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การศึกษาตะกอนในอ่างเก็บน ้าคลองโบด ส้าหรับการบริหารจัดการน ้า เพื่อทราบความจุ
ของอ่างเก็บน ้า ณ ปัจจุบัน อีกทั งยังสามารถน้าข้อมูลไปวางแผนการป้องกันหรือขุดลอกตะกอน
ในอ่างเก็บน ้า อ่างเก็บน ้าคลองโบดเป็นอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก อยู่ในลุ่มน ้านครนายก ซึ่งเป็นลุ่มน า้
สาขาของลุ่มน ้าบางปะกง โดยแม่น ้านครนายกจะไหลมารวมกับแม่น ้าปราจีนบุรีและแม่น ้าบางปะกง  
มีพื นท่ี 1.88 ตารางกิโลเมตร  เริ่มเก็บกักน ้าในปี พ .ศ. 2527 วัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้
อุปโภคบริโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่งน ้าเพื่อการประปานครนายก 1.80 
ล้าน ลบ.ม./ปีและส่งน ้าเพื ่อการเกษตรกรรม โดยส่งน ้าให้พื นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 
1 ,000 ไ ร่ ส่งน ้า ให้พื  น ที ่เพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 230 ไร่ ตั  งอยู ่ใน เขตพื  น ที่จังหว ัด
นครนายก ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน ้ามีความจุ 4.195 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ
เก็บกักปกติ 36.10 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง  โดยมีความจุลดลง 0.105  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 2.44 อัตราการกัดเซาะของพื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้า  ประมาณ 
1.86 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉล่ียเท่ากับ 81.1 ตัน ปริมาณตะกอนท้อง
น ้าเท่ากับ 24.32 ตันต่อปี ปริมาณตะกอนทั งหมด 105.39 ตันต่อปี ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตะกอนกับตัวแปรเชิงอุตุ – อุทกวิทยาอ่างเก็บน ้าคลองโบด ทั งปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าท่า และ
ป ร ิม า ณตะ ก อ น แ ข ว น ลอ ย  ข ้อ ม ูล ม ีค ว า ม สอ ดคล ้อ ง แ ละ เ ป ็น ไ ป ใน ท ิศท า ง เ ด ีย ว ก ัน
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  ปี พ.ศ. 2560 กรมชลประทานมีโครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนท่ีส่งผลกระทบต่อ
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จัดการน ้าและอุทกวิทยา เป็นผู้ด้าเนินการตั งงบประมาณและศึกษาปริมาณการตกสะสมของตะกอนท่ี
ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุของอ่างเก็บน ้า ประกอบด้วยการส้ารวจระดับภูมิประเทศ และเก็บ
ตัวอย่างวัสดุท้องน ้า (Bed Material) ซึ่งด้าเนินการโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก จาก
ผลการศึกษาของโครงการดังกล่าวท้าให้ทราบถึงปริมาณการสะสมตะกอนท่ีตกทับถมในอ่างเก็บน ้าและ
ความจุอ่างเก็บน ้า ณ ปัจจุบัน รวมถึงการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอัตราการกัดเซาะของ
พื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้า 

 รายงานฉบับนี ได้จัดท้าขึ นมาเพื่อสรุปผลการด้าเนินงานดังกล่าว โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด้าเนินงาน และท้าให้สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด้าเนินงานในปีต่อๆ ไป 
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ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

  การเพิ่มขึ นของตะกอนท่ีตกทับถมภายหลังการสร้างอ่างเก็บน ้า เป็นปัญหาส้าคัญท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจัดการน ้า เนื่องจากส่งผลให้ความจุของอ่างเก็บน ้าลดลง แม้ว่าก่อนการสร้างอ่างเก็บน ้าได้ท้าการ
ส้ารวจ  ตรวจวัดและท้าการสร้างระบบป้องกันแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ท่ีดิน 
การลดลงของพื นท่ีป่าไม้เหนืออ่างเก็บน ้า ประกอบกับการก่อสร้างสาธารณูปโภค บ้านเรือน การ
เปล่ียนแปลงของฤดูกาล  ความรุนแรงของพายุ ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณพื นท่ี
ลุ่มน ้า และพัดพาเอาตะกอนดินเหล่านั นลงสู่แหล่งน ้าจึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณตะกอนเกิดการสะสมตัวใน
อ่างเก็บน ้าเพิ่มมากขึ นเป็นล้าดับตามระยะเวลา ส่งผลท้าให้ความจุของอ่างเก็บน ้าลดลง (Verstraeten 
et al., 2003) มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการและวางแผนการใช้น ้า เนื่องจากปริมาตรความจุของอ่าง
เก็บน ้าไม่ถูกต้อง 

