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บทที่ 8
อางเก็บน้ําและการบริหารจัดการ
8.1 บทนํา
ในปจจุบันจะพบเห็นปญหาเรื่องน้ําของประเทศไทยแทบทุกปไมวา จะเปนการเกิดอุทกภัย
เนื่องจากมีปริมาณน้ําตามธรรมชาติมากกวาความจุของแหลงน้ําตางๆ สวนการขาดแคลนน้ํ า
เนื่องจากมีปริมาณน้ําในแหลงน้ํานอยกวาความตองการ การเกิดอุทกภัยและการขาดน้ําจะเปน
ลักษณะซ้ําซาก เมื่อเกิดน้ําทวมจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีผลกระทบตอประชาชนอยางชัดเจนและ
ทันทีทันใด ในขณะที่การขาดแคลนน้ําจะเกิดขึ้นอยางชาๆ ขาดการเตรียมตัวของประชาชนและผูที่
เกี่ยวของ อางเก็บน้ําเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยบรรเทาปญหาดานการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้ํา
โดยใชเปนที่เก็บกักน้ําและควบคุมปริมาณน้ําที่มีมากในฤดูฝน

8.2 ทําไมตองสรางอางเก็บน้ํา
การสรางอางเก็บน้ํา คือความพยายามของมนุษยที่จะเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งระยะเวลา
ในแตละฤดูจะขึ้นกับที่ตั้งทางภูมิศาสตรของภาคตางๆ และปริมาณน้ําตามธรรมชาติจะมีมากในฤดูฝน
สวนฤดูอื่นๆ จะมีบางแตก็นอย แมกระทั่งในฤดูฝนเหมือนกันแตตางสถานที่และตางเวลาก็ยังมี
ปริมาณน้ําไมเทากัน ในขณะที่ความตองการใชน้ํามีแตจะเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน
และเศรษฐกิจ การผันแปรของปริมาณน้ําในแตละเวลาและสถานที่ มนุษยเลยคิดที่จะสรางภาชนะ
ขนาดใหญ สํา หรั บเก็ บกั กน้ํ า ในชวงฤดูน้ําหลากที่มีปริ ม าณน้ํา มากเกินความต องการไวใ ช ใ น
ชวงเวลาที่มีปริมาณน้ําตามธรรมชาตินอยกวาความตองการใชน้ํา ลักษณะของอางเก็บน้ําไดแสดง
ไวในภาพที่ 8.1
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ภาพที่ 8.1 อางเก็บน้ํา

8.3 ประเภทของอางเก็บน้ํา
อางเก็บน้ําคือ พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนที่กอสรางปดกั้นลําน้ํา/แมน้ํา ซึ่งจะใชเก็บกักน้ําไว
ใชตามวัตถุประสงคตางๆ ซึ่งจําแนกได 2 ประเภทคือ อางเก็บน้ําเอกประสงค และอางเก็บน้ํา
อเนกประสงค
อางเก็บน้ําเอกประสงค หมายถึง อางเก็บน้ําที่เก็บน้ําไวใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคใ ด
วัตถุประสงคหนึ่งเทานั้น สวนอางเก็บน้ําอเนกประสงคเปนอางเก็บน้ําไวใชเพื่อวัตถุประสงค
หลายอยางไปพรอมกัน ซึ่งอางเก็บน้ํานั้นจะมีวัตถุประสงคเพียงอยางเดียวหรือหลายอยาง ก็เพื่อ
สนองตอบตอกิจกรรมดังตอไปนี้ การเกษตร (การชลประทาน) การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม
การผลิตกระแสไฟฟา การผลักดันน้ําเค็ม การควบคุมคุณภาพน้ํา การคมนาคมทางน้ํา การทองเที่ยว
การประมง การรักษาระบบนิเวศ เปนตน
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8.4 องคประกอบของอางเก็บน้ํา
โดยทั่ ว ๆ ไปแล ว อ า งเก็ บ น้ํ า จะมี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ 3 ส ว นคื อ ตั ว อ า งเก็ บ น้ํ า
ทางระบายน้ําลน และอาคารสงน้ํา
ตัวอางเก็บน้ํา เกิดจากการสรางเขื่อนซึ่งอาจจะทําจากดินบดอัดแนนซึ่งเรียกวา เขื่อนดิน
หรือจากคอนกรีตเสริมเหล็กจะเรียกวา เขื่อนคอนกรีตก็ตาม เพื่อปดกั้นลําน้ํา/แมน้ํา สําหรับกักน้ํา
และพื้นที่บริเวณดานเหนือเขื่อนจะเรียกวา อางเก็บน้ํา จะใชเก็บน้ําซึ่งขนาดความจุของอางเก็บน้ํา
จะผันแปรไปตามลักษณะของอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา กายภาพของลุมน้ํา ความตองการใชน้ําหรือ
วัตถุประสงคของอางเก็บน้ํา เปนตน ในการหาปริมาตรของน้ําและพื้นที่ผิวผิวน้ําของอางเก็บน้ํา
สามารถหาไดจากโคงความสัมพันธของปริมาตรน้ํา-พื้นที่ผิวน้ํา-ระดับน้ํา ดังแสดงในภาพที่ 8.2
โคงความสัมพันธของปริมาตรน้ํา-พื้นที่ผิวน้ํา-ระดับน้ํา
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ความจุของอางเก็บน้ําจะแบงเปนสวนสําคัญ ดังแสดงในภาพที่ 8.3 ประกอบดวย
1. ปริม าตรน้ํ าใช ก ารไม ไ ด คื อ ปริ ม าณน้ํ าที่อยู ต่ํ า กวา ระดับ เก็บกัก ต่ํ าสุ ด ซึ่ ง ไม
สามารถนําเอาปริมาณน้ําสวนนี้ไปใชงานได และปริมาตรนี้จะใชประโยชนสําหรับการตกตะกอน
ในชวงอายุการใชงานของอางเก็บน้ํา สําหรับระดับเก็บกักต่ําสุดจะเปนระดับน้ําต่ําสุดที่จะสงน้ํา
ออกจากเขื่อนได และจะเปนคาระดับเดียวกันกับระดับธรณีของอาคารทางออก
2. ปริมาตรน้ําใชการ คือ ปริมาณน้ําที่อยูระหวางระดับเก็บกักปกติกับระดับเก็บกัก
ต่ําสุด ซึ่งปริมาตรน้ําในสวนนี้จะสามารถนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ และระดับเก็บกักปกติจะ
เปนคาระดับเดียวกันกับสันทางระบายน้ําลน
3. ปริมาตรน้ําสวนเกิน คือ ปริมาณน้ําที่อยูระหวางระดับน้ําสูงสุดกับระดับเก็บกัก
ปกติ ใชสําหรับเก็บกักน้ําในชวงเวลาที่มีน้ําไหลหลากมากๆ เขามาสูอางเก็บน้ําและจะชะลอไมให
ปริมาณน้ําสวนนี้ไปกอใหเกิดน้ําทวมดานทายอางเก็บน้ํา
ทั้งนี้ยังมีป ริม าตรสว นหนึ่ง ที่อยูร ะหวา งระดับ สัน เขื่อ นกับ ระดับน้ํา สูงสุด ที่เ รีย กวา
ฟรีบอรด ซึ่งเผื่อไวไมใหเกิดการไหลลนขามสันเขื่อน เมื่อมีปริมาณน้ําไหลหลากขนาดใหญผาน
อางเก็บน้ํา

