้อยแล้ว 
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3) จากนั้นกลับไปที่หน้าต่างเริ ่มต้นชีท IRg1 และกดปุ่ม LOAD WAPF 4 ในรูปที่ ข-6 จะปรากฎ
หน้าต่าง ดังแสดงในรูปที่ ข-7 สำหรับกรอกข้อมูลวางแผนการปลูกพืช 

 
รูปที่ ข-6 กดปุ่ม LOAD WAPF 4 ในชีท IRg1  

 

 
รูปที่ ข-7 หน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลวางแผนการปลูกพืช 

  

 

 

 

 

 

 

กดปุ่ม 
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 4) ในการวางแผนการปลูกพืชในกรณีอ่างเก็บน้ำน้ำแหงเป็นโครงการที่มีอ่างเก็บน้ำ  และวางแผนการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 สัปดาห์ ตามสัดส่วน 14, 29, 29, 14 และ 14 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่รวม โดยพื้นที่รวมจะต้องไม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าโค้งปฏิบัติการ Lower Rule Curve เริ่มต้น
สมมุติว่าปลูกพืชรวม 1,000 ไร่ โดยปลูกเป็นสัดส่วน 140, 290, 290, 140 และ 140 ไร่ ตามลำดับ โดยกรอก
ข้อมูลในรูปที่ ข-8 เริ่มต้นจาก [1] รูปแบบวางแผน ให้เลือก “มีอ่างเก็บน้ำ” และในการวางแผนได้ทำเป็น
ภาพรวม มีระบบเดียว [2] อาคารชลศาตร์ จึงเลือก “ระบบส่งน้ำ 1” และกรอกวันเริ ่มต้นวางแผน 1 ธ.ค. 
2020 ใน [3] วัน-เดือน-ปี ค.ศ. เริ่มต้นวางแผน หลังจากนั้นในส่วนของ [4] สถานที่เพาะปลูก มี 2 แบบ คือ 
“น่าน” จะมีข้อมูลฝนสำหรับคิดฝนใช้การ แต่ “น่าน_ไม่คิดฝน” จะใช้ในกรณีวางแผนโดยไม่นำฝนใช้การมาคิด 
จึงต้องส่งน้ำเพิ่มข้ึน แต่ในการศึกษานี้คิดปริมาณฝนจึงเลือก “น่าน” และ [5] ชนิดพืชที่ปลูก ให้เลือก “ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์” และกำหนดวันที่ของสัปดาห์ที่ 1 เป็น 1 ธ.ค. 2020 ใน [15] และ กำหนดพ้ืนที่ของสัปดาห์ที่ 1 เป็น 
140 ไร่ ในช่อง [16] เสร็จแล้วกดปุ่ม “เพิ ่มรายการ” จะแสดงผลรายละเอียด ส่วนข้อมูลสัปดาห์ที ่ 2-5 
ดำเนินการเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 1 โดยเปลี่ยนวันที่เพาะปลูก ใน [15] และพ้ืนที่เพาะปลูกใน [16] เสร็จแล้วกด
ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” จะแสดงผลรายละเอียดตั้งแต่สัปดาที่ 1 ถึง 5 โดยโปรแกรมจะเรียงลำดับจากวันที่  

 

 

รูปที่ ข-8 การกรอกข้อมูลวางแผนการปลูกพืช 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก มีอ่างเก็บน้ำ 
เลือก ระบบส่งน้ำ 1 

เลือก 1 ธ.ค. 2020 

เลือก น่าน 

เลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กด  

กรอกข้อมูล  

แสดงผล  
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5) กด RUN ในรูปที่ ข-9  

 
รูปที่ ข-9 หน้าต่างสำหรับ RUN โปรแกรม 

 

 6) ผลการ RUN โปรแกรม ให้กดท่ีแถบเมนู “จำลองสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ” จะปรากฏ ดังแสดง
ในรูปที่ ข-10 พบว่า เส้นปริมาตรน้ำในอ่างที่จำลองมีบางช่วงเวลาใกล้เคียงกับเส้นโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
ขอบเขตล่าง (Lower Rule Curve) แสดงว่า จำนวนพื้นที่ท่ีกำหนดเป็นพ้ืนที่สูงสุดตามสถานการณ์น้ำที่กำหนด 
โดยในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมตรเริ่มต้นที่ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแบบปีน้ำเฉลี่ย  

 

 
รูปที่ ข-10 การกำหนดเกณฑ์การจำลอง และ ปริมาณน้ำ ณ วันที่เริ่มวางแผน 

 

 

 