 พื นท่ีลุ่มน ้าในแต่ละแห่ง มีลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการของการเกิดตะกอนและตกทับ
ถม แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของลุ่มน ้านั นๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
สภาพป่าไม้หรือพืชคลุมดิน ปริมาณฝนหรือความเข้มข้นของฝน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน และ
ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี  มีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและเป็นมูลเหตุ
เบื องต้นท่ีท้าให้อัตราการกัดเซาะพื นท่ีผิวของลุ่มน ้า การเคล่ือนย้ายของตะกอน การกระจายตัวและ
ปริมาณการตกตะกอนสะสมมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละอ่างเก็บน ้า (Labadz et al., 1995) ดังนั น
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมกับปริมาณตะกอนทับถมในอ่าง
เก็บน ้า จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากท่ีจะน้ามาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน ้าให้เหมาะสมกับปริมาณ
ความต้องการท่ีเพิ่มขึ น และยังสามารถน้าไปใช้ประกอบการวางมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน ้าใน
พื นท่ีลุ่มน ้าได้อีกด้วย 

 ด้วยเหตุดังกล่าว การศึกษาครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการสูญเสียดินโดยใช้สมการ
สูญเสียดินสากล (The Universal Soil Loss Equation, USLE) แล้วน้าผลท่ีได้มาหาความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา และการเปล่ียนแปลงความจุของอ่างเก็บน ้าท่ีท้าการส้ารวจขึ นมาใหม่ เพื่อ
น้ามาใช้ในการปรับปรุงโค้งระดับ-ความจุ-พื นท่ีของอ่างเก็บน ้า และพัฒนาเครื่องมือในการคาดการณ์
ปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมในอ่างเก็บน ้าต่อไปในอนาคต โดยเลือกพื นท่ีศึกษา คือ พื นท่ีลุ่มน ้าอ่างคลอง
โบด ซึ่งมีอ่างเก็บน ้าท่ีส้าคัญ คือ อ่างเก็บน ้าคลองโบด ดังแสดงในรูป 1-1 และ 1-2 
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รูปที่ 1-1 ขอบเขตพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 
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รูปที่ 1-2 พื นท่ีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1.2.1 เพื่อตรวจสอบความจุของอ่างเก็บน ้า ณ ปัจจุบัน 
1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณตะกอนท่ีตกสะสมในอ่างเก็บน ้า 
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื นท่ีเหนืออ่างเก็บน ้า 
1.2.4 เพื่อศึกษาอัตราการกัดเซาะของพื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้า 
1.2.5 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนกับตัวแปรเชิงอุตุ-อุทกวิทยา 
 

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
1.3.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยาของพื นท่ี 
1.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินกับปริมาณตะกอน 
1.3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่ากับปริมาณ

ตะกอน 
1.3.4 ส้ารวจความลึกของอ่างเก็บน ้า โดยใช้ Echo Sounder 
1.3.5 ส้ารวจค่าความสูงและพิกัดของภูมิประเทศบริเวณอ่างเก็บน ้า 
1.3.6 จัดท้าแผนท่ีเส้นชั นความสูง (Contour Map) ของอ่างเก็บน ้า มาตราส่วน 1:4,000 

แสดงเส้นชั นความสูงทุกๆ 1 เมตร 
1.3.7 ค้านวณและสร้างกราฟโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความจุและพื นท่ีอ่างเก็บน ้าท่ีระดับ

ความลึกต่างๆ เพื่อประเมินความจุและพื นท่ีของอ่างเก็บน ้า ท้าให้ทราบถึงสภาวะน ้าต้นทุนเก็บกักใน
ปัจจุบันที่มีอยู่ในอ่างเก็บน ้าท่ีระดับต่างๆ  

1.3.8 น้าความจุของอ่างเก็บน ้าท่ีส้ารวจความจุใหม่ไปเปรียบเทียบกับความจุเดิมของอ่างเก็บ
น ้าท่ีมีการส้ารวจในอดีต เพื่อประเมินหาปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมในอ่างเก็บน ้า 

1.3.9 ประเมินปริมาณน ้าต้นทุนเก็บกักในปัจจุบันที่มีอยู่ในอ่างเก็บน ้าท่ีระดับต่างๆ ซึ่งจะน้า
ผลไปประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการน ้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้าให้มี
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 สามารถประเมินความจุของอ่างเก็บน ้า ณ ปัจจุบัน 
1.4.2 สามารถประเมินปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมในอ่างเก็บน ้า 
1.4.3 ทราบถึงการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้า 
1.4.4 ทราบอัตราการกัดเซาะของพื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้า 
1.4.5 สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนท่ีทับถมในอ่างเก็บน ้ากับตัวแปรทางอุตุ-อุทก

