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คํานํา
อางถึงคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 322 / 2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมชลประทาน ทั้ง 7 หมวด
ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ดั ง กล า วได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานย อ ยจั ด ทํ า คู มื อ ด า นบริ ห ารจั ด การน้ํ า โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการ หมวด 6 ประจําป 2554 เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่จะยกระดับการปฏิบัติงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได
ดําเนินการจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ําจํานวนทั้งสิ้น 16 เลม ซึ่ง คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
(Reservoir Operation Study) เปนเลมที่ 5/16 ในคูมือดังกลาว คือ
1. เล ม ที่ 1/16 คู มื อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานด า นการจั ด สรรน้ํ า ของโครงการ
ชลประทาน
2. เลมที่ 2/16 คูมือการประเมินปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา
3. เลมที่ 3/16 คูมือการประเมินน้ําหลากในพื้นที่ลุมน้ําตาง ๆ
4. เลมที่ 4/16 คูมือการจําลองการปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Simulation)
5. เลมที่ 5/16 คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Study)
6. เลมที่ 6/16 คูมือการคํานวณฝนใชการ (Effective Rainfall)
7. เลมที่ 7/16 คูมือการคํานวณการใชน้ําของพืช
8. เลมที่ 8/16 คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ
9. เลมที่ 9/16 คูมือการจัดทําโคงปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Rule Curves)
10. เลมที่ 10/16 คูมือการวางแผนติดตามและประเมินผลการสงน้ํารายสัปดาห (WASAM)
11. เลมที่ 11/16 คูมือการประชาสัมพันธแผนการจัดสรรน้ํา
12. เลมที่ 12/16 คูมือการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการชลประทาน
13. เลมที่ 13/16 คูมือการคํานวณปริมาณน้ําผานอาคารชลประทาน
14. เลมที่ 14/16 คูมือการวัดปริมาณน้ําในคลองสงน้ําชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน
15. เลมที่ 15/16 คูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน
16. เลมที่ 16/16 คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
คณะทํางานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนแ ละเป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
เ พื ่ อ บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า ที ่ ม ี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ผ ลต อ ไป
คณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา
สิงหาคม 2554
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คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือการวางแผนการใชนา้ํ จากอางเก็บน้ํา
(Reservoir Operation Study)
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือการบริหารจัดการน้ําที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา
ใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อ
ขอรับการบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของนําไปใชสําหรับการปฏิบัติงานดานการจัดสรรน้ํา
1.4 เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการวางแผนการจัดสรรน้ําสําหรับโครงการที่มีอางเก็บน้ํา และไมมี
อางเก็บน้ํา
2. ขอบเขต
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านนี้ จ ะครอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ช ว งฤดู ฝ นและฤดู แ ล ง ของ
โครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา โดยมีกรณีในการบริหารจัดการน้ํา 2 กรณีดังนี้
2.1 กรณีที่มีอางเก็บน้ํา เปนการวางแผนจากขอมูลพื้นที่เพาะปลูกแลวจึงนํามาคิดหาปริมาณการ
ใชน้ํา จากนั้นจึงนํามาคํานวณเปนปริมาณน้ําในอางทั้งป เพื่อคาดการณสถานการณน้ําในอางวาเพียงพอตอ
การเพาะปลูกหรือไม
2.2 กรณีที่ไมมีอางเก็บน้ํา เปนการวางแผนจากขอมูลพื้นที่เพาะปลูกแลวจึงนํามาคิดหาปริมาณ
การใชน้ํา จากนั้นจึงนํามาคํานวณเปนปริมาณน้ําที่ตองการใชในแตละวันและปริมาณน้ําสงสะสม
3. คําจํากัดความ
การวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา หมายถึง คิดคํานวณหาปริมาณความตองการใชน้ําชลประทาน
ในทุกๆภาคสวน แลวนํามาวางแผนการจัดสรรน้ําเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู โดยไมขาด
แคลนน้ําหรือเกิดการขาดแคลนนอยที่สุด
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คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
กรมชลประทาน