กด  

กด  
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 7) ในกรณีปริมาตรน้ำในอ่างจากการจำลองในรูปที่ ข-10 สูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้นโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บ
น้ำขอบเขตล่าง (Lower Rule Curve) ให้ดำเนินการข้อ 4) ถึง 6) ใหม่ โดยในกรณีเส้นปริมาตรน้ำจำลองสูง
กว่าแสดงว่าจำนวนพื้นที่ปลูกรวมที่สมมุติไว้น้อยเกินไป ให้เพิ่มพื้นที่และแบ่งสัดส่วนในแต่ละสัปดาห์ตาม
กำหนด ในทางกลับกันหากเส้นปริมาตรน้ำจำลองต่ำกว่าแสดงว่าจำนวนพื้นที่ปลูกรวมที่สมมุติไว้มากเกินไป ให้
ลดพื้นที่ และแบ่งสัดส่วนในแต่ละสัปดาห์ตามกำหนด ทำจนกว่าเส้นปริมาตรน้ำจำลองใกล้เคียงเส้นโค้ง
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขอบเขตล่าง (Lower Rule Curve) มากที่สุดแต่ต้องห้ามน้อยกว่า  

 8) เมื่อได้ผลการคำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเส้นปริมาตรน้ำจำลองใกล้เคียงเส้นโค้งปฏิบัติการ
อ่างเก็บน้ำขอบเขตล่าง (Lower Rule Curve) มากที่สุดแล้ว สามารถให้โปรแกรมรายงานผลได้ โดยกดไปที่
แถบเมนู “กำหนกข้อมูลอ่างเก็บน้ำ สรุปรายงาน และปฏิทินการปลูกพืช” และสามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้
โปรแกรมคำนวณปริมาณการใช้น้ำเป็นจำนวนวันได้ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ดังรูปที่ ข-11 โดยในกรณีนี้ได้กำหนดให้
รายงานผลเป็น 1 วัน และหลังจากนั้นกดปุ่ม “RUN”  

 

 
รูปที่ ข-11 หน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลกำหนดการรายงานผล 

 

9) หลังจากนั้นกดปุ่ม “RUN” ในรูปที่ ข-11 โปรแกรมจะคำนวณค่าต่างๆ สามารถดูผลได้ในชีท 
“Report 1” ดังรูปที่ ข-12 โดยแสดงข้อมูลเป็นรายวัน และสรุปความต้องการน้ำเป็นรายเดือนไว้ 

10) ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ำเริ่มต้นและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างในกรณีอื่นๆ สามารถ
ดำเนินการซ้ำ ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2) ถึง 9) 

กรอกข้อมูล  

กด  
กด RUN  
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รูปที่ ข-11 การสรุปผลแบบที่ 1 สรุปความต้องการใช้น้ำจากเกษตรและกิจกรรมอ่ืน 
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ภาคผนวก ค 
 การใช้งานนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร  
 
 นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื ่อสาร  ได้พัฒนา ได้พัฒนาขึ ้นในรูปแบบของ Line 
Application ที่รวบรวมฐานข้อมูลของเกษตรกร ลักษณะของโครงการอ่างเก็บน้ำ รายละเอียดของชนิดพืช 
และแผนการปลูกพืช อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ของกรมชลประทาน ทำให้แสดงข่าวสาร และ
ข้อมูลสถานกาณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังสามารถติดต่อได้ 2 ทาง ระหว่างเจ้าหน้าที่ของโครงการและ
เกษตรกร สามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง  

เริ่มต้นการใช้งานโดยกด “Add Line” ดังรูปที่ ข-2  จะปรากฎหน้าต่างดังรูปที่ ข-3 และเมื่อกดปุ่ม 
“Chat” จะปรากฎหน้าต่างดังรูปที่ ค-3   

  
รูปที่ ค-1 หน้าต่าง Add Line 

 
รูปที่ ค-2 หน้าต่างเริ่มต้นของ Line Application 

กด 

กด 
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รูปที่ ค-3 รูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 

 รูปหน้าจอ ดังรูปที่ ค-3 จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย ข้อมูลน้ำฝน/น้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการปลูกพืช ข้อตกลงการส่งน้ำ ติดต่อแจ้งข่าวสาร/แจ้ง
ปัญหา  โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

1. เมนูข้อมูลน้ำฝน/น้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำ 

 เมื่อกดท่ีเมนูนี้ ดังรูปที่ ค-4 ระบบไลน์จะทำการส่งข้อมูลน้ำฝน/น้ำท่า/อุณหภูมิ/อ่างเก็บน้ำ ภายในพ้ืน
ที่มาให้อัตโนมัติ ดังรูปที่ ค-5 เราสามารถดูข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดได้โดยการเลื่อนกล่องข้อความสีฟ้าที่วงไว้ใน
รูปไปทางซ้ายของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