วิทยา และการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
1.5 คณะผู้ศึกษำ 
หัวหน้า/ผู้จัดการโครงการ      ต้าแหน่ง/สังกัด 
นางสาวกนกพร บูชาบุญ  หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า ส่วนอุทกวิทยา 
 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์  ผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
นายปกรณ์ สุตสุนทร  ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 
นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส  ผู้อ้านวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก 
 
คณะท้างาน 
นายวรพจน์ เสมเจริญ   หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก 
นางสาวปาจรีย์ สิงห์โต  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ 
นายปฏิภาณ สักลอ  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ 
 



บทที่ 2 
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

2.1 ต้าแหน่งที่ต้ังอ่างเก็บน้้าคลองโบด 
อ่างเก็บน ้าคลองโบด เป็นโครงการพระราชด้าริในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน

นครนายก โดยสร้างปิดกั นล้าน ้าสาขาของแม่น ้านครนายก ท่ีตั งหัวงานอยู่ท่ี หมู่ 13 บ้านบุอินทนิล 
ต้าบลพรหมณี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก บริเวณพิกัด UTM – WGS 1984 สรธ.GPS 590506 กรม
ชลประทาน E 736,415.641  N 1,580,896.914 แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ระวางท่ี 5237 IV 

2.2 ลักษณะทั่วไปของอ่างเก็บน้้า 

อ่างเก็บน ้าคลองโบดเป็นโครงการพระราชด้าริเป็นอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง ประเภทเขื่อนดินเก็บ
กักน ้า รับน ้าจากอ่างเก็บน ้าทรายทอง มีท่ีตั งอยู่ ต้าบลพรหมณี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เริ่ม
ก่อสร้างปี พ.ศ.2526 สร้างเสร็จและเริ่มเก็บกักน ้าปี พ.ศ.2527 วัตถุประสงค์หลักของอ่างเก็บน ้าเพื่อกัก
เก็บน ้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่งน ้าเพื่อการประปานครนายก 
1.80 ล้าน ลบ.ม./ปี และส่งน ้าเพื่อการเกษตรกรรม โดยส่งน ้าให้พื นท่ีเพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 1,000 
ไร่ ส่งน ้าให้พื นท่ีเพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 230 ไร่ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี  

- พื นท่ีรับน ้าฝนน ้าท่าเหนืออ่างเก็บน ้า/เหนือจุดท่ีตั งหัวงาน 1.70 ตารางกิโลเมตร  
- ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียทั งปี 1,945.70 มิลลิเมตร 
- ปริมาณน ้าไหลผ่านหัวงานเฉล่ียทั งปี 1.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 

  - ระดับเก็บกักปกติ (Normal Retention Level) ท่ีระดับ 36.10 เมตร (ร.ท.ก.) มีความจุ 
4.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้าใช้การ 3.79 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื นท่ีผิวอ่างท่ีระดับเก็บกัก 403 
ไร่ หรือประมาณ 0.48 ตารางกิโลเมตร 

- ระดับเก็บกักสูงสุด (Maximum Retention Level) ท่ีระดับ 36.60 เมตร (ร.ท.ก.) มีความจุ 
4.70 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นท่ีผิวอ่าง 0.49 ตารางกิโลเมตร 

- ระดับธรณีท่อส่งน ้า (ระดับน ้าต้่าสุด) +19.700 เมตร (ร.ท.ก.) มีความจุ 0.07 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

- สันเข่ือนมีความกว้าง 8.0 เมตร ยาว 670 เมตร สูง 18.60 เมตร 
- พื นท่ีชลประทาน 1,230 ไร่ 

ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก 
 
2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 คลองโบด มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขา 2 ด้านขนาบกัน คือ เขาชะพลู ทางด้านทิศเหนือ และ
เขาฝาละมี ทางด้านทิศใต้ ไหลลงสู่พื นท่ีด้านล่างบริเวณหุบเขาระหว่างเทือกเขาทั งสอง มีความลาดชัน
มาก ประมาณ 1:136 ต่อมากรมชลประทานได้สร้างท้านบดินระหว่างช่องเขาปิดกั นล้าน ้าคลองโบด ซึ่ง
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เป็นล้าน ้าสาขาของแม่น ้านครนายก ตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
กลายเป็นอ่างเก็บน ้าคลองโบด โดยความยาวของล้าน ้าจากต้นน ้าถึงหัวงานประมาณ 0.9 กม. พื นท่ีรับ
น ้าเหนือจุดท่ีตั งหัวงาน 1.88 ตร.กม. ระดับของพื นท่ีโครงการเป็นพื นท่ีระดับ 4 สภาพท่ัวไปโดยรอบเป็นป่า
ต้นน ้าท่ียังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ เนื่องจากอยู่ในเขตพื นท่ีอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช จากสถิติปริมาณน ้าฝนเฉล่ียทั งปีค่อนข้างมาก ประมาณ 1,946 มิลลิเมตร แต่เนื่องจากมีพื นท่ี
รับน ้าเหนืออ่างเก็บน ้าไม่มากนัก ท้าให้ปริมาณน ้าท่าไหลลงอ่างเก็บน ้ามีปริมาณน้อยตามไปด้วย จึงมี
ความจ้าเป็นต้องผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าทรายทองลงมา เพื่อให้อ่างเก็บน ้าคลองโบด มีปริมาณน ้าเพียงพอ
ส้าหรับกิจกรรมต่างๆ ในพื นท่ีท้ายน ้า โดยท่ีตั งของอ่างเก็บน ้าทรายทองและอ่างเก็บน ้าคลองโบด แสดง
ดังรูป 2-1 
 

 
รูปท่ี 2-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั งอ่างเก็บน ้าคลองโบด จังหวัดนครนายก 

 
2.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
 ลักษณะธรณีสัณฐานของพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบดถูกรองรับด้วยกลุ่มหินสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
หินอัคนี ได้แก่ หินไรโอไลต์ แอนีดไซด์ หินทัฟฟ์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหิน
แอนดิซิติกทัฟฟ์ อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มหินตะกอนและหินแปร ได้แก่ ตะกอนธารน ้าพา กรวด ทราย 
ทรายแป้ง และดินเหนียว ดังแสดงในรูปท่ี 2-2 และ รูปท่ี 2-3 
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รูปที่ 2-2 แผนท่ีแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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รูปที่ 2-3 แผนท่ีแสดงลักษณะธรณีวิทยาจังหวัดนครนายก 

อ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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2.5 ลักษณะทางปฐพีวิทยา 
 บริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินทั งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
แรก คือ กลุ่มชุดดินท่ี 35 – Dr เป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล้าน ้าหรือวัตถุต้น
ก้าเนิดดินเนื อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต้่า 
กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มชุดดินท่ี 62 – Sc พื นท่ีลาดชันเชิงซ้อนท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
พื นท่ีบริเวณนี ยังไม่มีการศึกษา ส้ารวจและจ้าแนกดิน เนื่องจากสภาพพื นท่ีมีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่า
ยากต่อการจัดการดูแลรักษาส้าหรับการเกษตร  และ กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มชุดดินอื่นๆ AU/UA ไม่
สามารถจ้าแนกได้ว่าเป็นชุดดินประเภทใด โดยคุณสมบัติทางกายภาพของชุดดินและการกระจายตัวของ
แต่ละชุดดิน แสดงดังตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-4  

ตารางที่ 2-1 ช่ือชุดดินและคุณสมบัติทางกายภาพของดินในบริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

คุณสมบัติ 

ชุดดิน 
การระบายน้้า การซึมของน้้า 

การไหลบ่า 

ของน้้าผิวดิน 
เนื้อดิน 

กลุ่มชุดดินท่ี 35 - Dr ดีปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ดินร่วนปนทราย 

กลุ่มชุดดินท่ี 62 – Sc ยังไม่มีการศึกษา ยังไม่มีการศึกษา ยังไม่มีการศึกษา ยังไม่มีการศึกษา 

กลุ่มชุดดินอื่นๆ – 
AU/UA 

ไม่สามารถ
จ้าแนก 

ไม่สามารถ
จ้าแนก 

ไม่สามารถ
จ้าแนก 

ไม่สามารถ
จ้าแนก 
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รูปที่ 2-4 แผนท่ีแสดงกลุ่มชุดดินบริเวณอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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2.6 ลักษณะการใช้ที่ดิน 
 การศึกษาลักษณะการใช้ท่ีดินบริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ใช้ข้อมูลการจ้าแนก
ประเภทการใช้ท่ีดิน (Shape File) จากกรมพัฒนาท่ีดินปีท่ีมีข้อมูล ได้แก่ ปี พ.ศ.2549 2551 2554 
และ 2558 จากนั นค้านวณแต่ละพื นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยขนาดพื นท่ีลุ่มน ้าอ่าง
เก็บน ้าคลองโบดทั งหมด 1.88 ตารางกิโลเมตร สามารถจ้าแนกการใช้ท่ีดินในแต่ละปีได้ดังตาราง 2-2 
ถึง 2-5 และแสดงในรูปท่ี 2-5 ถึง 2-8 