ระดับน้ําสูงสุด
ปริมาตรน้ําสวนเกิน

ปริมาตรน้ําใชการ

ฟรีบอรด

ระดับเก็บกักปกติ

อางเก็บน้ํา
ระดับเก็บกักต่ําสุด
ปริมาตรน้ําตาย

ภาพที่ 8.3 ความจุและองคประกอบของอางเก็บน้ํา
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ทางระบายน้ําลน เปนอาคารประกอบเขื่อนที่ทําหนาที่ในการระบายน้ําสวนเกินความจุ
จากระดับเก็บกักปกติ ในชวงที่มีปริมาณน้ําไหลหลากเขาอางเก็บน้ํามากๆ เพื่อความปลอดภัยตอ
ตัวเขื่อนและเปนการชะลอปริมาณน้ําสวนเกินนี้ไปกอใหเกิดน้ําทวมทางดานทายอางเก็บน้ํา ซึ่ง
ขนาดและลั ก ษณะของทางระบายน้ํ า ล น จะขึ้ น อยู กั บ ขนาดของปริ ม าณน้ํ า สู ง สุ ด ที่ ใ ช ใ นการ
ออกแบบเปนสําคัญ
อาคารสงน้ํา เปนอาคารประกอบเขื่อนที่ทําหนาที่ในการควบคุมการ ปลอยน้ําออกจาก
อางเก็บน้ําเขาสูระบบสงน้ําชลประทานเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ ดังที่กลาวมา และอาคาร
สงน้ําจะมีทั้งเปนทอสี่เหลี่ยมหรือทอกลม และมีประตูที่ใชสําหรับปด-เปด เพื่อควบคุมปริมาณน้ํา
ตามที่มีความตองการในแตละชวงเวลา

