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สารจากผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 
สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 ฤดูฝนของป 2561 นี้เปนชวงเวลาท่ีชาว สบอ. หลายทานจะตองมีภารกิจมาก
เปนพิเศษ เนื่องจากในปนี้เปนปท่ีมีปริมาณฝนตกมาก และมีพายุเขามาในเขตพ้ืนท่ี
ประเทศไทยหลายลูกท้ังเขามาโดยตรงและสงผลกระทบในบางสวน สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ในฐานะเปนหนวยงาน
หลักในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ จึงตองทุมเททํางานระดมขอมูลและการบูรณาการการทํางาน
ระหวางหนวยงานภายในกรมชลประทานเพ่ือใหภารกิจของกรมฯ ลุลวงไปไดบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของ
ประชาชนและทุกภาคสวน 
 จุลสารฯ ฉบับนี้ตอนรับปงบประมาณใหมไดนําเสนอวิธีการศึกษาปริมาณการสะสมของตะกอน       
ท่ีสงผลกระทบตอปริมาณความจุของอางเก็บน้ําซ่ึงเปนหนึ่งในภารกิจของฝายตะกอนและคุณภาพน้ํา สวนอุทก
วิทยา เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการน้ํา และปรับปรุงบํารุงรักษาอางเก็บ
น้ําใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงหวังวาจะเปนประโยชนและใหความรูกับชาว สบอ. ของเรา 
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ KM (Knowledge Management) ภายในสํานักฯ อีกดวย 
 

 

 

              นายสัญญา  แสงพุมพงษ 
                                ผส.บอ. 

     
                          สวนอุทกวิทยา 
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การศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนท่ีสงผลกระทบตอ 

ปริมาณความจุของอางเก็บนํ้า 

กระบวนการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนท่ีสงผลกระทบตอปริมาณความจุของอางเก็บน้ํา 
ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางอุตุ-อุทกวิทยาของพ้ืนท่ี 
2. ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชประโยชนท่ีดินกับปริมาณตะกอน 
3. ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําทา กับปริมาณตะกอน 
4. สํารวจความลึกของอางเก็บน้ํา โดยใช Echo Sounder  
5. สํารวจคาความสูงและพิกัดของภูมิประเทศบริเวณอางเก็บน้ํา 
6. จัดทําแผนท่ีเสนชั้นความสูง (Contour Map) ของอางเก็บน้ํา มาตราสวน 1:4,000 แสดงเสนชั้น

ความสูงทุกๆ 1 เมตร 
7. คํานวณและสรางกราฟโคงความสัมพันธระหวางความจุและพ้ืนท่ีของอางเก็บน้ําท่ีระดับความลึก

ตางๆ เพ่ือประเมินความจุและพ้ืนท่ีของอางเก็บน้ํา ซ่ึงทําใหทราบถึงสภาวะน้ําตนทุนเก็บกักในปจจุบันท่ีมีอยู
ในอางเก็บน้ําท่ีระดับตางๆ 

8. นําความจุของอางเก็บน้ําท่ีสํารวจความจุใหมไปเปรียบเทียบกับความจุเดิมของอางเก็บน้ําท่ีมีการ
สํารวจในอดีต เพ่ือประเมินหาปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมในอางเก็บน้ํา 

9. ประเมินปริมาณน้ําตนทุนเก็บกักในปจจุบันท่ีมีอยูในอางเก็บน้ําท่ีระดับตางๆ ซ่ึงจะนําผลไป
ประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาอางเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพและ
ประโยชนสูงสุด 

1. คําจํากัดความ 
ความหมายและขบวนการเกิดตะกอน 
1.1 ความหมายของตะกอน 
 ตะกอน คือ เศษวัสดุท่ีมีแหลงกําเนิดจากขบวนการแตกสลายของดินและหินท่ีประกอบข้ึน

เปนเปลือกโลก โดยทางกลศาสตร ทางกายภาพ และทางเคมี จะเคลื่อนท่ีไปตามแรงโนมถวงโดยมีตัวกลาง
ประกอบดวย แรงลม แรงน้ํา ธารน้ําแข็ง หรือโดยตัวการหลายอยางรวมกัน ขนาดของเม็ดตะกอนจะมีขนาด
แตกตางกัน ตั้งแตขนาดใหญไปจนถึงเศษวัสดุแขวนลอย แตกตางกันในรูปทรงตั้งแตกลมไปจนถึงเหลี่ยมมุม 
นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันในความถวงจําเพาะและสวนประกอบแรธาตุ 

1.2 ความหมายของขบวนการกัดเซาะพังทลาย 
ขบวนการกัดเซาะพังทลาย เกิดข้ึนเม่ือกระแสน้ําไหลผานพ้ืนท่ีตางๆ ลงสูท่ีตํ่าตามความลาด

ชันของพ้ืนท่ีจะทําใหเกิดขบวนการกัดเซาะ ผุพังและสลายตัวของพ้ืนท่ีท่ีมันไหลผานทําใหเกิดตะกอนและ
อนุมูลท่ีน้ําสามารถพัดพาเคลื่อนยายจากแหลงเดิมนําไปตกตะกอนทับถมยังแหลงใหมซ่ึงบางครั้งก็อยูใกลกับ
บริเวณเดิมบางครั้งก็หางไกลจากตนกําเนิดมาก และทําใหเกิดขบวนการกัดเซาะทองน้ําและการกัดเซาะพังตลิ่ง
ท้ังสองดาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของตะกอน ความเร็วของกระแสน้ํา ปริมาณน้ําท่ีไหลผานและความลาดเอียง
ของพ้ืนท่ี 

1.3 ความหมายของขบวนการพัดพาและทับถมตัวของตะกอน 
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ขบวนการพัดพาและทับถมตัวของตะกอน มีดังนี้ 

 ก) การพัดพาโดยกระแสน้ํา เปนขบวนการท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงแบงออกไดเปนชนิดตางๆ ดังนี้ คือ 
(1) การพัดพาในสภาพสารละลาย (solution load) สารตางๆ ท่ีละลายในน้ําในรูปของ

สารละลายและอนุมูล (colloid and ion) จะถูกพัดพาออกไปไกลท่ีสุด เม่ือพบสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสม
สารละลายก็จะตกตะกอน ไดแก อนุมูลโซเดียม แคลเซียม คารบอเนต เหล็ก ซิลิกา ซัลเฟต และคลอไรด เปนตน 