 

ตารางที่ 2-2 การใช้ท่ีดินบริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี พ.ศ.2549 

ประเภท การใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

F201 ป่าเบญจพรรณ 1.44 76.69 

W201 อ่างเก็บน ้า 0.44 23.31 

รวม 1.88 100.00 

 

 

ตารางที่ 2-3 การใช้ท่ีดินบริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี พ.ศ.2551 

ประเภท การใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

A401 ไม้ผลผสม 0.01 0.73 

F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 1.36 72.18 

U3 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 0.01 0.36 

U405 ถนน 0.01 0.49 

W201 อ่างเก็บน ้า 0.49 26.24 

รวม 1.88 100.00 

 
 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
2-8 

ตารางที่ 2-4 การใช้ท่ีดินบริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี พ.ศ.2554 

ประเภท การใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

A401 ไม้ผลผสม 0.01 0.73 

A403 ทุเรียน 0.02 0.94 

A413 ล้าไย 0.02 1.09 

F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 1.29 68.37 

U3 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 0.04 2.15 

U405 ถนน 0.01 0.49 

W201 อ่างเก็บน ้า 0.49 26.24 

รวม 1.88 100.00 

 

ตารางที่ 2-5 การใช้ท่ีดินบริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี พ.ศ.2558 

ประเภท การใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

A401 ไม้ผลผสม 0.01 0.73 

A403 ทุเรียน 0.02 0.94 

A430 มะไฟ ละไม 0.02 1.09 

F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 1.29 68.37 

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 0.04 2.15 

U405 ถนน 0.01 0.49 

W201 อ่างเก็บน ้า 0.49 26.24 

รวม 1.88 100.00 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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รูปท่ี 2-5 แผนท่ีแสดงลักษณะการใช้ท่ีดินอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี 2549 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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รูปท่ี 2-6 แผนท่ีแสดงลักษณะการใช้ท่ีดินอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี 2551 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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รูปท่ี 2-7 แผนท่ีแสดงลักษณะการใช้ท่ีดินอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี 2554 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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รูปท่ี 2-8 แผนท่ีแสดงลักษณะการใช้ท่ีดินอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี 2558 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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2.7 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินบริเวณพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ใช้ข้อมูลการ
จ้าแนกประเภทการใช้ท่ีดิน (Shape File) จากกรมพัฒนาท่ีดินปีท่ีมีข้อมูล ได้แก่ ปี พ.ศ.2549 2551 
2554 และ 2558 จากนั นค้านวณและวิเคราะห์พื นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยขนาดพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบดทั งหมด 1.88 ตารางกิโลเมตร พบ
การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินตั งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี   
 ในปี พ.ศ. 2549 มีพื นท่ีป่าไม้ 1.44 ตารางกิโลเมตร และพื นท่ีอ่างเก็บน ้า 0.44 ตารางกิโลเมตร  
  ในปี พ.ศ. 2551 เริ่มมีการตัดถนนผ่าน ท้าให้การคมนาคมหรือการเดินทางเข้าไปในพื นท่ีมี
ความสะดวกมากยิ่งขึ น ส่งผลให้การใช้ท่ีดินไปมีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมค่อนข้างมาก โดย
พื นท่ีป่าไม้ลดลงเหลือ 1.36 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกลายสภาพเป็น (1.) พื นท่ีอ่างเก็บน ้า 0.05 ตาราง
กิโลเมตร ท้าให้พื นท่ีอ่างเก็บน ้ามีเพิ่มขึ นเป็น 0.49 ตารางกิโลเมตร (2.) กลายสภาพเป็นพื นท่ีถนน 0.01 
ตารางกิโลเมตร (3.) กลายสภาพเป็นพื นท่ีไม้ผลผสม 0.01 ตารางกิโลเมตร และ (4.) กลายสภาพเป็น
สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 0.01 ตารางกิโลเมตร 
 ในปี พ.ศ. 2554 พื นท่ีป่าไม้ลดลงเหลือ 1.29 ตารางกิโลเมตร โดย (1.) กลายสภาพเป็นสถานท่ี
ราชการและสถาบันต่างๆ 0.03 ตารางกิโลเมตร ท้าให้สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ มีพื นท่ีเพิ่มขึ น
เป็น 0.04 ตารางกิโลเมตร (2.) กลายสภาพเป็นสวนทุเรียน 0.02 ตารางกิโลเมตร และ (3.)  กลาย
สภาพเป็นสวนล้าไย 0.02 ตารางกิโลเมตร 
 ในปี พ.ศ. 2558 พื นท่ีสวนล้าไย 0.02 ตารางกิโลเมตร กลายสภาพเป็นสวนมะไฟและละไม 
สรุปการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด แสดงดังตารางท่ี 2-6 และรูปท่ี 2-9 
ตารางที่ 2-6 สรุปการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด อธิบายรูปท่ี 2-9 