8.5 ปญหาของการจัดการอางเก็บน้ํา
การจัดการอางเก็บน้ํา ถาจะพูดใหงายก็คือ จะมีหลักการและวิธีการอยางไรที่จะแบงปนน้ํา
และสงน้ําใหเพียงพอกับความตองการใชน้ําในเวลาปจจุบันและอนาคต ถาตามนิยามอยางนี้ก็ถือวา
ไมใชเรื่องยาก อยางไรก็ตามเรื่องที่คิดวางายอยางนี้ก็ยังมีปญหาอยูในทุกๆ ป ปญหาของการจัดการ
อางเก็บน้ําจะเปนปญหาแบบพลวัต คือ มีการเปลี่ยนแปลงและผันแปรของขอมูลที่ใชในการจัดการ
อยูตลอด ไมมีความแนนอนตายตัว และปญหาที่พบจะมี 3 องคประกอบ คือ
1. ปญหาดานคน คนในที่นี้หมายถึง ผูมีสวนไดเสียประโยชนจากอางเก็บน้ํานั้นๆ
จะแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมแรกเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบอางเก็บน้ํา และกลุมที่สองเปนผูใชน้ําจาก
กิจกรรมตางๆ ซึ่งปญหาดานคนก็พอจะสรุปไดในสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอการจัดการอางเก็บน้ํา ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และความรูจริงในการจัดการ ไมทํางานเชิงรุกแตจะเปนเชิงรับเสียสวนใหญเปนการแกปญหา
เฉพาะหนาเปนสําคัญ ไมคาดการณเหตุการณลวงหนา เพื่อสรางทางเลือกใหเกิดความพึงพอใจตอ
ทุกฝายและ/หรือเพื่อการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณ
1.2 ผูใชน้ําจากอางเก็บน้ํา ไมมีขาวสารของสถานการณลวงหนาจะรูก็ตอเมื่อจะ
เกิด หรือ เกิด เหตุก ารณแ ลว เทานั้น มีค วามขัด แยง ระหวา งกลุมผูใ ชน้ํา ในเรื่อ งการใชน้ํา อาทิ
ภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยังไมเขาใจหรือไมรูถึงลําดับความสําคัญของการ
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ใชน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะวิกฤติสิ่งสําคัญคือ จิตสํานึกของผูใชน้ําในเรื่องประโยชนของน้ํา
จึงทําใหมีการใชน้ําอยางฟุมเฟอย บางครั้งเกินความจําเปน ไมประหยัดและไมมีประสิทธิภาพ
2. ปญหาดานกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะจําเพาะของอางเก็บน้ํา อาคารประกอบ
ระบบสงน้ําและระบายน้ํา คุณลักษณะในที่นี้จะมุงเนนถึงขอจํากัด-โอกาสของระบบอางเก็บน้ํา
ที่มีปญหา อาทิ ความจุของอางเก็บน้ําลดลงตามอายุการใชงานทําใหการคํานวณและประเมิน
ปริมาณน้ําที่แทจริงในอางเก็บน้ําผิดพลาด ความไมสมบูรณของอาคารประกอบที่จะเปนเหตุให
การควบคุมและระบายน้ําเกิดปญหาตลอดถึงศักยภาพของความจุลําน้ําดานทายอางเก็บน้ําลดลง
ไมเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ําที่ระบายออกจากเขื่อนในชวงฤดูน้ําหลาก เปนตน
3. ปญหาดานเครื่องมือ เครื่องมือที่กลาวถึงจะรวมทั้งหมดที่ใชในการจัดการอางเก็บน้ํา
เชน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูล
ขาวสาร เปนตน ปญหาที่สําคัญในดานนี้จะสงผลตอการจัดการน้ําใน 3 ดานคือ
1. การวางแผนจัดสรรน้ําและสงน้ํา ซึ่งถาไมมีขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยก็จะทําใหมีความลาชาขาดความแมนยํา
2. การดําเนินการสงน้ํา จําเปนตองใหเปนไปตามแผนการสงน้ําและสอดคลอง
กับสภาวะที่ แทจ ริง ดั งนั้น จําเป นตองมีการควบคุมตามสถานการณจ ริง นั่นคือ จําเปนต องใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสง-รับขอมูลที่เปนจริงในชวงเวลานั้นๆ จึงจะทันตอสถานการณ มี
ประสิทธิผลสูงสุด
3. การประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบระหวางแผนกับผลวาเปนอยางไร โดยมีดัชนี
ในการประเมินผล เชน ประสิทธิภาพการชลประทาน อัตราสวนแสดงผลการสงน้ํา ฯลฯ เพื่อจะใช
ในการปรับแกแผนการสงน้ําในชวงเวลาถัดไป

8.6 แนวคิดของการจัดการอางเก็บน้ํา
การศึกษาและวิจัยในงานของปฏิบัติการอางเก็บน้ําไดดําเนินการมามากกวา 50 ป และ
ปจจุบันก็ยังมีการดําเนินการตอไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และยังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางอื่นอีกจากธรรมชาติและมนุษย โดยพิจารณาจากความถี่และขนาดของการเกิดน้ํา
ทวมและการขาดน้ําในแตละป กฎการปฏิบัติงานอางเก็บน้ําในปจจุบันก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดวยเชนกัน นั่นคือ จําเปนตองพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวของและสัมพันธกันทั้งหมดในระบบอาง
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เก็บน้ํา ซึ่งเปนแนวคิดของการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจะมุงเนนถึงความ เทาเทียมในการไดรับบริการ
การไดรับประโยชนจากการใชน้ํา โดยที่การใชน้ําจะตองมีความเหมาะสมในปริมาณ เวลา สถานที่
เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความยั่งยืนตอระบบนิเวศเปนสําคัญ
การจัดการอางเก็บน้ําแบบบูรณาการนั้นจะตองบูรณาการเพื่อแกปญหาที่กลาวมาขางตน
คือ ตองบูรณาการคน ระบบอางเก็บน้ํา และเครื่องมือใหเกิดเปนรูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติได
อยางชัดเจน เมื่อบูรณาการสิ่งตางๆ แลวก็สรางความสมดุลระหวางน้ําตนทุนและความตองการน้ํา
เพื่อ จะได น โยบายการจั ด สรรน้ํา และสง น้ําที่ มี ค วามเหมาะสมเกิ ด ความพึ ง พอใจต อทุ ก ฝ ายที่
เกี่ยวของ