(2) การพัดพาในสภาพแขวนลอย (suspension) เปนขบวนการท่ีน้ําพัดพาอนุภาคเล็กๆ 
ในรูปสารแขวนลอย เชน อนุภาคดินเหนียวและอนุภาคซิลท เปนตน จะตกตะกอนเม่ือความเร็วของกระแสน้ํา
ลดลงหรือน้ําหยุดไหล 

(3) การพัดพาโดยการกระดอน (saltation) เปนขบวนการท่ีอนุภาคเคลื่อนยายไปตาม
พ้ืนของทองน้ํา ในลักษณะกระดอนไปตามความลาดชันของพ้ืนลําธาร อนุภาคท่ีเคลื่อนยายไป มีขนาดเทาเม็ด
ทรายหรือโตกวาเล็กนอย ปจจัยสําคัญท่ีควบคุมคือแรงเหวี่ยงของกระแสน้ํา มันจะตกตะกอนเม่ือความเร็วของ
กระแสน้ําไมสามารถจะยกอนุภาคเหลานี้ได หรือมีสิ่งกีดขวางทางเดินของมัน 

(4) การพัดพาโดยกลิ้งไป (rolling) เปนการกลิ้งไปโดยไมมีการกระเดงหรือกระดอน
เกิดข้ึนเนื่องจากอนุภาคมีน้ําหนักมากเกินกวาท่ีกระแสน้ําจะยกข้ึนได เชน กอนหินขนาดโตๆ 

การเคลื่อนยายของอนุภาคดังกลาวมาแลวนี้ จะกอใหเกิดการขัดสีระหวางอนุภาคกับพ้ืน
ลําธารหรือฝงน้ํา และขนาดของอนุภาคจะเล็กลงเรื่อยๆ แตขณะเดียวกันอนุภาคก็จะมีความกลมมนมากข้ึนดวย 

ในชวงของการพัดพานี้ จะเห็นไดวาอนุภาคท่ีมีขนาดโตซ่ึงแมน้ําไมสามารถจะพัดพาไปได
นั้นจะตกตะกอนใกลกับตนกําเนิดของมัน แตอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กลงจะถูกพัดพาไกลออกไป ลักษณะการจัด
ขนาดของอนุภาคโดยกระแสน้ําแบบนี้ เรียกวา การจัดขนาดตามแนวระนาบ (lateral sorting) ดังรูปท่ี 1 

 
 

 

รูปที่ 1 การคัดกรองขนาดตะกอนดวยการพัดพาของน้ํา 
 

กระบวนการพัดพายังข้ึนอยูกับความลาดชัน ปริมาณน้ํา การไหลของตะกอนในลักษณะของ
โคลนถลม ซ่ึงสามารถพัดพาตะกอนเปนปริมาณมากท่ีไหลมาจากตนกําเนิดได แมกระท่ังกอนหินขนาดใหญ 

ข) ขบวนการทับถมตัวของตะกอน การทับถมตัวของตะกอน แมน้ําแตละสายจะมี
ความสามารถในการพัดพาอนุภาคตางๆ ไดแตกตางกันไป ดังนั้นการทับถมจึงแตกตางกันไปตามขนาดของ
อนุภาคบริเวณสุดทายท่ีตะกอนจะไปทับถมกันมากท่ีสุด คือ ระดับฐานของแมน้ํา (base level of river) 
นอกจากนี้ระหวางทางท่ีแมน้ําไหลผานก็จะมีการทับถมมาตลอดทาง ในสภาพน้ํานิ่งหรือคอนขางจะนิ่ง การ
ตกตะกอนจะมีการแยกขนาดโดยอนุภาคท่ีมีขนาดใหญมีน้ําหนักมากหรือมีความถวงจําเพาะมากจะตกตะกอน 
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กอน สวนพวกท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความถวงจําเพาะนอยจะตกตะกอนทีหลัง ลักษณะการตกตะกอนทับถม
เชนนี้ จะทําใหมีการแยกขนาดข้ึน เรียกวาการจัดขนาดตามแนวดิ่ง (vertical sorting) สาเหตุของการ
ตกตะกอนทับถม 

(1) ความเร็วของกระแสน้ําลดลง ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความลาดชันหรือ
การคดเค้ียวของแมน้ํา 

(2) น้ําทวมฝง เชน ในฤดูน้ําหลาก เม่ือน้ําทวมฝงความเร็วของกระแสน้ําก็จะลดลงบน
ฝงท้ังสองดาน 

(3) มีสิ่งกีดขวางทาง อาจจะเกิดจากแผนดินเลื่อนขวางในแมน้ํา หรือการมีสันทราย แพ
ซุง หรือสวะตางๆ รวมท้ังการสรางเข่ือน 

(4) ปริมาณน้ําลดลง เกิดจากฝนตกนอย มีอัตราการระเหยสูง หรือเกิดแมน้ําขโมยข้ึน 
(5) การเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของทางน้ํา (drainage pattern change) 

1.4 ความหมายของตะกอนแมน้ํา (River Sediment) 

  ตะกอนในแมน้ํา หมายถึง วัสดุจําพวกดิน หิน ทราย ท่ีมีการเคลื่อนท่ีปะปนไปกับกระแสน้ํา 
การพัดพาตะกอน (Sediment Transport) อาจเปนในลักษณะแขวนลอยไปกับน้ํา (Suspension) หรือ
ตกตะกอนทับถมกันท่ีทองน้ํา (Deposition) ตะกอนเปนปญหาดานวิศวกรรมแมน้ําหลายประการ เชน พัดพา
และตกตะกอนในบริเวณทาเรือ ทําใหเรือแลนเขาออกจากทาไมสะดวก การตกทับถมในอางเก็บน้ํา ทําใหความ
จุของอางเก็บน้ําลดลง การพัดพาของตะกอนเขาสูเครื่องจักรกลใตน้ํา เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา การกัดเซาะของ
ตะกอนท่ีฐานรากของโครงสรางในน้ําทําใหโครงสรางเอียงหรือทรุดได เปนตน (ชัยยุทธ ชินณะราศี, ๒๕๕๐) 

1.5 ความหมายของการจําแนกตะกอน (Classification of Sediment) 