หมายเลข ปี พ.ศ. รายละเอียด 

1 2551 ป่าไม้ กลายเป็น อ่างเก็บน ้า 0.05 ตารางกิโลเมตร 

2 2551 ป่าไม้ กลายเป็น ถนน 0.01 ตารางกิโลเมตร 

3 2551 ป่าไม้ กลายเป็น ไม้ผลผสม 0.01 ตารางกิโลเมตร 

4 2551 ป่าไม้ กลายเป็น สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 0.01 ตารางกิโลเมตร 

5 2554 ป่าไม้ กลายเป็น สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 0.03 ตารางกิโลเมตร 

6 2554 ป่าไม้ กลายเป็น สวนทุเรียน 0.02 ตารางกิโลเมตร 

7 2554 ป่าไม้ กลายเป็น สวนล้าไย 0.02 ตารางกิโลเมตร 

7 2558 สวนล้าไย กลายเป็น สวนมะไฟ และละไม 0.02 ตารางกิโลเมตร 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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รูปท่ี 2-9 แผนท่ีแสดงลักษณะการใช้ท่ีดินอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี 2549 - 2558 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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2.8 สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปของพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม
ที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดปกคลุมตั งแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมนี พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยในช่วงฤดูหนาว ท้าให้จังหวัดนครนายกประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นลมท่ี
พัดผ่านทะเล น้าพาความชื นและไอน ้าเข้าสู่ประเทศไทย ท้าใหจั้งหวัดนครนายกมีอากาศชุ่มชื นและมีฝน
ตกโดยท่ัวไป ดังแสดงในรูปท่ี 2-10 

 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

รูปท่ี 2-10 แผนท่ีทิศทางลมมรสุมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย 
 พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัดนครนายก
ได้เป็น 3 ฤดูกาลดังนี  



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                บทที่ 2
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก                                           ลักษณะทั่วไปของพื นที่ศึกษา 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
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 ฤดูหนาว เริ่มตั งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นช่วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี  แต่ในบางฤดูหนาวของจังหวัดนครนายกอาจล่าช้าไปบ้าง ทั งนี ขึ นอยู่
กับอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ถ้าความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนแผ่ลงมาช้าอากาศก็จะหนาวเย็นช้า ฤดูหนาวของจังหวัดนี อาจจะเริ่มในราวเดือน
พฤศจิกายนเป็นต้นไป 
 ฤดูร้อน เริ่มตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์และสิ นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี จะมี
อากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุดในรอบปี 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้พัด ปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน้าพาความชื นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก 
ท้าให้อากาศจะชุ่มชื นและมีฝนตกชุกท่ัวไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูกาลต่างๆ โดยพิจารณาจากอิทธิพลของลมมรสุม
ร่วมกับข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศท่ี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (เนื่องจาก จ.นครนายก ไม่มี
สถานีอุตุนิยมวิทยา จึงใช้ข้อมูลจากสถานีใกล้เคียง) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2524 - 2553  ได้แก่ข้อมูล อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณการระเหย ความกดอากาศ เมฆปกคลุม 
และความเร็วลม ดังแสดงในรูปท่ี 2-11 และภาคผนวก ก-1 
  1) อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน มีค่าผันแปรของอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 
26.2 -30.1 องศาเซลเซียส ช่วงท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียต้่าสุดอยู่ ในเดือนธันวาคม 26.2 องศาเซลเซียส  
ในขณะท่ีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายน 30.1 องศาเซลเซียสส้าหรับอุณหภูมิเฉล่ียทั งปีมีค่า 28.3 
องศาเซลเซียส  
  2) ความชื นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความชื นสัมพัทธ์เฉล่ียรายเดือน มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 
63 - 83 เปอร์เซ็นต์ ช่วงท่ีมีความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดประมาณ 63 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเดือนธันวาคม ในขณะ
ท่ีช่วงท่ีมีความชื นสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุดประมาณ 83 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเดือนกันยายน และค่าความชื น
สัมพัทธ์รายปีเฉล่ีย 74 เปอร์เซ็นต์ 
  3) ปริมาณการระเหย (Evaporation) ปริมาณการระเหยเฉล่ียรายเดือน มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 
124.7 - 167.5 มิลลิเมตร ช่วงท่ีมีปริมาณการระเหยเฉล่ียสูงสุดอยู่ในเดือนมีนาคม 167.5 มิลลิเมตร ในขณะท่ี
เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีปริมาณการระเหยเฉล่ียต้่าสุด 124.7 มิลลิเมตร และค่าปริมาณการระเหยท่ี
วัดจากถาดวัดการระเหยรวมทั งปีมีค่าเฉล่ีย 1,683.9 มิลลิเมตร 