8.7 ขอมูลสําหรับการจัดการอางเก็บน้ํา
บางทีขอมูลที่บันทึกไวในอดีตอาจจะเพียงพอที่จะกําหนดกฎเกณฑการปฏิบัติงานอาง
เก็บน้ําไดดีและสมเหตุผล แตแนวทางการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํายังตองพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพล
ต อ ความสามารถของอ า งเก็ บ น้ํ า ในการที่ จ ะเก็ บ น้ํ า หรื อ ระบายน้ํ า ในสภาวะป จ จุ บั น รวมถึ ง
คาดการณในอนาคตดวย เชน สถานะของอางเก็บน้ําในแตละชวงเวลา ความตองการใชน้ํา ปริมาณ
น้ําที่จะเขาอางเก็บน้ํา เปนตน ดังนั้นจึงใชขอมูลที่สําคัญสําหรับการจัดการอางเก็บน้ํา ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะของอางเก็บน้ํา เชน การเชื่อมตอของระบบอาง
เก็บน้ําเปนแบบขนานหรืออนุกรม ปริมาณน้ําที่ระดับเก็บกักต่ําสุด ปริมาณน้ําที่ระดับเก็บกักปกติ
ปริมาณน้ําที่ระดับสูงสุด ระยะฟรีบอรด ระดับสันเขื่อน โคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ําพื้นที่ผิวน้ํา-ระดับน้ํา
2. ลักษณะทางกายภาพและชลศาสตรของอาคารประกอบ เชน ระดับสันทางระบาย
น้ําลนฉุกเฉิน อัตราการระบายน้ําสูงสุดของทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน ทางระบายน้ําลงลําน้ําเดิม
อัตราการระบายน้ําสูงสุดลงลําน้ําเดิม อาคารสงน้ํา อัตราการระบายน้ําสูงสุดของอาคารสงน้ํา
ความจุของคลองสงน้ําสายใหญ อาคารควบคุมและบังคับน้ําปากคลองสงน้ําสายใหญ
3. พื้นที่โครงการทั้งหมดและพื้นที่ชลประทาน
4. กิจกรรมใชน้ําและปริมาณความตองการใชน้ํา เชน การเกษตร การอุปโภค-บริโภค
การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา การประมง การรักษาระบบนิเวศ สิทธิการใชน้ําดานทายลุม
น้ํา เปนตน ตลอดจนกลุมและองคกรผูใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
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5. ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา เชน ปริมาณฝน การระเหย ปริมาณน้ําทาพื้นที่
ลุมน้ํา ลักษณะลุมน้ํา พื้นที่รับน้ําฝน ปริมาณตะกอน การรั่วซึมจากอางเก็บน้ํา
6. กฎการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํา
7. ความจุของลําน้ําเดิม ตลอดจนคุณลักษณะของอาคารในลําน้ําเดิม
8. ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา เชน การใชประโยชนที่ดินบริเวณเหนือพื้นที่ลุมน้ํา
ลักษณะทางธรณีวิทยา
9. ปริมาตรและชวงเวลาการผันน้ําเขามาในพื้นที่รับประโยชนจากอางเก็บน้ําจากทั้ง
ผันเขาอางเก็บน้ําโดยตรง หรือผันมาใชในกิจกรรมใดๆ จากการสูบน้ําหรือจากการปลอยน้ําจาก
อางเก็บน้ําที่อยูดานเหนือน้ํา
ขอมูลการสงน้ําเปนตัวแปรสําคัญที่จะชวยในการบริหารอางเก็บน้ํา ดวยเทคนิคและ
วิธีการที่จะกลาวในหัวขอตอไป

8.8 การทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา
การจัดการน้ําในอางเก็บน้ําประกอบดวยหลักการงายๆ 4 อยางคือ การวางแผนแบงปนน้ํา
แผนการสงน้ํา การดําเนินการสงน้ํา และการตรวจสอบการสงน้ําเพื่อประเมินผล ดังนั้นในการ
จัดการที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่จะคาดการณ
คําตอบลวงหนาจากขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในอดีตและปจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจและเตรียม
รับสถานการณของผูไดเสียประโยชนจากการจัดการน้ําและใชน้ํา
การทํ าสมดุลน้ําในอางเก็บน้ําเปนวิธีก ารหนึ่ งในการหาคําตอบลวงหนาหรืออาจจะ
เรียกวาเปนการทําบัญชีน้ํา ผลลัพธที่ไดคือปริมาณน้ําที่มีอยูในอางเก็บน้ําที่ชวงปลาย เวลาพิจารณา
ตามสภาวะของปริมาณน้ําไหลเขาและออกจากอางเก็บน้ํา ซึ่งใชสมการทางคณิตศาสตรงายๆ
ใชไดกับอางเก็บน้ําทุกขนาด มีหลักการและรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดสัญลักษณของการทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา
(ก) อางเก็บน้ําซึ่งทําหนาที่เก็บน้ําและระบายน้ําเปรียบเสมือนภาชนะอยางหนึ่ง
กําหนดใหมีสัญลักษณเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดังแสดงในภาพที่ 8.4
(ข) ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา กํา หนดใหมีสัญลัก ษณเ ปนรูปลูกศร มีหัวลูก ศร
เขาหารูปสี่เหลี่ยมและมีคาเปนบวก ดังภาพที่ 8.4
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(ค) ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา กําหนดใหมีสัญลักษณเปนรูปลูกศรมีหัวลูกศร
ออกจากรูปสี่เหลี่ยมและมีคาเปนลบ ดังภาพที่ 8.4
(ง)
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา
(+)
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา
(+)