  ตะกอนแบงออกไดเปน 2 กลุม คือตะกอนท่ีมีแรงยึดเหนี่ยว (Cohesive) เชน โคลนเลน ดิน
เหนียว และตะกอนท่ีไมมีแรงยึดเหนี่ยว เชน ทราย กรวด เปนตน การแบงขนาดของตะกอนมีอยู 2 มาตรฐาน 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
  ตะกอนสามารถแบงออกเปน 2 ชนิดหลัก ตามลักษณะการเคลื่อนตัวของตะกอนไปกับ
กระแสน้ํา โดยสัมพันธกับขนาดของตะกอน ไดแก 
  1) ตะกอนทองน้ํา (Bed Load) เปนตะกอนท่ีมีขนาดใหญ มีการเคลื่อนตัวสัมผัสไปกับทอง
น้ําดวยการกลิ้ง (Rolling) การเลื่อน (Sliding) ไปตามทองน้ํา และการกระโดด (Saltation) เคลื่อนท่ีเปนชวงๆ 
เปนระยะทางไมไกลเหนือทองน้ําไมสูงนัก ตะกอนชนิดนี้มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทองน้ําและตลิ่ง 
  2) ตะกอนแขวนลอย (Suspended Load) เปนตะกอนขนาดเล็กท่ีแขวนลอยไปกับน้ํา ดวย
แรงยกของการไหลแบบปนปวน ตะกอนชนิดนี้จะคงสภาพแขวนลอยไปกับน้ําดวยระยะเวลานานและสามารถ
ลอยไปไดไกล โดยท่ัวไปตะกอนแขวนลอยจะมีสัดสวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับปริมาณตะกอนท้ังหมด 

ตารางท่ี 1 การแบงขนาดของตะกอนตามมาตรฐานของ American Geophysical Union 
               (Morris and Fan, 1997) 

Size Class Grain Diameter (mm) 

Min. Max. 
Clay: 

Very Fine 0.00024 0.0005 
Fine 0.0005 0.001 
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Medium 0.001 0.002 

 

 

ตารางท่ี 1 (ตอ) การแบงขนาดของตะกอนตามมาตรฐานของ American Geophysical Union 
(Morris and Fan, 1997) 

Size Class Grain Diameter (mm) 

Min. Max. 

Clay: 
Coarse 0.002 0.004 
Very Fine 0.00024 0.0005 
Fine 0.0005 0.001 
Medium 0.001 0.002 
Coarse 0.002 0.004 

Silt: 
Very Fine 0.004 0.008 
Fine 0.008 0.016 
Medium 0.016 0.031 
Coarse 0.031 0.062 

Sand: 
Very Fine 0.062 0.125 
Fine 0.125 0.25 
Medium 0.25 0.5 
Coarse 0.5 1 
Very Coarse 1 2 

Gravel: 
Very Fine 2 4 
Fine 4 8 
Medium 8 16 
Coarse 16 32 
Very Coarse 32 64 

1.6 ความหมายของการพัดพาตะกอน (Sediment Transport) 
กระบวนการเคลื่อนตัวของตะกอนเริ่มจากตนน้ําบนพ้ืนท่ีสูงไปสูทายน้ําบนพ้ืนท่ีต่ํา ความ

แตกตางของระดับพ้ืนนี้ทําใหเกิดพลังงานในการเคลื่อนตัวของตะกอน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนของการกัด
กรอนและตกตะกอนเปนระยะๆ ตะกอนท่ีตกอาจถูกกระแสน้ําพัดใหลอยกลับข้ึนมาและเคลื่อนตัวไปพรอมกับ
กระแสน้ําอีกก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเร็วของกระแสน้ํา ซ่ึงแสดงวาตะกอนไมไดเคลื่อนท่ีจากตนน้ําไปยังทาย
น้ําหรือทะเลโดยตรง แตผานกระบวนการการกัดกรอนและตกตะกอนเปนระยะๆ 
  เม่ือพิจารณาถึงระยะทางท่ีตะกอนแตละขนาดเดินทาง พบวาสําหรับตะกอนอนุภาคเล็กเชน 
ทรายแปง (Silt) และดินเหนียว (Clay) อาจถูกพัดพาไปไกลถึงทะเล ในขณะท่ีตะกอนขนาดใหญๆ จะไปไดไม
ไกลมากนักจากแหลงกําเนิด ท้ังนี้เนื่องจากความเร็วของกระแสน้ําท่ีลดลง เนื่องจากลักษณะของแมน้ําท่ีมี
ความกวางเพ่ิมมากข้ึน และความลาดชันท่ีลดลงไปตามทิศทางการไหล ดังนั้นท่ีบริเวณปากแมน้ํา จึงมักมีความ
กวางมาก พ้ืนท่ีมีลักษณะแบนราบ และมีแตตะกอนประเภทโคลน เลนและดินเหนียวปรากฏอยูเทานั้น โดยมี
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สภาพเปนดินดอนสามเหลี่ยมหรือสันดอนปากแมน้ํา (Delta) สงผลใหเกิดปญหาทองน้ําตื้นเขินและน้ําทวมลน
ตลิ่งไดงาย 

เนื่องจากการไหลผานผิวขอบเขตท่ีรวนและขยับตัวได เชน ตลิ่งและทองน้ํา ทําใหคํานวณ
การไหลในแมน้ํามีความซับซอนข้ึน จากความสัมพันธระหวางการเคลื่อนท่ีของน้ําและการเคลื่อนท่ีของตะกอน 
สงผลใหผิวขอบเขตการไหลซ่ึงก็คือตลิ่งและทองน้ําเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางและเวลา อาจกลาวไดวา
กระแสน้ําทําใหรูปรางของแมน้ําไมมีเสถียรภาพ 
  เม่ือแรงกระทําจากการไหลของน้ําท่ีมากพอ (Shear Stress) ตะกอนจะเริ่มเคลื่อนท่ี โดย
ตะกอนทองน้ําเปนตะกอนท่ีมีขนาดใหญ มีการเคลื่อนตัวสัมผัสไปกับทองน้ําดวยการกลิ้ง (Rolling) การเลื่อน 
(Sliding or Traction) ไปตามทองน้ํา การกระโดด (Jump) หรือการกระดอนเปนชวงๆ (Saltation) เปน
ระยะทางไมไกลเหนือทองน้ําไมสูงนัก ดังรูปท่ี2 
  ตะกอนทองน้ํามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทองน้ําและตลิ่ง อยางไรก็ตามการ
ตรวจวัดขอมูลในสนามกระทําไดยากมากและมีความผิดพลาดสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูน้ําหลากท่ีกระแสน้ํา
มีความแรง มีการเคลื่อนท่ีของตะกอนทองน้ํามาก เนื่องจากความไมสมํ่าเสมอของการเคลื่อนท่ีของตะกอน
รวมถึงขนาดของตะกอนท่ีคละตัวกันอยางมาก และการไหลของน้ําท่ีไมคงท่ีสมํ่าเสมอ แตถาทําการเก็บวัด
ขอมูลในหองปฏิบัติการจะมีความงายกวาอยางมาก ท้ังนี้สูตรการเคลื่อนท่ีของตะกอนท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบัน 
ลวนแลวแตพัฒนามาจากผลท่ีพบจากหองปฏิบัติการท้ังสิ้น (ชัยยุทธ ชินณะราศี, ๒๕๕๐) 