4) ความกดอากาศ (Pressure) ความกดอากาศรายเดือน มีค่าเฉล่ียความผันแปรอยู่ระหว่าง 
1006.9 – 1012.8 เฮกโตปาสคาล มีความกดอากาศเฉล่ียรายปี 1009.4 เฮกโตปาสคาล ช่วงท่ีมีความ
กดอากาศเฉล่ียน้อยท่ีสุด (1006.9 เฮกโตปาสคาล) อยู่ในเดือนมิถุนายน และเฉล่ียสูงสุด (1012.8 เฮก
โตปาสคาล) อยู่ในเดือนธันวาคม  
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  5) เมฆปกคลุม (Cloudiness) ปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้ารายเดือน มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.0 - 
8.3 ส่วน มีค่าเฉล่ียรวมทั งปี 5.7 ส่วน ช่วงท่ีมีปริมาณเมฆปกคลุมเฉล่ียน้อยท่ีสุดอยู่ในเดือนธันวาคม 
(3.0 ส่วน) และเฉล่ียสูงสุดอยู่ในเดือนสิงหาคม (8.3 ส่วน) 
  6) ความเร็วลม (Wind) ความเร็วลมสูงสุดท่ีเคยเกิดขึ นในคาบ 30 ปี พบในเดือนเมษายน มี
ความเร็ว 40 นอต ความเร็วลมรายเดือนมีค่าเฉล่ียความผันแปรอยู่ระหว่าง 0.9 - 2.7 นอต มีความเร็ว
ลมเฉล่ียรายปี 1.4 นอต ช่วงท่ีมีความเร็วลมเฉล่ียน้อยท่ีสุด 0.9 นอต อยู่ในเดือนมิถุนายน-กันยายน 
และเฉล่ียสูงสุด 2.7 นอต อยู่ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  
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รูปที่ 2-11 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ การระเหย ปริมาณเมฆปกคลุม  
ความเร็วลม และความกดอากาศ ท่ีสถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.นครนายก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) 
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บทที่ 3 
การศึกษาปริมาณน ้าฝน น า้ท่า และตะกอน 
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3.1 การศึกษาปริมาณฝน 

  การศึกษาปริมาณฝนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนและรายปี เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ
ฝนสะสม ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนและรายปี การวิเคราะห์แนวโน้มและช่วงเกณฑ์ปริมาณฝนมากและ
ฝนน้อยในพื นท่ีลุ่มน ้าของอ่างเก็บน ้าคลองโบด แต่เนื่องด้วยในพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด ไม่มี
สถานีวัดปริมาณน ้าฝนในพื นท่ี จึงใช้สถานีวัดน ้าฝนของพื นท่ีลุ่มน ้านครนายกเป็นตัวแทน จ้านวน 1 
สถานี คือ สถานีวัดน ้าฝน Ny.1B ต้าบลสาลิกา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสสถานี 220341 (ท่ีตั ง
สถานีแสดงดังรูปท่ี 3-1) มีช่วงเก็บข้อมูล 26 ปี (พ.ศ. 2532-2559) เพื่อใช้ส้าหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
น ้าฝนเฉล่ีย และท้าการหาค่าข้อมูลท่ีขาดหายไปด้วยวิธีสัดส่วนปกติ (Normal Ratio Method) ซึ่งผล
การวิเคราะห์ได้ปริมาณฝนรายเดือนของพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด แสดงดังตารางท่ี 3-1 รูปท่ี 3-2 
และแสดงผลรายละเอียดของปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนดังภาคผนวก ก-2 โดยเดือนท่ีมีปริมาณฝนสูงสุด
คือเดือนกันยายน มีปริมาณฝน 286.2 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมาณฝนต้่าสุดคือเดือนธันวาคม มีปริมาณ
ฝน 2.6 มิลลิเมตร และพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด มีปริมาณฝนเฉล่ียทั งปีประมาณ 1,382.7 
มิลลิเมตร    