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู อํ า นวยการสํ า นั ก อุ ท กวิ ท ยาและบริ ห ารน้ํ า (ผส.อน.)
รั บ ทราบและตรวจสอบผล
ความกาวหนาการบริหารจัดการน้ําฤดูฝนและฤดูแลงของสํานักชลประทานที่ 1-17
4.2 ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1-17(ผส.ชป.) รับทราบและตรวจสอบผลความกาวหนาการ
บริหารจัดการน้ําฤดูฝนและฤดูแลงของโครงการในสังกัด
4.3 ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ํา (ผจน.) วางแผนและติดตามผลความกาวหนาการบริหาร
จัดการน้ําฤดูฝนและฤดูแลง-ของสํานักชลประทานที่ 1-17
4.4 ผูอํานวยการสวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 1-17 (ผบร.) วางแผนและ
ติดตามผลความกาวหนาการบริหารจัดการน้ําฤดูฝนและฤดูแลง-ของโครงการในสังกัด
4.5 หัวหนากลุมงานจัดสรรน้ํา สวนบริหารจัดการน้ํา (กจ.จน.) วางแผนและรายงานผล
ความกาวหนาการบริหารจัดการน้ําฤดูแลงของสํานักชลประทานที่ 1-17
4.6 หัวหนาศูนยปฏิบัติการจัดสรรน้ํา สวนบริหารจัดการน้ํา (ศป.จน.) วางแผนและรายงานผล
ความกาวหนาการบริหารจัดการน้ําฤดูฝนของสํานักชลประทานที่ 1-17
4.7 หัวหนาฝายบริหารและจัดการน้ํา (ฝจน.ชป.) สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา วางแผนและ
รายงานผลความกาวหนาการบริหารจัดการน้ําฤดูฝนและฤดูแลงของโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน
4.8 หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน (ฝจน.คป./ฝจน.คบ.)วางแผนและจัดทํา
รายงานผลความกาวหนาการบริหารจัดการน้ําฤดูฝนและฤดูแลงของโครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา
4.9 หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา (ฝสบ.คป/ฝสบ.คบ.) วางแผนและจัดทํารายงานผล
ความกาวหนาการบริหารจัดการน้ําฤดูฝนและฤดูแลงของโครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

2

คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
กรมชลประทาน

5. ผังกระบวนการ
ลําดับ
ที่

1

2

ผังกระบวนการ
เริ่มกระบวนการ
รวบรวมขอมูลพื้นฐาน

คํานวณโดยใชโปรแกรม
Reservoir Operation Study

ระยะเวลา

7 วัน

1 วัน

ไมใช

3

พิจารณา
ปริมาณน้ําที่ใชกับ
น้ําตนทุน

1 วัน

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

- กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
- ฝจน.คป./
- รวบรวมขอมูลพื้นฐานตามคูมือการ
ฝจน.คบ.
เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานการ
- ฝสบ.คป./
จัดสรรน้ําของโครงการชลประทาน
ฝสบ.คบ.
(เลมที่ 1/16)
- ใสมูลรายละเอียดตางๆ ตาม
แผนการเพาะปลูก เพื่อคํานวน

- ประเมินและวิเคราะหปริมาณน้ํา
ตนทุน และความตองการใชน้ําวา
สอดคลองและเหมาะสมหรือไม

- ฝจน.คป./
ฝจน.คบ.
- ฝสบ.คป./
ฝสบ.คบ.
- ฝจน.คป. /
ฝจน.คบ.
- ฝสบ.คป. /
ฝสบ.คบ.

ใช

4

สรุปแผนการจัดสรรน้ํา

7 วัน
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- ผส.อน.
- ผส.ชป. 1- จั ด ทํ า แผนการจั ด สรรน้ํ า ในแต ล ะ 17
ฤดูกาล
- ผจน.
- จั ด ทํ า เอกสารแผนการจั ด สรรน้ํ า - ผบร.ชป.
เสนอกรมอนุมัติ
- กจ.จน.
- ศป.จน.
- ฝจน.ชป.
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 รวบรวมขอพื้นฐาน ประกอบดวย
6.1.1 ขอมูลรายละเอียดโครงการ
6.1.2 ขอมูลแผนการเพาะปลูกพืช
6.1.3 ขอมูล Inflow และความตองการใชน้ําภาคสวนตางๆ
6.1.4 ขอมูลโคงความจุและพื้นที่ผิวน้ํา
6.1.5 ขอมูลอางเก็บน้ํา (กรณีมีอางเก็บน้ํา)
6.2