อางเก็บน้ํา

ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา
(-)

ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา
(-)
ภาพที่ 8.4 สัญลักษณของการทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา
2. ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา ประกอบดวย ปริมาณน้ําทาจากพื้นที่รับน้ําของอางเก็บน้ํา
(ท) ปริมาณฝนที่ตกลงในอางเก็บน้ํา (ฝ) ปริมาณน้ําที่ปลอยมาจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ํา (ป)
ปริมาณน้ําจากการสูบน้ําเขามาในอางเก็บน้ํา (ส)
3. ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา ประกอบดวย ปริมาณน้ําจากการระเหยจากอางเก็บ
น้ํา (ร) ปริมาณน้ําจากการรั่วซึมจากอางเก็บน้ํา (ซ) ปริมาณน้ําไหลลนออกจากอางเก็บน้ํา (ล) และ
ปริมาณน้ําที่สงจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ําในกิจกรรมตางๆ (ช)
ปริมาณน้ําที่สงจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ําที่สําคัญ ประกอบดวย การเกษตร การ
อุปโภค – บริโภค การอุตสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศ และอื่นๆ ตามลักษณะจําเพาะของสภาพ
พื้นที่ ซึ่งสามารถเขียนสัญลักษณของระบบอางเก็บน้ําไดดังแสดงในภาพที่ 8.5
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ร

ฝ
(+)
ส
ป
ท

(+)
(+)
(+)

(-)

อางเก็บน้ํา

(-)
(-)

ล
ช

ซ
ภาพที่ 8.5 ตัวแปรของระบบอางเก็บน้ํา
4. ที่มาและการประเมินของขอมูลปริมาณน้ําเขาและออกจากอางเก็บน้ํา
(ก) ตัวแปรควบคุม เปนตัวแปรที่บงบอกถึงลักษณะจําเพาะของอางเก็บน้ํา และมี
ความจําเปนตองใชในการควบคุมความสามารถของอางเก็บน้ําและใชในการคํานวณปริมาณน้ําเขา
และออกจากอางเก็บน้ําเปนสําคัญ ประกอบดวย โคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ํา – พื้นที่
ผิวน้ํา – ระดับน้ํา พื้นที่รับน้ําฝนของอางเก็บน้ํา ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําที่ควรจะรักษาไวในชวง
ปลายฤดูฝนและตนฤดูแลง ปริมาตรน้ําที่ระดับสูงสุด – เก็บกัก – ต่ําสุด ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปน
ขอมูลประจําแตละอางเก็บน้ําที่มีอยูแลว
(ข) ตัวแปรทั่วไป เปนตัวแปรที่จะใชประเมินปริมาณน้ําไหลออกจากอางเก็บน้ํา
และกําหนดชวงเวลาของขอมูลในอดีตประกอบดวย เปอรเซ็นตการระเหยจากอางเก็บน้ําเมื่อเทียบ
กับการระเหยจากถาดวัดการระเหยหรืออาจจะเรียกวา สัมประสิทธิ์การระเหย ปกติจะอยูระหวาง
70 – 80 เปอรเซ็นต และชวงเวลาของการบันทึกขอมูล จะขึ้นอยูกับการจัดเก็บและอายุการใชงาน
ของแตละอางเก็บน้ํา
(ค) ตัวแปรผันแปร เปนตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ประกอบดวย 2
ตัวแปรหลัก คือ
1. ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา ประกอบดวย
1.1 ปริมาณน้ําทาจากพื้นที่รับน้ําของอางเก็บน้ํามีที่มา 2 วิธี คือ จากการตรวจวัด
จริง และจากการประเมิน
126