 
รูปที่ ค-4 แถบเมนูลัดข้อมูลน้ำฝนและน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำ 
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ก) ฝน ข) อุณหภูมิ ค) สถานะน้ำในเขื่อน 

รูปที่ ค-5 ข้อมูลปริมาณฝน อุณหภูมิ  และสถานะน้ำในเขื่อนจังหวัดน่าน 

 

2. เมนูข้อมูลการปลูกพืช 

 เมื่อกดที่เมนูนี้ ดังรูปที่ ค-6 ระบบไลน์จะทำการส่งข้อมูลเว็บไซต์ตลาดไท (ราคาอ้างอิง) และปุ่ม
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำที่ใช้ในพืชแต่ละชนิดมาให้อัตโนมัติ ดังรูปที่ ค-7  

 
รูปที่ ค-6 แถบเมนูลัดข้อมูลการปลูกพืช 

 
รูปที่ ค-7 ข้อมูลการใช้น้ำของพืชชนิดต่างๆ 

 

 

กดคลิก 
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 เมื่อคลิกเข้าเว็บไซต์ตลาดไท จะปรากฎหน้าเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บไซต์ตลาดไท เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ด้านการซื้อขายและราคากลางของสินค้าการเกษตรต่างๆ ดังรูปที่ ค-8  

 
รูปที่ ค-8 ข้อมูลราคาสินค้าจากตลาดไท 
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 เมื่อกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำที่ใช้ในพืชแต่ละชนิด เมื่อกดไปที่ชื่อพืช ระบบจะทำการส่งข้อมูล
การใช้น้ำของพืชนั้นๆมาให้ อัตโนมัติ 

 
 

 

 
รูปที่ ค-9 ปริมาณน้ำที่พืชใช้ 

 

 

 

กดคลิก 
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นอกจากนี้ หากต้องการตรงสอบข้อมูลปริมาณน้ำของพืชชนิดอื่นๆนอกเหนือรายชื่อจากที่ปรากฏ 
สามารถทำได้โดยการกดเข้าไปที่ปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” จะปรากฏตารางข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของพืชชนิด
ต่างๆ ดังรูปที่ ค-10  

 
 

 

 
รูปที่ ค-10 ข้อมูลการใช้น้ำของพืชภาคเหนือ 

 

กดคลิก 
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3. เมนูข้อตกลงการส่งน้ำ 

 เมื่อกดที่เมนูนี้ ดังรูปที่ ค-11 ระบบไลน์จะทำการส่งข้อมูลการส่งน้ำสายต่างๆภายในพื้นที่ มาให้โดย
อัตโนมัติ สามารถดูข้อมูลการส่งน้ำสายต่างๆ.ได้โดยการใช้นิ้วเลื่อนกล่องข้อความสีฟ้าที่วงไว้ในรูปไปทางซ้าย
ของหน้าจอ ดังรูปที่ ค-12 

 
รูปที่ ค-11 ข้อตกลงการส่งน้ำ 

 
รูปที่ ค-12 ข้อมูลการส่งน้ำสายต่างๆ 

 

เลื่อน 
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4. เมนูติดต่อแจ้งข่าวสาร/แจ้งปัญหา  

 เมื่อกดที่เมนูนี้ ดังรูปที่ ค-13 ระบบไลน์จะทำการเปิดแบบฟอร์มที่ใช้ในการแจ้งปัญหามาให้อัตโนมัติ 
โดยภายในแบบฟอร์มจะให้กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล จังหวัดที่อาศัยอยู่ เบอร์โทรติดต่อ หัวข้อปัญหา และช่อง
เขียนแจ้งปัญหา เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จให้กดที่ปุ่ม “ติดต่อเรา”เป็นการส่งข้อความไปหาเจ้าหน้าที่ ดังรูป
ที่ ค-14 

 
รูปที่ ค-13 การติดต่อแจ้งเตือนข่าวสาร/แจ้งปัญหา 

 

 
รูปที่ ค-14 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล 
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แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

********************************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อโครงการวิจัย พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางใน 
                                        เขตจังหวัดน่าน                            

 Smart water management model by the irrigation community of    
 medium scale reservoirs in Nan Province     