 
รูปที่ 2  การเคลื่อนที่ของตะกอนทองน้ํา 

1.7 ความหมายของเครื่องเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา (Bed Load Sampler) 

 เครื่องเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา (Bed Load Sampler) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา ซ่ึงการวัดปริมาณตะกอนทองน้ําทําไดคอนขางยากเนื่องจากเหตุผลหลายประการ 
เม่ือวางเครื่องมือตางๆ ท่ีนํามาใชวัดลงไปบนทองน้ํา อาจทําใหการไหลของน้ําและการเคลื่อนท่ีของตะกอน
ทองน้ําถูกรบกวนได และท่ีสําคัญกวานั้นคืออัตราการพัดพาตะกอนทองน้ําและความเร็วกระแสน้ําท่ีใกลกับ
ทองน้ํา มีการแปรผันไปตามสถานท่ีและเวลา ดังนั้นตัวอยางท่ีเก็บได ณ จุดๆ หนึ่ง อาจไมสามารถใชเปน
ตัวแทนของอัตราการพัดพาเฉลี่ยในหนึ่งชวงเวลาได เนื่องจากอนุภาคตะกอนไมไดมีการเคลื่อนท่ีอยางตอเนื่อง 
ดวยเหตุผลดังกลาว เครื่องมือท่ีใชจึงจะตองสามารถเก็บตัวอยางและใชเปนตัวแทนได โดยสามารถนํามาหา
น้ําหนักหรือปริมาตรของอนุภาคตะกอนท่ีเคลื่อนท่ีผานชวงความกวางท่ีกําหนดในชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยาง จึงจะ
สามารถประเมินปริมาณตะกอนทองน้ําไดแมนยํามากข้ึน 
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  ในการศึกษานี้เลือกใชเครื่องเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ําประเภทแรงดันตาง (Pressure 
Difference) รุน US BL-84 โดยเครื่องประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือใหความดันทางออกของพวยทอ 
(Nozzle’s Exit) ลดลง แตรักษาความเร็วของกระแสน้ําท่ีไหลเขาปากพวยทอใหใกลเคียงกับสภาพการไหลโดยรอบ 
  เครื่องเก็บตัวอยาง รุน US BL-84 มีโครงสรางท่ีประกอบดวย พวยทอขยาย (Expanding 
Nozzle) ถุงเก็บตัวอยาง (Sample Bag) และโครงเครื่อง (Frame) ดังแสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงถูกออกแบบมาใช  
ในสภาพท่ีมีความเร็วของกระแสน้ําไมเกิน 3 เมตร/วินาที โดยมีขนาดของปากพวยทอเทากับ 7.62 x 7.62 
เซนติเมตร ถุงเก็บตัวอยางยาว 46 เซนติเมตร ทําดวยตาขายโพลีเอสเตอรขนาด 0.25 มิลลิเมตร พ้ืนท่ีผิวของ
ถุงตาขายประมาณ 1,900 ตารางเซนติเมตร 

 
รูปที่ 3 เคร่ืองเกบ็ตัวอยางตะกอนทองน้ํา รุน US BL-84 

1.8 ความหมายของตะกอนแขวนลอย 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Sediment) คือ เม็ดตะกอนท่ีมีขนาดอนุภาคขนาดเล็ก 

ทําใหน้ํามีแรงพยุงอนุภาคเหลานั้นไมตกจมและสามารถเคลื่อนท่ีไปพรอมกับกระแสน้ํา โดยท่ัวไปตะกอน
แขวนลอยจะเปนปริมาณมากท่ีสุดของตะกอนท้ังหมดในลําน้ํา 

1.9 ความหมายของการสํารวจตะกอนแขวนลอย 
การสํารวจตะกอนแขวนลอย คือ การสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา ซ่ึงตะกอน

แขวนลอยในลําน้ําจะมีปริมาณมากหรือนอย ข้ึนอยูกับปริมาณตะกอนท่ีแขวนลอยมากับน้ํา ซ่ึงโดยปกติจะมี
มากหลังฝนตกหนัก การสํารวจเพ่ือเก็บตัวอยางตะกอนแขวนลอย โดยหลักการแลวตองการตัวแทนตะกอนทุก
ระดับความลึกของพ้ืนท่ีหนาตัด ท้ังน้ําขุน น้ําใส ในการเก็บตัวอยางแตละครั้งจะแบงพ้ืนท่ีหนาตัดออกเปน 3 
สวน โดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางตะกอนแขวนลอย เก็บตัวอยางแตละลูกตั้งเปน 1 ตัวอยาง การสํารวจเพ่ือ
เก็บตัวอยางแตละครั้งจะไดตัวอยางน้ํา 3 ขวด ซ่ึงระยะการสํารวจตองครอบคลุมท้ังชวงน้ําสูงและน้ําต่ํา ซ่ึง
การสํารวจไมควรต่ํากวา 20 ครั้ง/สถานี/ป เครื่องมือท่ีใชเก็บตัวอยางตะกอน มีท้ังแบบสะสมตลอดความลึก 
(Depth Integrating Sampler) เชน US DH-48, US DH-49 และ US DH-59 เปนตน และเก็บตัวอยาง
ตะกอนแบบสะสมตามจุด (Point Integrating Sampler) เชน US-P-46, US-P-61, US-P-63 และ US-P-
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50 เปนตน ซ่ึงการใชเครื่องมือ และวิธีการเก็บตัวอยางตะกอนสามารถประยุกตใชตามสภาพภูมิประเทศ 
ความลึกของลําน้ํา ตลอดจนพิจารณาถึงความสะดวก และความปลอดภัย ของผูปฏิบัติงานอีกดวย สําหรับ                          