บทที่ 8 อางเก็บน้ําและการบริหารจัดการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขอมูลจากการตรวจวัดจริงนั้นจะมีความละเอียดถูกตองมากกวาการประเมิน
แตมีนอยที่จะตั้งสถานีวัดน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา ดังนั้นสวนมากจะใชวิธีการประเมิน ซึ่งการ
ประเมินปริมาณน้ําทามีหลายวิธีมากเชน การใชสูตรสําเร็จรูป การหาความสัมพันธระหวางน้ําฝน
– น้ําทา หรือการวิเคราะหความถี่เปนตน ทั้งนี้ใหเลือกใชตามความเหมาะสมจากขอจํากัด – โอกาส
แตพบวา จะใชสูตรของ Rational (Q = CIA ; เมื่อ Q = ปริมาณน้ําทา , C = สัมประสิทธิ์น้ําทา , I =
ความเขมของฝนและ A = พื้นที่รับน้ํา) เกือบทั้งนั้น การใชสูตรนี้ใหพึงระวังวามีขอจํากัดคือ ฝนตก
พรอมกันหยุดพรอมกัน ครอบคลุมพื้นที่รับน้ําทั้งหมด และมีพื้นที่รับน้ําไมเกิน 15 ตร.กม. และ
คาสัมประสิทธิ์น้ําทาพบวาสวนใหญใชคาระหวาง 0.2 – 0.3 ซึ่งความจริงไมถูกตองนัก เนื่องจาก
คาสัมประสิทธิ์จะผันแปรไปตามลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา ความชื้นในดิน ฤดูกาล เปนตน
แตอยางไรก็ตามแนะนําในเบื้องตนวา ควรตรวจสอบหาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝน –
น้ําทา ในลุมน้ําทั้งในรายเดือนและรายป จากบันทึกขอมูลที่มีอยู หลังจากนั้นจึงนํามาพิจารณาวา
สัมประสิทธิ์ควรเปนเทาใด ในแตละชวงเวลาหรือทั้งป
1.2 ปริ ม าณฝนที่ ต กลงในอ า งเก็ บ น้ํ า คํ า นวณได จ ากปริ ม าณฝนที่ วั ด ได จ าก
เครื่องมือวัดน้ําฝนคูณกับพื้นที่ผิวน้ําในชวงเวลาที่พิจารณา
1.3 ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ํา ตําแหนงที่ตั้งของอางเก็บน้ํา
ในลุมน้ํามี 2 ลักษณะ คือ แบบขนาน และ แบบอนุกรม
อางเก็บน้ําแบบขนาน หมายถึง อางเก็บน้ําที่เก็บกักน้ําในลําน้ําที่ขนานกัน ดังแสดง
ในภาพที่ 8.6 สวนอางเก็บน้ําแบบอนุกรม หมายถึง การวางตัวของอางเก็บกักน้ํา จะอยูใน ลําน้ํา
เดียวกัน ดังภาพที่ 8.6

8.1 แบบขนาน

8.2 แบบอนุกรม

ภาพที่ 8.6 ลักษณะการวางตัวของอางเก็บน้ํา
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ดังนั้นอางเก็บน้ําแบบอนุกรมจะมีปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําดานลางจากอางเก็บน้ําที่
อยูดานเหนือน้ําถัดขึ้นไป ซึ่งขอมูลนี้จะไดจากการตรวจวัดและบันทึกไว โดยพิจารณาวาถาปลอย
น้ําจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ําลงลําน้ําธรรมชาติลงมาสูอางเก็บน้ําดานทายน้ํา จะตองคิดคาการ
สูญเสียในระหวางทางดวย เมื่อหักคาการสูญเสียออกจากปริมาณน้ําที่สงมาจากอางเก็บน้ําดาน
เหนือน้ํา จึงจะเปนปริมาณน้ําที่เขาอางเก็บน้ําดานลาง
1.4 ปริมาณน้ําจากการสูบน้ําเขามาในอางเก็บน้ํา กรณีจะเปนการผันน้ําจากแหลง
น้ําอื่น หรือจากลุมน้ําอื่นเขามาเติมลงอางเก็บน้ํา โดยการสูบน้ําซึ่งขอมูลนี้จะพิจารณาวาสูบผานทอ
สงน้ําหรือผานคลองสงน้ํา จําเปนตองคิดปริมาณน้ําสูญเสียในระหวางทางดวย โดยปริมาณการสูบ
จะใชขอมูลจากขอกําหนดและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําแลวหักปริมาณน้ําสูญเสียระหวางสง
น้ํา จึงจะไดปริมาณน้ําที่เขาอางเก็บน้ํา
2. ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา ประกอบดวย
2.1 ปริมาณน้ําจากการระเหยจากอางเก็บน้ํา คํานวณจากคาการระเหยที่วัดไดจาก
ถาดวัดการระเหยคูณกับสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหย (ประมาณ 70 – 80 เปอรเซ็นต) และคูณ
กับพื้นที่ผิวน้ําในชวงเวลาที่พิจารณา
2.2 ปริมาณน้ําจากการรั่วซึมจากอางเก็บน้ํา ใชการประเมินจากปริมาตรน้ําในอาง
เก็บน้ําเฉลี่ยรายปแลวคิด 10 เปอรเซ็นต ถาคิดเปนรายเดือนใหหารดวย 12 ถาคิดเปนรายวันใหหาร
ดวย 365
2.3 ปริมาณน้ําไหลลนออกจากอางเก็บน้ํา เกิดขึ้นในกรณีชวงน้ําหลากซึ่งความจุ
ของอางเก็บน้ํามีไมเพียงพอที่จะรับปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําสุทธิได (ปริมาณน้ําเขาอางสุทธิ =
ปริ ม าณน้ํ า เขา อ า งเก็ บน้ํ า – ปริม าณน้ํ า ออกจากอ า งเก็ บ น้ํา ) จึ ง ไหลล น ออกทางระบายน้ํ า ซึ่ ง
สามารถคํานวณไดจากสูตรที่กําหนดไวตามลักษณะของอาคารระบายน้ํานั้นๆ (สวนใหญจะเปน
ฝายจะคํานวณจากสูตร Q = CdLH3/2 ; Cd = สัมประสิทธิ์ของการไหล , L = ความยาวของสันฝาย
และ H = ความสูงของน้ําเหนือสันฝาย)
2.4 ปริมาณน้ําที่สงจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ํา ปริมาณการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
นั้นจะประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
(1) การเกษตร คํานวณไดจากการใชน้ําในการเพาะปลูกพืชแตละชนิดอาทิ
ขาว พืชไร – พืชผัก และในแตละฤดูเชน ฤดูฝนกับฤดูแลง จะยกตัวอยางเชน ประสิทธิภาพการ
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ชลประทานของโครงการชลประทานเทากับ 50 เปอรเซ็นต ปลูกพืชในฤดูฝน และพืชตองการน้ํา
ตลอดฤดูกาล 850 มิลลิเมตร (รวมคาการระเหยและซึมเลยเขตรากพืชแลว) แตในชวงฤดูฝนนั้นมี
ฝนที่พืชสามารถนํามาใชประโยชนได (ฝนใชการ) รวม 350 มิลลิเมตร ดังนั้นพืชจะตองการน้ํา
ชลประทาน 500 มิลลิเมตร (850 – 350 = 500 มิลลิเมตร) และจะตองสงน้ําชลประทานจากอางเก็บน้ํา
ไปให 1,000 มิลลิเมตร (ตองหารปริมาณน้ําที่พืชตองการดวยคาประสิทธิภาพการชลประทานคือ
500 x 100
50