ชื่อนักวิจัย นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ   หน่วยงาน กรมชลประทาน                       
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 2,314,040.00   (บาท) ปีงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  2563               
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 28 กันยายน 2564                          
เป้าหมายดำเนินการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แก่เจ้าหน้าทีข่องกรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ                                                                     
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน จังหวัดน่าน          
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
2.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
 มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนำข้อมูลและแนวทางแก้ไข

ซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาสำคัญและปัญหาเร่งด่วน
ของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
- ปัญหาสำคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ ภัยแล้งและวิกฤตน้ำ                               
- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการชลประทาน

น่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน, สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน และ
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน                                                                     

- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) ส ำนั ก บ ริ ห า รท รั พ ย าก รบุ ค ค ล  ก รม
ชลประทาน ได้นำไปใช้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน  ได้
นำไปใช้เมื่อวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 และโครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรม
ชลประทานได้นำไปทดลองใช้เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564                 

- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) สำนัก
บริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ได้นำโปรแกรม WAPF 4.0 ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยไปใช้ในการอบรมหลักสูตรด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 
1 ดังแสดงในรูปที่ 1 และสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ได้นำโปรแกรม WAPF 4.0 ไปใช้สอน
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ดัง
รปูที่ 2 ส่วนโครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทานได้มีการนำนวัตกรรม
การบริหารจัดการน้ำและการสื่อสารในรูปแบบ Line Application ไปทดลองใช้ร่วมกับเกษตรกรใน
พ้ืนที่เพ่ือเตรียมการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 ดังรูปที่ 3   
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รูปที่ 1 การนำโปรแกรม WAPF 4.0 ไปใช้ในการอบรมหลักสูตรด้านบริหารจัดการน้ำ 

 

 

รูปที่ 2 การนำโปรแกรม WAPF 4.0 ไปใช้ในการสอนนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
 

  

รูปที่ 3 การนำ Line Application ไปทดลองใช้ระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรอ่างเก็บน้ำ 
น้ำแหงและห้วยน้ำฮิ 

 
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  (โปรดให้คำอธิบาย พร้อม

แนบเอกสาร/ภาพประกอบ) โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทานมี
องค์ความรู้และนวัตกรรมสำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มาช่วย
ในการบริหารจัดการน้ำ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านน้ำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรได้ 2 ทาง ในส่วนของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ได้
เผยแพร่นวัตกรรมนำไปสู่การใช้งานจริงในโครงการชลประทานอ่ืนๆ และสำนักวิจัยและพัฒนา กรม
ชลประทาน สามารถสร้างงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ำชลประทาน                                                                                           
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 มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)           . 
                     . 
                        

 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้ทุน) ที่แสดงให้
เห็นถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร 
- ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  เกษตกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพ้ืนที่โครงการ

อ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน                                                                                      
- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐกำหนดให้แจ้ง

พ้ืนที่การเพาะปลูกสำหรับฤดูฝน และฤดูแล้ง และตลอดเวลาที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ 
ข้อมูลน้ำ และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบไลน์แอปพลิเคชั่น                

- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการสามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลน้ำ และรอบเวรการจัดสรรน้ำ
ผ่านระบบไลน์แอปพลิเคชั่นที่งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ระบบไลน์แอปพลิเคชั่นยังสามารถสื่อสาร
ได้ 2 ทางกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ เกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลการปลูกพืชทั้งชนิดและจำนวนพื้นที่ที่
ต้องการปลูก และสามารถติดต่อ ร้องเรียน เสนอแนะ ต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้โดยตรงเป็นการส่วนตัว   

- การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ)  การเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานของกรมชลประทาน อาทิ 
สถานการณ์น้ำรายปี ปริมาณน้ำในอ่างก่อนฤดูกาลเพาะปลูก รอบเวรการจัดสรรน้ำ การแจ้งความ
ต้องการน้ำ การแจ้งเตือนและร้องเรียนแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ      

 มิติพาณิชย์ หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม  
- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                        
- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                      
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)  

                      
                       

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)                    
                      
                       

2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ที่ยื่นขอและได้รับ) 
                       
                        

2.3 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพ้ืนที่ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์) 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ โครงการชลประทานน่าน สำนักงาน
ชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน รวมถึงเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการฯ     
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2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 มีปญัหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
การปรับเปลี่ยนชนิดพืชในพ้ืนที่วิจัยทำได้ยาก ต้องอาศัยหลายปัจจัยมาสนับสนุนเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ ความเข้าใจลักษณะพืช ลักษณะแปลงที่เหมาะสม รูปแบบการดูแลพืชและการตลาด ซึ่ง
การตลาดจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการผลักดันโครงการให้สัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงวิถีการดำเนิน
ชีวิตของเกษตรกร ซึ่งไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่เดิม จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงชนิดพืชทำได้จำกัด  