ในประเทศไทย กรมชลประทาน ไดมีการพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอยางตะกอน ตั้งแตป พ.ศ. 
2478 เปนตนมา และปจจุบันใชเครื่องมือตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เปนหลัก 

1.10 ความหมายของการวิเคราะหในหองทดลอง 

การวิเคราะหตะกอนแขวนลอยในหองทดลอง (Laboratory Analysis) หมายถึง การ
วิเคราะหตัวอยางตะกอนแขวนลอยในหองทดลอง เพ่ือหาความเขมขนของตะกอนโดยน้ําหนักของตะกอน
แขวนลอยกับน้ําหนักของผสม น้ํา-ตะกอน ซ่ึงแสดงคาเปนอัตราสวนตอลานสวน (part per millions; PPM) 
หรือเปนหนวยมิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงเปนการหาความเขมขนของตะกอน ในการศึกษานี้เปนการหาความเขมขน
ของตัวอยางตะกอนโดยวิธีกรอง (Filtration Technique) มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  (1) นํากระดาษกรอง(Filter Paper) เบอร 42 ท่ีสะอาดและแหงมาชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่ง
ท่ีมีระดับทศนิยม 2 ตําแหนงและบันทึกคา 

(2) กรองตัวอยางดวยกระดาษกรองจากขอ (1) เพ่ือแยกตะกอนแขวนลอยกับน้ํา 
(3) นํากระดาษกรองพรอมตะกอนแขวนลอยท่ีกรองไดใสในถวยกระเบื้องแลวนําไปอบในเตา

อบดวยอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ชั่วโมง 
(4) นําถวยกระเบื้องพรอมตัวอยางท่ีอบเสร็จแลวมาทําใหเย็นลงเทาอุณหภูมิหอง โดยใสท้ิงไว

ในตูดูดความชื้น (Desiccators) กอนนําไปชั่งดวยเครื่องชั่งและบันทึกคาน้ําหนัก 
  ความเขมขนของตะกอนแขวนลอย หมายถึงการคํานวณในรูปน้ําหนักตอปริมาตร สามารถ
คํานวณไดจากสมการท่ี 1 ตอไปนี้ 
 

 𝐶𝐶𝑠 = �𝑀𝑓𝑠−𝑀𝑓�
𝑉𝑚

× 1000(1) 

  โดย 𝐶𝐶𝑠 = ความเขมขนของตะกอนแขวนลอย (มิลลิกรัมตอลิตร) 

   𝑀𝑀𝑓𝑠 = น้ําหนักของกระดาษกรองพรอมตะกอน (กรัม) 

   𝑀𝑀𝑓 = น้ําหนักของกระดาษกรอง (กรมั) 

   𝑉𝑉𝑚 = ปริมาตรของตัวอยางของผสมน้ํา-ตะกอน (ลิตร) 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการหาความเขมขนของตัวอยางตะกอนโดยวิธีเผา (burning technique) 
ซ่ึงใหคานอยกวาวิธีกรองประมาณ 5-6 % แตเปนวิธีท่ีสะดวกและเปนวิธีท่ีจะนิยมใชตอไปในอนาคต 

1.11 ความหมายของการประมวลผล 

การประมวลผล หมายถึง การศึกษาตะกอนตองการหาน้ําหนักของตะกอนท่ีเคลื่อนยายผาน
ลูกตั้งท่ีกําหนดโดยการเก็บตัวอยางจากลําน้ํา ในการศึกษาการตกตะกอนแตละครั้งจะหาคาความเขมขน
ตะกอนโดยเฉลี่ยจากลูกตั้งท่ีทําการวัด แลวคํานวณน้ําหนักท้ังหมดของตะกอนท่ีเคลื่อนยายไปจากปริมาณการ
ไหลของน้ําท่ีเหมาะสม วิธีปฏิบัติโดยท่ัวไปจะหาความสัมพันธระหวางตะกอนแขวนลอยท่ีเคลื่อนยายไปกับ
ปริมาณน้ําหรือเรียกวา โคงปริมาณตะกอนแขวนลอย (sediment – discharge rating curve) ซ่ึงจะแสดง
หรือพลอตบนกระดาษกราฟเลขยกกําลัง ความสัมพันธดังกลาวเขียนอยูในรูปสมการท่ี 2 
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Q𝑆 = kQn(2) 

     เม่ือ Q𝑆 คืออัตราการเคลื่อนยายของตะกอน (ตัน/วัน)  

Q คือปริมาณการไหลของน้ํา (ลบ.ม./วินาที) 

k, n คือคาคงท่ีท่ีไดจากคาสัมประสิทธิ์รีเกรชชั่น 

กรมชลประทาน ดําเนินการสํารวจ วิเคราะหในหองทดลอง (ปจจุบัน) และประมวลผล
ตะกอนแขวนลอย โดย ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาค สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา และดําเนินการ
รวบรวม ตรวจสอบ ประเมิน และจัดทําฐานขอมูลตะกอนแขวนลอย โดย ฝายตะกอนและคุณภาพน้ํา สวนอุทก
วิทยา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ขอมูลตะกอนแขวนลอยท่ีไดเปนขอมูลรายวัน รายเดือน และรายป ซ่ึงมี
หนวยน้ําหนักเปนตัน 

1.12 ความหมายของการเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา 

การเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา หมายถึง การเก็บตัวอยางเพ่ือใชในการประเมินอัตราการ
เคลื่อนยายตะกอนทองน้ําผานหนาตัดลําน้ํา โดยทําการเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ําตรงจุดก่ึงกลางของแตละ
หนาตัดยอยดวยเครื่องเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา (รูปท่ี 4) โดยเวลาท่ีใชในการเก็บตัวอยางของแตละหนาตัด
ยอยตองเทากัน จากนั้นรวมตัวอยางท้ังหมดเขาดวยกันใสในภาชนะพลาสติกท่ีไมทําปฏิกิริยาทางเคมีกับ
ตะกอน เพ่ือนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการตอไป 

 

รูปที่ 4  การเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ําดวยวิธีแบงชวงเทากัน (Equal Width Increment Method)  
 