คํานวณโดยใชโปรแกรม Reservoir Operation Study
กรอกขอมูลรายละเอียดตางๆลงในโปรแกรมซึ่งมีวิธีการใชโปรแกรมเพื่อคํานวณหาการใช
น้ํา (ROS) ของโครงการประเภทตางๆดังนี้
กรณีมีแหลงน้าํ ตนทุน (อางเก็บน้ํา)
1. จากโปรแกรม Excel (เปนอางเก็บน้ํา) ทีก่ ําหนดใหการกรอกขอมูลเพื่อคํานวณหาการใชน้ํา (ROS)
ตองดําเนินการทั้งหมด 3 sheet คือ
1.1 fill_data
1.2 ROS
1.3 การใชที่ดิน
2. การกรอกขอมูล sheet : fill_data กรอกขอมูลเฉพาะ cell ที่มีพื้นสีเหลืองออนเทานั้น
2.1 ขอมูลทั่วไป : 1) ชื่ออางเก็บน้ํา 2) สํานักชลประทานที่ 3) ปริมาณน้ําในอาง ณ 1 พ.ย.51
4) ประสิทธิภาพโครงการ 5) จังหวัดที่ตั้งโครงการ 6) ปริมาณน้ํารั่วซึม (ภาคกลางใช 7 มม./สัปดาห ,
ภาคอื่นๆ ใช 14 มม./สัปดาห)
2

1
3

4

5
6

4

คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
กรมชลประทาน

2.2 ขอมูลการเพาะปลูกขาว พืชไร-พืชผัก ฤดูฝน และฤดูแลง ไมผล บอปลา – บอกุง :
7
8
9

7
8
9

11
10

11
10

7
8
9

7
8
9

11
10

11
10

12

12
13

13

7) การปลูกขาวและพืชไร ใหเลือกชนิดพืช สําหรับขาวมีใหเลือกใชไดเฉพาะขาว กข.(นาดํา)
สวน พืชไร-พืชผัก ซึ่งแตละโครงการจะมีการปลูกพืชหลายชนิดใหเลือกพืชที่เห็นวาจะใช
เปนตัวแทนพืชที่ปลูกในเขตโครงการ
8) สัปดาหที่เริ่มปลูกโดยมีใหเลือกทั้งหมด 52 สัปดาห ตามตารางที่แนบตองกําหนดใหถูกตอง
เพราะหากกําหนดการปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนในชวงเวลาทับซอนกัน การใชน้ําเพื่อการ
เพาะปลูกจะสูงมาก ทําใหน้ําหมดอางฯตาราง ROS จะเกิดขอมูล Error ได
สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันเริ่ ม
01 พ.ย.
08 พ.ย.
15 พ.ย.
22 พ.ย.
29 พ.ย.
06 ธ.ค.
13 ธ.ค.
20 ธ.ค.
27 ธ.ค.
03 ม.ค.

วันสิ้นสุด
07 พ.ย.
14 พ.ย.
21 พ.ย.
28 พ.ย.
05 ธ.ค.
12 ธ.ค.
19 ธ.ค.
26 ธ.ค.
02 ม.ค.
09 ม.ค.

สัปดาหที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วันเริ่ม
10 ม.ค.
17 ม.ค.
24 ม.ค.
31 ม.ค.
07 ก.พ.
14 ก.พ.
21 ก.พ.
28 ก.พ.
07 มี.ค.
14 มี.ค.

วันสินสุ
้ ด
16 ม.ค.
23 ม.ค.
30 ม.ค.
06 ก.พ.
13 ก.พ.
20 ก.พ.
27 ก.พ.
06 มี.ค.
13 มี.ค.
20 มี.ค.

สัปดาหที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

วันเริ่ม
21 มี.ค.
28 มี.ค.
04 เม.ย.
11 เม.ย.
18 เม.ย.
25 เม.ย.
02 พ.ค.
09 พ.ค.
16 พ.ค.
23 พ.ค.