=

1,000 มิลลิเมตร) และในพื้นที่ 1 ไรจะตองการน้ําชลประทาน 1,600 ลบ.ม.

(ปริมาณน้ําในพื้นที่ 1 ไร = 1,600 x 1,000 = 1,600 ลบ.ม.) หลังจากประเมินความตองการน้ํา
1,000

ชลประทาน 1 ไรแ ลว เราก็สามารถหาปริม าณน้ําที่จ ะสง ใหกับ การเกษตรในพื้น ที่เ ทา ใดก็ไ ด
ตัว แปรสําคัญที่ทําใหความตองการใชน้ําชลประทานของพืชแตกตางกันคือ ชนิดของพืช ฤดูกาล
และประสิทธิภาพการชลประทานของแตละโครงการ
(2) การอุปโภคและบริโภค การอุปโภคและบริโภคจะมี 2 ลักษณะคือ จาก
กิจกรรมการประปา สามารถใชขอมูลจากการนําน้ําไปใชในการผลิตน้ําประปาจากการบันทึกไวได
และอีกสวนหนึ่งการอุปโภคและบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยูตามลําน้ําธรรมชาติ/คลองสงน้ํา
ซึ่งจะประเมินจากการใชน้ําตอวัน อาทิ การใชน้ําของ 1 คนในหนึ่งวันใช 150 ลิตร เราก็สามารถ
คํานวณไดวา 1 สัปดาหหรือ 1 เดือน 1 คนจะใชน้ําปริมาณเทาใด นั่นคือ 1 สัปดาหใชน้ํา 1.05 ลบ.ม.
หรือ 1 เดือนใชน้ํา 4.5 ลบ.ม. เปนตน จากนั้นก็สามารถคํานวณวาทั้งหมดใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคเทาใด จากจํานวนการประปา และจํานวนประชากร
(3) การอุ ต สาหกรรมประเมิ น ได 2 ลั ก ษณะคื อ จากขนาดของโรงงาน
อุตสาหกรรมวาเปนโรงงานขนาดใหญ กลาง หรือเล็ก และประเมินจากพื้นที่ของโรงงาน
(4) การรักษาระบบนิเวศ ประเมินจากปริมาณการไหลในลําน้ําต่ําสุดใน
ชว งเวลาที่ พิ จ ารณาเช น รายเดือ น หรือ รายป แต ใ นขอ เท็ จ จริ ง เพื่อ ความถู ก ต อ งเสนอแนะว า
จําเปนตองทําการศึกษาเปนสําคัญ
(5) อื่นๆตามลักษณะจําเพาะของสภาพพื้นที่ เชน สิทธิการใชน้ําของผูใชน้ํา
ดานทายลุมน้ํา เปนตน อาจจะประเมินจากปริมาณการไหลในลําน้ํ าต่ําสุดก็ได แตจําเปนตอง
ทําการศึกษาเพื่อความถูกตองและปองกันขอขัดแยงระหวางผูใชน้ําในลุมน้ํากับดานทายลุมน้ํา
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ในการทําสมดุลน้ําจะมี 2 กรณีคือ ในกรณีที่เกิดสภาวะสมดุลนั่นคือ ปริมาณ
น้ําเขาและออกอางเก็บน้ําเทากัน จะไมมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ในกรณีที่
เกิดสภาวะไมสมดุลคือปริ มาณน้ําเขาและออกอางเก็บน้ําไมเทากั นจะมี การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา 2 สถานะคือ สถานะที่ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณ
น้ําเขามากกวาปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา และสถานะที่ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําลดลง เนื่องจาก
ปริมาณน้ําเขานอยกวาปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา และมีสูตรคํานวณดังสมการ
St+1 = St + It + Pt + Rt + PMt – Et – St – SPt – Ot
เมื่อ St+1 = ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําเมื่อปลายเวลา t; ลบ.ม.
St = ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําเมื่อตนเวลา t; ลบ.ม.
It = ปริมาณน้ําทาจากพื้นที่รับน้าํ ของอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
Pt = ปริมาตรฝนที่ตกลงในอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
= Pt At+1 + At
1,000
2
Pt
A
Rt