1.13 ความหมายของการเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา 

การวิเคราะหตัวอยางตะกอนทองน้ําหมายถึง การวิเคราะหตัวอยางตะกอนทองน้ําใน
หองปฏิบัติการ มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

(1) ชั่งถวยกระเบื้อง (Crucible) ท่ีผานการอบแหงจนมีน้ําหนักคงท่ีแลวมาชั่งดวยเครื่องชั่ง 
(Analytical Balance) ความละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง และจดบันทึกคา 
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(2) ใสตัวอยางตะกอนทองน้ําลงในถวยกระเบื้อง แลวนําไปอบดวยตูอบลมรอน (Hot Air 
Oven) ท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงเพ่ือกําจัดน้ําอิสระ (Free Water) ออกจาก
ตัวอยาง 

(3) นําถวยกระเบื้องพรอมตัวอยางท่ีอบเสร็จแลวมาทําใหเย็นลงเทาอุณหภูมิหอง โดยใสท้ิงไว
ในตูดูดความชื้น (Desiccators) กอนนําไปชั่งดวยเครื่องชั่งและบันทึกคาน้ําหนัก 

(4) เผา (Burn) ตัวอยางแหงท่ีไดจากขอ (3) ดวยเตาเผา (Furnace) ท่ีอุณหภูมิ 550 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงเพ่ือกําจัดสารอินทรียใหถูกออกซิไดซเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา จากนั้น
ดําเนินการตามขอ (3)  อีกครั้ง 

(5) คัดแยกขนาด (Particle Size) ของตัวอยางตะกอนทองน้ําท่ีเผาแลวดวยวิธีรอนตะแกรง 
(Sieving) โดยใชเกณฑการแบงขนาดตะกอนตามมาตรฐานของ American Geophysical Union(AGU) 

(6 )ชั่งน้ําหนักตะกอนแตละขนาดอนุภาค และจดบันทึก 

1.14 ความหมายของการคํานวณอัตราการขนสงตะกอนทองน้ํา 
อัตราการขนสงตะกอนทองน้ํา (Transport Rate) ณ จุดเก็บตัวอยาง หมายถึง          

การคํานวณตามสมการท่ี 3 
 

 𝑅𝑅𝑖 = �𝑀𝑖
𝑇𝑖ℎ
�𝑊𝑊𝑇 (3) 

โดย 𝑅𝑅𝑖 = อัตราการขนสงตะกอนทองน้ําณ จุดเก็บตัวอยางท่ี 𝑖𝑖(กิโลกรัม/วินาที) 

   𝑀𝑀𝑖 = น้ําหนักของตัวอยางท่ีเก็บได ณ จุดเก็บตัวอยางท่ี 𝑖𝑖(กิโลกรัม) 

   𝑇𝑇𝑖 = เวลาท่ีใชในการเก็บตัวอยาง ณ จุดเก็บตัวอยางท่ี 𝑖𝑖(วินาที) 
   ℎ = ความกวางปากทอของเครื่องเก็บตัวอยาง (เมตร) 

𝑊𝑊𝑇 = ความกวางของหนาตัดลําน้ํา (เมตร) 
 

 ดังนั้น อัตราการขนสงตะกอนทองน้ําตลอดท้ังหนาตัดลําน้ํา (𝑄𝑄𝑏 ) สามารถคํานวณไดดังสมการท่ี 4 
 
 𝑄𝑄𝑏 = ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑛0

𝑖=1 (4) 

โดย 𝑛𝑛         = จํานวนจุดเก็บตัวอยางท้ังหมดในหนาตัดลําน้ํา 

 
1.15 การประเมินตะกอนทองน้ําท่ีจะไหลลงสูอางเก็บน้ํา 

จากการวิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีไหลลงสูอางเก็บน้ําสามารถนํามาคํานวณหา
ปริมาณตะกอนท้ังหมด (Total Sediment Discharge) ไดจากผลรวมของปริมาณตะกอนแขวนลอย 
(Suspended Sediment) กับปริมาณตะกอนทองน้ํา (Bed Load) โดยปริมาณตะกอนทองน้ําสามารถหาได
จากรอยละ 30 ของตะกอนแขวนลอย (วีระพล แตสมบัติ, 2531) นั่นคือ 

Total Bed Load= 0.3 x Total Suspended Sediment  

Total Sediment Discharge = Total Bed Load + Total Suspended Sediment 

1.16 การสํารวจเพ่ือหาคาระดับและพิกัดฉาก 



จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 

มเม ตุลาคม 2561 

 
        หนา 12 

การหาคาระดับความสูงและพิกัดฉากของหมุดหลักฐาน (Bench Mark) ตางๆ ท่ีฝงไวถาวร
เพ่ือเปนแนวในการสํารวจรูปตัดขวาง (X-Section) ของอางเก็บน้ํา โดยแนวของรูปตัดขวางอาจจะวางขนาน
หรือตั้งฉากกับสันเข่ือน ซ่ึงตองพิจารณาถึงรูปรางของอางเก็บน้ํา ทิศทางของลําน้ํา และความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน การดําเนินงานใชหลักการสํารวจเบื้องตน โดยหลังจากวางหมุดคู โดยรอบอางแลวทําการเดิน
วงรอบ (Traverse) และถายระดับ (Elevation) และพิกัดฉากจากหมุดหลักฐาน (Bench Mark) ท่ีทราบคา   
ซ่ึงอาจจะเปนหมุดหลักฐานของโครงการฯ หรือหมุดหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีอยูใกลเคียง โดยเริ่มออกการสํารวจจาก
หมุดหลักฐานท่ีทราบคาพิกัดและระดับความสูง ทําการรังวัดมุม ระยะทาง ถายทอดจนครบจํานวนหมุด
หลักฐานท่ีฝงใหมและมาบรรจบลงท่ีหมุดหลักฐานท่ีเปนจุดเริ่มตนของการทําวงรอบ (Close Traverse) เพ่ือ
ความสะดวกในการตรวจสอบปรับแกความคลาดเคลื่อนของวงรอบในภายหลัง และไมควรดําเนินการเปน
วงรอบเปด เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบความถูกตองและปรับแกความคลาดเคลื่อนในการทํางานได บาง
โครงการฯ หมุดหลักฐาน ท่ีใชในการอางอิงชํารุด หรือสูญหาย จนไมสามารถนํามาอางอิงได ควรใชสันของอาง
เก็บน้ํา เปนจุดท่ีออกพิกัดและใหราคาพิกัดสมมุติแทน เพ่ือใชในการทํารูปตัดขวางของอางเก็บน้ํา 