วันสิ้นสุด
27 มี.ค.
03 เม.ย.
10 เม.ย.
17 เม.ย.
24 เม.ย.
01 พ.ค.
08 พ.ค.
15 พ.ค.
22 พ.ค.
29 พ.ค.

สัปดาหที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

วันเริ่ม
30 พ.ค.
06 มิ.ย.
13 มิ.ย.
20 มิ.ย.
27 มิ.ย.
04 ก.ค.
11 ก.ค.
18 ก.ค.
25 ก.ค.
01 ส.ค.

วันสิ้นสุด
05 มิ.ย.
12 มิ.ย.
19 มิ.ย.
26 มิ.ย.
03 ก.ค.
10 ก.ค.
17 ก.ค.
24 ก.ค.
31 ก.ค.
07 ส.ค.

สัปดาหที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

วันเริ่ม
08 ส.ค.
15 ส.ค.
22 ส.ค.
29 ส.ค.
05 ก.ย.
12 ก.ย.
19 ก.ย.
26 ก.ย.
03 ต.ค.
10 ต.ค.
17 ต.ค.
24 ต.ค.

วันสิน
้ สุด
14 ส.ค.
21 ส.ค.
28 ส.ค.
04 ก.ย.
11 ก.ย.
18 ก.ย.
25 ก.ย.
02 ต.ค.
09 ต.ค.
16 ต.ค.
23 ต.ค.
30 ต.ค.

9) เวลาปลูกจนเต็มพื้นที่ หมายถึง จํานวนสัปดาหที่ใชการปลูกขาวและพืชไรในแตละฤดูจน
เต็มพื้นที่โครงการ ในทีน่ ี้กําหนดขอบเขตไวสูงสุด 20 สัปดาห ในพืน้ ที่ที่มีการเพาะปลูก
ชวงฤดูฝนระยะเวลาเกิน 52 สัปดาห ใหกรอกขอมูลที่ปลูกจริงในปจจุบันผลการคํานวณ
การใชน้ําจะถูกคํานวณแลวนําขอมูลสวนที่เกินจากสัปดาหที่ 52 มาใสยอนในสัปดาหที่
1, 2, 3, เรื่อยไปจนครบสัปดาหตามอายุของพืช ซึ่งก็คือการใชน้ําของการปลูกพืชฤดูฝนแต
ตองใชน้ําตอเนื่องถึงฤดูแลงซึ่งโครงการจะตองพิจารณาจัดสรรน้ําใหดว ย
5
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10) ปริมาณน้าํ เตรียมแปลง ใหกรอกขอมูลตามความตองการใชจริงของแตละพื้นที่
11) พื้นที่เพาะปลูกแตละสัปดาหที่เกิดขึน้ จนครบตามจํานวนสัปดาหตาม (9)
12) เลือกชนิดของไมผลหรือไมยืนตนที่เปนตัวแทนของพืชที่ปลูกในเขตโครงการ
13) พื้นที่เพาะปลูกไมผล-ไมยืนตน พื้นที่บอ เลี้ยงปลา และบอเลี้ยงกุง
2.3 ขอมูลปริมาณน้ําไหลลงอางฯ และขอมูลการใชน้ําประเภทตางๆใหกรอกขอมูลรายวัน

 ขอมูลน้ําไหลลงอางใหใชขอ มูลเฉลี่ยรายวันสําหรับการจัดทําแผน และใชขอมูลจริงเมื่อ
มีการติดตามผล
 ขอมูลการใชน้ําประเภทตางๆ ใหใชขอมูลที่ระบายจริงทีต่ องสงใหจริงรายวันในปจจุบัน
2.4 โคงความจุใหใสขอมูลโคงความจุตาม column ของความจุ ระดับ และ พื้นที่ผิวน้าํ หากขอมูลตัวอยาง
ที่มีอยูมีจํานวนบรรทัดมากกวาโคงความจุของอางฯที่กาํ ลังดําเนินการเมื่อกรอกเสร็จแลวอยาลืมลบ
ขอมูลสวนที่เกินของขอมูลเดิมทิ้งใหหมดดวย
จากนั้นใหกดปุม “กําหนดโคงความจุ”