2.5 ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
 ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 
 องค์ความรู้ต่างๆ จากงานวิจัยทำให้เจ้าหน้าที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงและห้วยน้ำฮิ มีหลักฐานที่ชัดเจนทาง
วิชาการในการชี้แจงกับเกษตรกร ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้าใจปัญหาและ
สถานการณ์  ลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ โครงการ ส่วนการนำนวัตกรรมทั้ งโปรแกรม WAPF 4.0 
แอปพลิเคชั่น และกราฟสำหรับวางแผนการปลูกพืชตามสถานการณ์น้ำต่างๆ มาใช้ ทำให้การประเมินพ้ืนที่
ปลูกพืชได้รวดเร็วขึ้น โดยการอ่านกราฟสำหรับวางแผนชนิดและจำนวนพ้ืนที่ตามสถานการณ์น้ำต่างๆ และได้
ข้อมูลชนิดพืชและพ้ืนที่การปลูกจากเกษตรกรโดยตรงจากการสื่อสาร 2 ทางผ่านแอปพลิเคชั่น อีกทั้งโปรแกรม 
WAPF 4.0 ยังสามารถวางแผนการปลูกพืชโดยแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยได้มากกว่าเครื่องมือที่มีอยู่เดิม   
 
 

ลงชื่อ                  
         (     นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ      ) 
ตำแหน่ง            หัวหน้าโครงการ              
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ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัย 
 
1. หัวหน้าโครงการ: นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 
หน่วยงานต้นสังกัด: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
การศึกษา: 
ปริญญาโท  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร        
ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
การทำงาน:  
พ.ศ. 2564  วิศวกรโยธาชำนาญการชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม)  
                สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
โทรศัพท์: 081-928-8613                                 
E-mail: suwatrid@gmail.com                                                                                               
  
2. นักวิจัยร่วม: นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
หน่วยงานต้นสังกัด: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
การศึกษา: 
ปริญญาโท  M.Eng Water Engineering and Management, AIT, Thailand      
ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
การทำงาน:  
พ.ศ. 2564  วิศวกรโยธาชำนาญการชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการป้องกันและ 
               บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ) ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา  
               กรมชลประทาน 
โทรศัพท์: 089-496-3098                                  
E-mail: yimmax3399@gmail.com                                                                                               
 
3. นักวิจัยร่วม: นายนฤพล สีตบุตร 
หน่วยงานต้นสังกัด: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
การศึกษา: 
ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
การทำงาน:  
พ.ศ. 2564  วิศวกรโยธาชำนาญการชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา  
                กรมชลประทาน 
โทรศัพท์: 080-443-4864                                  
E-mail: tom.sitaputra@yahoo.com                                                                                               
 
4. นักวิจัยร่วม: ดร.อรรถนันท์ เล็กอุทัย 
หน่วยงานต้นสังกัด: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
การศึกษา: 
ปริญญาเอก D.Eng Integrated Water Resources Management, AIT, Thailand 
ปริญญาโท  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (แหล่งน้ำ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร        
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ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
การทำงาน:  
พ.ศ. 2564  วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
โทรศัพท์: 084-089-6508                                  
E-mail: atthanan@hotmail.com                                                                                               
 
5. นักวิจัยร่วม: นายธเรศ ปาปะกัง 
หน่วยงานต้นสังกัด: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
การศึกษา: 
ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
การทำงาน:  
พ.ศ. 2564  วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
โทรศัพท์: 086-581-2710                                  
E-mail: tharet56@gmail.com                                                                                               
 
6. นักวิจัยร่วม: นายเมธาฤทธิ์ แนมสัย 
หน่วยงานต้นสังกัด: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
การศึกษา: 
ปริญญาเอก  กำลังศึกษา วศ.ด. วิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร        
ปริญญาโท  วศ.ม. วิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร        
ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 
ปริญญาตรี  ร.บ. เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 
การทำงาน:  
พ.ศ. 2564  วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
โทรศัพท์: 089-036-6172                                 
E-mail: matharit@yahoo.com                                                                                               
 
7. นักวิจัยร่วม: นายพีรวัส พ่ึงพาพัฒน์ 
หน่วยงานต้นสังกัด: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
การศึกษา: 
ปริญญาตรี  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
การทำงาน:  
พ.ศ. 2564  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
โทรศัพท์: 092-929-7166                                  
E-mail: peerawat.p7166@gmail.com                                                                                               
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