การสํารวจราคาระดับและพิกัดฉากของอางเก็บน้ําแบงไดเปน 2 สวน ไดแก 

1) การสํารวจระดับและพิกัดฉากสวนท่ีอยูบนบก ดําเนินการหลังจากท่ีไดเดินระดับหมุด
หลักฐานท่ีฝงไวรอบอางเก็บน้ําแลว การสํารวจระดับความสูง-ต่ํา ของภูมิประเทศบริเวณใกลเคียง หมุด
หลักฐานนั้นๆ จะใชราคาท่ีหมุดหลักฐานเปนเกณฑในการดําเนินการทําระดับและพิกัดฉากทุกระยะ 40.00 
เมตร โดยใชเทปวัดระยะวัดเริ่มจากระดับผิวน้ําในอาง จนถึงจุดท่ีมีความสูงเกินกวาระดับเก็บกักปกติ 
ดําเนินการในทุกๆ แนวของรูปตัดขวาง (X-Section) ท่ีไดดําเนินการวางแผนและหมุดหลักฐาน พรอมบันทึก
คาพิกัดและระดับความสูง ตามข้ันตอนท่ีไดกลาวมาแลว จนครบทุกแนวรูปตัด 

2) การสํารวจระดับและพิกัดฉากสวนท่ีอยูในน้ํา โดยท่ัวไปอาศัยเทคนิคการสํารวจระยะไกล 
(Remote Sensing Technique) เพ่ือหาความลึกของทองน้ํา ซ่ึงเครื่องมือในการสํารวจความลึกของน้ํา คือ 
เครื่อง Echo Sounder ซ่ึงอาศัยหลักการทํางานของคลื่นเสียง ขอมูลความลึกท่ีไดจะนําไปคํานวณเปนราคา
ระดับเพ่ือดําเนินการในข้ันตอไป 

1.17 การสรางแผนท่ีเสนช้ันความสูงของอางเก็บน้ํา 

การสรางแผนท่ีเสนชั้นความสูงของอางเก็บน้ํา ดําเนินการโดยอาศัยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ซ่ึงเปนการนําเขาขอมูลชนิดแบบจุด (Points) ท่ีประกอบดวยขอมูลคาพิกัดและคาระดับ (X, Y, Z 
Coordinates) มาทําการประมาณคาพ้ืนผิว (Interpolation) ท่ีไมทราบคาระดับ ใหอยูในรูปแบบแบบจําลอง
ความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM ) ดวยวิธีประมาณคาแบบ Linear Rubber Sheeting ซ่ึง
เปนฟงกชั่นการประมาณคาเชิงเสน โดยกําหนดใหตารางกริด (Grid Cell) มีขนาดเทากับ 1x1 เมตร อางอิง
ระบบพิกัด UTM: WGS1984 Zone47 พรอมท้ังสรางเสนชั้นความสูง (Contour Lines) จาก DEM          
ท่ีประมวลผลมาได และปรับความโคงมนของเสน (Smooth) ดวยชุดคําสั่ง B-Spline (B-Spline Algorithm) 

1.18 การประเมินความจุของอางเก็บน้ํา 
การประเมินความจุของอางเก็บน้ําจากขอมูลเสนชั้นความสูง (Contour Data) ใชวิธีการ

คํานวณแบบพ้ืนท่ีเสนชั้นความสูงเฉลี่ย (Average Contour Area Method) ซ่ึงเปนการประเมินปริมาตร
ระหวางคูของเสนชั้นความสูงท่ีมีลําดับถัดกัน (Successive Pair of Contour Lines) ดังแสดงในสมการท่ี 5 
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V=H
(A1+A2)

2
           (5) 

เม่ือ V  =  ปริมาตร (ลาน ลบ.ม.) 

  H=  ความตางของคาระดับระหวางคูของเสนชั้นความสูง (เมตร) 

  A1,A2 = พ้ืนท่ีของเสนชั้นความสูงเสนท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ (ตร.กม.) 
 
1.19 การหาอัตราการตกสะสมของตะกอนและอัตราการกัดเซาะ 

การหาอัตราการตกสะสมของตะกอน สามารถหาไดจากผลตางของความจุอางเก็บน้ํา ในชวง
เวลาท่ีทําการศึกษาความจุอางเก็บน้ํา ดังสมการท่ี 6 

 
s

sa
QQ
t

∆
=

∆
(6) 

เม่ือ saQ คือ ปริมาณตะกอนตกสะสมรายป(ลูกบาศกเมตร/ป) 

sQ∆  คือ ผลตางของปริมาณตะกอนตกสะสมระหวางปปจจุบันกับปท่ีเริ่มเก็บกักน้ํา  

(ลูกบาศกเมตร) 
t∆  คือ ชวงเวลาระหวางปท่ีทําการตรวจวัด (ป) 

อัตราการกัดเซาะพ้ืนท่ีลุมน้ําเฉลี่ยรายป สามารถคํานวณไดดังสมการท่ี 7 
 

sa

a

QE
D

=                                                    (7) 

เม่ือ 𝐸𝐸   คือ อัตราการกัดเซาะ (มิลลเิมตร/ป) 

saQ คือ ปริมาณตะกอนตกสะสมรายป (ลูกบาศกเมตร./ป) 

aD  คือ พ้ืนท่ีรับน้ํา (Drainage Area) (ตารางเมตร) 

1.20 การศึกษาวัสดุทองน้ํา 

การศึกษาตะกอนวัสดุทองน้ํา (Bed Material) ของอางเก็บน้ําขุน เพ่ือหาสัดสวนและ       
การกระจายตัวของตะกอนแตละอนุภาคท่ีตกสะสมในอางเก็บน้ํา (Grain Size Distribution Analysis) โดยทํา
การเก็บตัวอยางตะกอนท้ังหมด 10-20 ตัวอยาง กระจายครอบคลุมท่ัวท้ังอางและเปนตัวแทนของตะกอนท้ัง
อางเก็บน้ํา จากนั้นนํามารอนคัดขนาดอนุภาค (Sieve Analysis) และวิเคราะหสัดสวนอนุภาคโดยวิธี
ไฮโดรมิเตอร (Hydrometer Method) จําแนกขนาดอนุภาคของตะกอนโดยใชเกณฑอางอิงจาก American  
Geophysical Union (AGU) โดยจากการวิเคราะหพบวาโดยเฉลี่ยตะกอนวัสดุทองน้ํามีเนื้อ (Texture) เปน
ดินเหนียวปนทรายแปง (Silty Clay) ซ่ึงสามารถแสดงผลการจําแนกอนุภาคในรูปรอยละ 