2.5 ขอมูลอางเก็บน้ํา กรอกขอมูลพื้นฐานของอางเก็บน้ําที่กําลังดําเนินการ
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2.6 การปรับแกรูปกราฟในกรณีที่ปริมาณน้าํ ในอางฯทีก่ ําลังดําเนินการมีปริมาณน้ําเก็บกักแตกตางจาก
ขอมูลตัวอยางมาก (ตัวอยางที่ใหมากับโปรแกรมExcel นี้
คืออางฯแมงัดมีความจุ 265 ลาน ลบ.ม. ตั้ง Scale ของแกน
ปริมาณน้ําไวสูงสุดที่ 350 ลาน ลบ.ม.) ควรมีการปรับแก
Scale ของแกนปริมาณน้ํา โดยกดปุมแกไขกราฟบริเวณ
เหนือรูปกราฟ

จะปรากฏ Massage boxโปรดกําหนดขอบเขต
ปริมาณน้ําสูงสุดที่ตองการใหกราฟแสดง ใหใส
คาสูงสุดของScale ที่ตองการ แลวกด OK

จะปรากฏ Massage boxโปรดกําหนดระยะgrid ที่ตองการ
ใหกราฟแสดง ใหใส คา ที่ตองการ แลวกด OK

3. การกรอกขอมูล sheet : ROS กรอกขอมูล Lower rule curve และ Upper rule curve รายวัน เฉพาะ cell
ที่มีพื้นสีเหลืองออนใน 2 column สุดทายของตาราง
4. การกรอกขอมูล sheet : การใชที่ดิน ใหกรอกขอมูลของอางเก็บน้ําที่กําลังดําเนินการแทนขอมูลตาม
ตัวอยางทีใ่ สไว
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กรณีไมมีนา้ํ ตนทุน(อางเก็บน้ํา)
1. จากโปรแกรม Excel (ไมมีแหลงน้ําตนทุน) ที่กําหนดให การกรอกขอมูลเพื่อคํานวณหาการใชนา้ํ
(ROS) ตองดําเนินการทั้งหมด 2 sheet คือ
1) fill_data
2) การใชที่ดิน
2. การกรอกขอมูล sheet : fill_data กรอกขอมูลเฉพาะ cell ที่มีพื้นสีเหลืองออนเทานั้น
ขอมูลที่กรอกมีเฉพาะความตองการใชน้ําซึ่งประกอบดวยความตองการใชน้ําของพืช และความ
ตองการใชน้ําเพื่อกิจกรรมอืน่ ๆ เหมือนขอ 2.2 และ ขอ 2.3 ในขอ 1 เทานั้น
3. การกรอกขอมูล sheet : การใชที่ดิน ใหกรอกขอมูลของพื้นที่ที่กําลังดําเนินการ ลงตารางแทนขอมูล
ตามตัวอยางทีใ่ สไว
6.3 พิจารณาปริมาณน้ําที่ใชกับน้ําตนทุน
ปรับแผนการเพาะปลูกหากปริมาณน้ําที่ตองจัดสรรไมสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู
แลวคํานวณ ROS ใหม
6.4 สรุปแผนการจัดสรรน้ํา
สรุปแผนการจัดสรรน้ําเสนอกรมโดย ฝจน.ชป. จัดทําเอกสารแผนการจัดสรรน้ําในแตละฤดูกาล
นําเสนอ กจ.จน. ศป.จน. ผบร.ชป. ผจน. ผส.ชป. ผส.อน. ตามลําดับ
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7. มาตรฐานงาน
ขอมูลถูกตองและครบถวนตามโปรแกรม ROS ของ สอน.
8. ระบบติดตามและประมวลผล
ติดตามและประเมิณผลการวางแผนการเพาะปลูก ผลการคาดการณสถานการณน้ําตนทุนรายฤดูกาล
เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการวางแผนและแนวทางการปฏิบัติในฤดูกาลตอไป
9. เอกสารอางอิง
กรมชลประทาน คูมือการสงน้ําและบํารุงรักษาโดยเกษตรกรมีสวนรวมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน.
กรมชลประทาน คูมือคํานวณประสิทธภาพการชลประทาน เลมที่ 15/16
ดิเรก ทองอราม. 2526. ความตองการน้ําชลประทาน และคาชลภาระในการออกแบบระบบสงน้ํา, น. 7-104
ใน คณะกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการ (ผูรวบรวม). เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทํางานชลประทาน.
สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน, กรุงเทพฯ.