=
=
=
=
rt =
PMt =
=
Q =
T =
Et =
=
et
St
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=
=

ปริมาณฝนในชวงเวลา t; มม.
พื้นที่ผิวน้ํา; ตร.ม.
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
rt * ประสิทธิภาพของลําน้ํา
ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
ปริมาณน้ําจากการสูบน้ําเขามาในอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
Q * T * ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา
อัตราการสูบน้ํา; ลบ.ม. ตอ วินาที
ระยะเวลาการสูบน้ํา; วินาที
ปริมาตรน้ําจากการระเหยจากอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
et At+1 + At
1,000
2
ปริมาณการระเหยในชวงเวลา t; มม.
ปริมาณน้ําที่รวั่ ซึมจากอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
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=

St+1 + St x 0.1
2

รายป

=

St+1 + St x 0.1
12
2

รายเดือน

=

St+1 + St x 0.1
365
2

รายวัน

SPt =
=
Cd =
L =
H =
T =
Ot =

ปริมาณน้ําที่ไหลลนจากอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
(CdLH3/2) T กรณีเปนฝาย
สัมประสิทธิ์ของการไหล
ความยาวของสันฝาย; ม.
ความสูงของน้ําเหนือสันฝาย; ม.
ระยะเวลาที่น้ําไหลลน; วินาที
ปริมาณน้ําที่สงออกจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ําในชวงเวลา t;
ลบ.ม.
t = ชวงเวลาที่พจิ ารณา เชน วัน เดือน หรือป
ผลลัพธที่ไดจากการทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา ในชวงเวลาที่พิจารณาประกอบดวย
ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําทั้งหมด ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ําทั้งหมด ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา
ที่ปลายเวลาพิจารณา ปริมาณน้ําที่ขาด ปริมาณน้ําไหลลนจากอางเก็บน้ํา และปริมาณน้ําที่สงจาก
อางเก็บน้ําที่เหมาะสม ดังตัวอยางที่แสดงใน ตารางที่ 8.1 ตัวอยางนี้จะมีคาตัวแปรแสดงในตาราง
แลว และมีโคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ํา – พื้นที่ผิวน้ํา – ระดับน้ํา ดังแสดงใน ภาพที่ 8.7
ใหเดือนมกราคมเปนเดือนแรก สมมุติใหมีปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ํา 60 ลาน ลบ.ม.
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โคงความจุ ระดับ และพื้นที่ผิว ของอางเก็บน้ํา
พื้นที่ผิวน้ํา (ตร.กม.)
0
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15

20
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ระดับน้าํ นองสูงสุด + 280.30 ม.
รทก.
ระดับเก็บกักปกติ + 277.00 ม.รทก.

285
280
275

ปริมาตรเก็บ
ั

270

พื้นที่ผิว

265

ระดับน้าํ ต่ําสุด + 261.00 ม.รทก.
น้ํา

310 MCM

ระดั บ (ม.รทก.)

10

260
255
250
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50

100

150

200

250
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350

400

ปริมาตรเก็บกัก (ลาน ลบ.ม.)

ภาพที่ 8.7 โคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ํา – พื้นทีผ่ ิวน้ํา – ระดับน้ํา
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8.9 การบริหารจัดการอางเก็บน้ําสําหรับโครงการชลประทานขนาดเล็ก
การบริหารงานอางเก็บน้ําจะตองประสานและสอดคลองกับความตองการน้ํา ซึ่งไดอธิบาย
รายละเอียดในบทที่ 3 เมื่อทําการประเมินปริมาณการสงน้ําผานคลองสงน้ําแลว (ดังหัวขอ 3.6)
หากเปนโครงการประเภทอางเก็บน้ํา ก็จะตองทําการเปดน้ําผานคลองสงน้ําตามอัตราที่คํานวณได
ทั้งนี้หากระบบประกอบดวยคลองสงน้ําหลายสาย จะตองรวบรวมความตองการน้ําเขาดวยกันเพื่อ
สามารถคํานวณไดวาจะเปดน้ําจากคลองสายหลักดวยอัตราเทาใด ตามปกติการระบายน้ําจาก
อางเก็บน้ําสูคลองสงน้ําจะมีอาคารควบคุมน้ําประเภททอหรือคลองสงน้ํา ซึ่งโครงการบางแหงอาจ
พัฒนาความสัมพันธระหวางระดับการเปดประตูน้ํา ระดับน้ําในอาง และอัตราการไหลที่ไดใน
รูปของตารางหรือกราฟ
สําหรับโครงการที่ไมมีการวัดน้ําจากการเปดประตูที่อางเก็บน้ํา ก็มักจะมีมาตรวัดน้ํา
หรืออาคารควบคุมน้ําในคลองสายใหญ การคํานวณอัตราการไหลจะประเมินจากระดับน้ําแตกตาง
ในคลองดานเหนือน้ําและทายน้ําของอาคาร ระยะการเปดปดบานประตู แลวทําการคํานวณอัตรา
การไหลโดยใชสูตร ออริฟซ (Orifice) ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดในหัวขอ 9.1 เรื่องการวัดอัตรา
การไหลของน้ําในคลองสงน้ํา
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การติดตามและประเมินผลการสงน้ํา
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