1.21 ความหนาแนนของตะกอนท่ีตกสะสมในอางเก็บน้ํา 
  วิธีการจัดการอางเก็บน้ํา เนื้อและขนาดอนุภาคของตะกอนท่ีตกสะสมในอางเก็บน้ํา        
เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความหนาแนนของตะกอนท่ีตกทับถม โดยอางเก็บน้ําท่ีมีการลดระดับน้ําลงมากๆ 
จนทําใหตะกอนมีโอกาสแหง จะทําใหเกิดการเชื่อมตัวและอัดแนน (Consolidation and Compaction) ได
มากกวาตะกอนท่ีจมอยูตลอดเวลา (Continuously Submerged) นอกจากนี้ตะกอนท่ีประกอบดวยอนุภาคท่ี
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เปนทรายแปงและทรายเปนสวนใหญจะมีความหนาแนนมากกวาตะกอนท่ีประกอบดวยดินเหนียวเปนสวน
ใหญ (Strand and Pemberton, 1982) 
  จากความซับซอนของกระบวนการเกิดตะกอน การรวมตัวและอัดแนนของตะกอนดังกลาว 
Lara and Pemberton (1965) จึงไดพัฒนาวิธีการแบบเอ็มไพริคอลเพ่ือนํามาใชในการประเมินความ
หนาแนนของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรก (Initial Density of Deposited Material) โดยใชขอมูลการวิเคราะห
ตัวอยางตะกอนจากอางเก็บน้ําตางๆ จํานวน 1,316 ตัวอยาง ไดความสัมพันธดังแสดงในสมการท่ี 8 
 

𝑊𝑊1 =  𝑊𝑊𝑐𝑃𝑃𝑐  + 𝑊𝑊𝑚𝑃𝑃𝑚   +  𝑊𝑊𝑠𝑃𝑃𝑠(8) 

  เม่ือ 𝑊𝑊1=  ความหนาแนนของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรก (กก./ลบ.ม.) 

  𝑃𝑃𝑐 ,𝑃𝑃𝑚,𝑃𝑃𝑠 = รอยละของสวนผสมของดินเหนียว ทรายแปง และทราย ตามลําดับ 

   𝑊𝑊𝑐 ,𝑊𝑊𝑚,𝑊𝑊𝑠 = ความหนาแนนของดินเหนียว ทรายแปง และทราย (กก./ลบ.ม.) 
ตามลําดับ โดยมีคาข้ึนอยูกับประเภทของการจัดการอางเก็บน้ํา  

  เม่ือตะกอนตกสะสมและทับถมกันเปนเวลานานข้ึน ความหนาแนนของตะกอนจะมีคาเพ่ิม
มากข้ึนตามลําดับ อยางไรก็ตาม ตะกอนท่ีตกสะสมในอางเก็บน้ําในแตละปของชวงเวลา T ป อาจมีการจัดการ
อางเก็บน้ําท่ีตางกันและเกิดการอัดแนนของตะกอนแตกตางกันดวย Miller (1953) ไดพัฒนาวิธีการประมาณ
คาเฉลี่ยความหนาแนนของตะกอนท่ีตกสะสมในอางเก็บน้ําตลอดระยะเวลา T ปของการจัดการอางเก็บน้ํา   
ดังสมการท่ี 9 

  𝑊𝑊𝑇   =   𝑊𝑊1 +  0.4343𝐾𝐾 �� 𝑇
𝑇−1

� 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑇𝑇) − 1�(9) 

เม่ือ 𝑊𝑊𝑇 = ความหนาแนนของตะกอนเฉลี่ยเม่ือจัดการอางเก็บน้ําเปนเวลา T ป  
(กก./ลบ.ม.) 

  𝑊𝑊1 = ความหนาแนนของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรก (กก./ลบ.ม.) 
  𝑇𝑇 = ระยะเวลาท่ีจัดการอางเก็บน้ํา (ป) 
  𝐾𝐾 = คาคงตัว โดยมีท่ีมาจากลักษณะการจัดการอางเก็บน้ําและขนาดอนุภาคของตะกอน  

1.22 ประสิทธิภาพการดักตะกอนของอางเก็บน้ํา 

ประสิทธิภาพการดักตะกอนของอางเก็บน้ํา(Reservoir Sediment Trap Efficiency)  
หมายถึงสัดสวนของปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมในอางเก็บน้ําตอปริมาณตะกอนท้ังหมดท่ีไหลลงสูอางเก็บน้ํา  
โดยนิยมประเมินจากโคงความสัมพันธของ Brune(1953) ซ่ึงเปนการหาความสัมพันธแบบเอ็มไพริคัล เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพการดักตะกอนของอางเก็บน้ําในระยะยาว โดยมีพ้ืนฐานจากคาสหสัมพันธระหวาง
สัดสวนของความจุกับปริมาณน้ําทาท่ีไหลลงอางเก็บน้ํา (Capacity to Inflow Ratio) และประสิทธิภาพการ
ดักตะกอน 
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โคงประสิทธิภาพการดักตะกอน (Strand and Pemberton, 1982 
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จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
  

วัตถุประสงค - รวบรวมและจัดระบบองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในแตละสวนใหอยูในที่เดียวกัน  
   งายตอการคนควา และนาํไปใชประโยชน 
   - เผยแพรขอมูล ขาวสาร และองคความรูของหนวยงานภายในสํานักใหกับผูอานทั้งภายใน      
     และ ภายนอกองคกรเสริมประสิทธิภาพการส่ือสาร และการแลกเปล่ียนระหวางบุคลากร 
     ของหนวยงานในองคกร 

- เปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนาํเสนอแนวคิดที่เปนประโยชน และ 
   สรางสรรค  

  
ที่ปรึกษา  ผูอํานวยการสํานกับริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา  
 ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ํา 
 ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา   
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 ผูอํานวยการสวนปรับปรุงบํารุงรักษา  
 ผูอํานวยการสวนความปลอดภัยเขือ่น 
 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 
 ผูอํานวยการสวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา 
 ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําฯ 
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