10. แบบฟอรมที่ใช
ใชแบบฟอรมการเก็บขอมูลพื้นฐานตามคูมือเลมที่ 1/16 ไดแก จส-1 , จส-2 , จส-3 , จส-7

9

คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
กรมชลประทาน

ภาคผนวก ก
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. หลักสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา
อางเก็บน้ําทําหนาที่กักเก็บน้ําในยามที่ปริ มาณน้ําไหลเขาอางมากกวาความตองการ เพื่ อใหมีน้ํา
เพียงพอสําหรับสงใหกับความตองการตางๆ ในชวงเวลาขาดแคลนน้ํา การวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
ประจําเดือนจะทําไดโดยการวิเคราะหสมดุลของน้ํา (Water Balance) ในอางเก็บน้ํา ตามรูปที่ 1
หลักการสมดุลของน้ําในอางคือ ปริมาณน้ําที่ไหลเขาอาง – ปริมาณน้ําที่ไหลออกจากอางทั้งหมด =
ปริมาณน้ําในอางที่เปลี่ยนไป หรือจากรูปที่ 1 เราสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ํา
ไหลเขา ปริมาณน้ําไหลออก และปริมาณน้ําในอางแตละเดือนไดดังนี้
ปริมาณน้ําไหลลงอาง

ปริมาณการระเหยจากผิวน้ําในอาง
ปริมาณน้ําลนอาง
ปริมาณน้ําในอาง

ปริมาณความตองการน้ําจากอาง

ปริมาณการรั่วซึมจากอาง

รูปที่ 1 สมดุลของน้ําในอางเก็บน้ํา
ปริมาณน้ําในอางเมื่อสิ้นเดือน = ปริมาณน้ําในอางเมื่อตนเดือน + ปริมาณน้ําที่ไหลลงอางในเดือนนั้น
- ปริมาณความตองการน้ําจากอางเพื่อวัตถุประสงคตางๆ
- ปริมาณการระเหยจากผิวน้ําในอางเดือนนั้น
- ปริมาณการรั่วซึมจากอางในเดือนนั้น
ถาปริมาณน้ําในอางเมื่อสิ้นเดือนที่คํานวณไดมากกวาปริมาณน้ําเก็บกักสูงสุด จะถือวามีการไหลลน
อางในเดือนนั้น และปริมาณน้ําที่ไหลลนอางจะเทากับ ปริมาณน้ําในอางเมื่อสิ้นเดือนลบดวยปริมาณน้ําเก็บกัก
สูงสุด และปริมาณน้ําในอางสําหรับตนเดือนตอไปจะเทากับปริมาณน้ําเก็บกักสูงสุด

ในทางกลับกันถาปริมาณน้ําในอางเมื่อสิ้นเดือนที่คํานวณไดนอยกวาปริมาณน้ําเก็บกักต่ําสุดจะถือวา
มีการขาดน้ําในเดือนนั้น ปริมาณน้ําที่สงจากอางจะนอยกวาความตองการน้ําทั้งหมดจากอาง ปริมาณน้ําที่ขาด
ไปเทากับปริมาณน้ําเก็บกักต่ําสุดลบดวยปริมาณน้ําในอางเมื่อสิ้นเดือน ปริมาณน้ําในอางสําหรับตนเดือน
ถัดไปจะเทากับปริมาณน้ําเก็บกักต่ําสุด
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การวางแผนการใชน้ําจากอางจะประกอบไปดวย การประเมินปริมาณน้ําไหลลงอาง ปริมาณความ
ตองการน้ําจากอางทั้งหมด การสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยและการรั่วซึม แลวนําเอามาคํานวณหาปริมาณน้ํา
ที่ตองสงและที่เหลืออยูในอาง จากปริมาณน้ําที่มีอยูเมื่อตนเดือนตามหลักสมดุลน้ํา การคํานวณสมดุลน้ํา
ประจําเดือนจะทําตอเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่ใชในการวางแผนซึ่งปกติจะเปน 1 ป
2. กองวางโครงการ กรมชลประทาน ไดกาํ หนดคาการรั่วซึมของน้ําในแปลงนาเพื่อเปนเกณฑใน การคํานวณ
ออกแบบระบบสงน้ําของโครงการชลประทานในการจัดทํารายงานความเหมาะสมของ โครงการฯเปนภาค
ดังนี้คือ
- ภาคกลาง ใชอัตราการรั่วซึมเทากับ 1.0 มิลลิเมตรตอวัน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชอัตราการรั่วซึมเทากับ2.0 มิลลิเมตรตอวัน
- ภาคอื่นๆ ใชอัตราการรั่วซึมเทากับ 1.5 มิลลิเมตรตอวัน
หมายเหตุ: ที่มา คูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน เลมที่ 15/16
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูจัดทําคูมือ
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รายชื่อผูจัดทําคูมือ
1.

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา ตามคําสั่ง คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ที่ ส 006/2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554
1. นายวสันต บุญเกิด
ผูทรงคุณวุฒิประจํา สพช.
ที่ปรึกษา
2. นายสุเทพ นอยไพโรจน
ผส.อน.
ที่ปรึกษา
3. นายศุภชัย รุงศรี
ผส.วพ.
ที่ปรึกษา
4. นายจรูญ พจนสุนทร
ผส.ชป.14
หัวหนาคณะทํางาน
5. นายเลิศชัย ศรีอนันต
ผจน.
คณะทํางาน
6. นายทองเปลว กองจันทร
ผอท.
คณะทํางาน
7. นายนิรันดร นาคทับทิม
ผบร.ชป.7
คณะทํางาน
8. นายอุกฤษฏ ถาวรไกรกุล ผบร.ชป.10
คณะทํางาน
9. นายพงศศกั ดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.11
คณะทํางาน
10. นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
ผบร.ชป.15
คณะทํางาน
11. นายสมเจต พานทอง
ผปษ.
คณะทํางาน
12. นายอภินนท สนธยานนท กพ.จน.
คณะทํางาน
13. นางจิรา สุขกล่ํา
กว.อท.
คณะทํางาน
14. นายธาดา พูนทวี
ศป.จน.
คณะทํางาน
15. นายชัชชม ชมประดิษฐ
กจ.จน.
คณะทํางาน
16. นายสมบัติ สาลีพัฒนา
ผยศ.สช.
คณะทํางาน
17. นางสาวอรญา เขียวคุณา
กห.ปษ.
คณะทํางาน
18. นายสิโรจน ประคุณหังสิต ผนช.
คณะทํางาน
19. นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
20. นายสมบัติ วานิชชินชัย
นายชางชลประทานชํานาญงาน คณะทํางาน
21. นายสถิต โพธิ์ดี
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
22. นายสันติ เต็มเอี่ยม
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
23. นายอุลิต รัตนตั้งตระกูล
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
24. นายธวัชชัย ไตรวารี
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
25. นายสรณคมน ชางวิทยาการ วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
26. นางพัชรวีร สุวรรณิก
วิศวกรชลประทานชํานาญการ คณะทํางาน
27. นางสาววีรยี า วิทยะ
นักอุทกวิทยาชํานาญการ
คณะทํางาน
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28. นายวัชระ เสือดี
ผพช.วพ.
29. นายคมสันต ไชโย
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
30. นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
31. นายอัศฎา กิจพยุง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
32. นายธเรศ ปาปะกัง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
33. นายวัชรพล ศรีจิตร
วิศวกรชลประทาน
34. นายชนินทร คงใหญ
วิศวกรชลประทาน
35. นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย วิศวกรชลประทาน
36. นายวชิระ สุรินทร
วิศวกรชลประทาน

คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. คณะทํางานยอยจัดทําคูม ือการวางแผนการใชนา้ํ จากอางเก็บน้ํา
1. นายพงศศกั ดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.11
2. นายธาดา พูนทวี
ศป.จน.
3. นายชัชชม ชมประดิษฐ
กจ.จน.
4. นายอัศฎา กิจพยุง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สวนบริหารจัดการน้ํา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
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