 
รูปที่ 3-1 แสดงสถานีวัดน ้าฝน 220341 (Ny.1B) ต้าบลสาลิกา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
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ตารางที่ 3-1 ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนของพื นท่ีลุ่มน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
    หน่วย : มิลลิเมตร 

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. ฝนรายปี 
ปริมาณ

ฝน 63.8 153 204.3 233.5 257.8 286.2 102.2 21.6 2.6 3.7 14 40 1,382.70 
 

 

รูปที่ 3-2 ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนของอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

การวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2532-2559 แสดงดังรูปท่ี 3-3 พบว่า
ปริมาณฝนสะสมรายเดือนจะเริ่มมีปริมาณสูงขึ น หรือฝนเริ่มตกต่อเนื่องตั งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน และอัตราการเพิ่มขึ นของปริมาณฝนสะสม เริ่มลดลงตั งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครนายก ท่ีสิ นสุดฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณช่วงกลางเดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป ี
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รูปที่ 3-3 ปริมาณฝนสะสมรายเดือนของอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถแสดงปริมาณฝนรายปี ปริมาณฝนรายปีเฉล่ีย เกณฑ์ปริมาณฝน
มาก เกณฑ์ปริมาณฝนน้อย ซึ่งได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ถ้าเกณฑ์
ปริมาณฝนมากใช้ค่าเฉล่ียบวกค่า SD ถ้าเกณฑ์ปริมาณฝนน้อยใช้ค่าเฉล่ียลบค่า SD และแนวโน้ม 
(Trend) ปริมาณฝนรายปี ดังรูปท่ี 3-4 และได้สมการเชิงเส้นตรง ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ฝนรายปีกับเวลาดังสมการท่ี (3.1)  

     RF  =  -11.994x + 1625.7       (3.1) 

เมื่อ RF คือ ปริมาณฝนรายปี (มม.) และ x คือ Time Step ที่ เริ่มตั งแต่ปี พ .ศ. 
2533 โดยท่ี x = 0, 1, 2, … , n ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีใน
คาบ 21 ปี (พ.ศ. 2533 – 2559) อยู่ในช่วง (Copping Range) 1,090 – 1,898 มม. พบว่าแนวโน้ม
ของปริมาณฝนรายปี มีแนวโน้มลดลง และสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า ส่วนมากเกณฑ์การตกของฝน
อยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่างกัน ยกเว้นปีฝนน้อย พ.ศ. 2544 และ 2556 กับปีฝนมาก พ.ศ. 2542, 2545 
และ 2554 

 

รูปที่ 3-4 ปริมาณฝนรายปี แนวโน้ม เกณฑ์ฝนมาก ฝนเฉล่ีย และฝนน้อย ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2559 
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3.2 การศึกษาปริมาณน ้าท่า 

   3.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ากับพื นท่ีลุ่มน ้า 

   คลองโบด อยู่ในลุ่มน ้านครนายก ซึ่งเป็นลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าบางปะกง โดยแม่น ้า
นครนายกจะไหลมารวมกับแม่น ้าปราจีนบุรีและแม่น ้าบางปะกง แต่ทว่าลุ่มน ้านครนายกมีสถานีวัด
ปริมาณน ้าท่าเพียง 4 สถานี เมื่อน้ามาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้ารายปีเฉล่ียกับพื นท่ี
รับน ้า ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ท่ีต้่า จึงได้น้าข้อมูลจากสถานีน ้าท่าในลุ่มน ้าปราจีนบุรีมาร่วม
ท้าการวิเคราะห์ด้วย โดยพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีลักษณะพื นท่ีรับน ้าฝนท่ีใกล้เคียงกัน และ
เมื่อน้าข้อมูลรายเดือนจากสถานีวัดปริมาณน ้าฝน ในพื นท่ีลุ่มน ้าบางปะกงและลุ่มน ้าปราจีนบุรี มาท้าการ
พิจารณาดูแล้ว ผลปรากฏว่า ได้ค่าปริมาณฝนรายเดือนท่ีใกล้เคียงกัน ลักษณะข้อมูลมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังรูปท่ี 3-5 และ รูปท่ี 3-6 
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รูปที ่3-5 ลักษณะภูมิประเทศ และที่ตั งสถานีสา้รวจทางอทุกวิทยา ลุ่มน า้ปราจีนบุรี และลุ่มน ้าบางปะกง 

    

รูปที่ 3-6 ปริมาณน ้าฝนรายเดือน ของลุ่มน ้าปราจีนบุรี และลุ่มน ้าบางปะกง 
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 จากนั นได้น้าข้อมูลปริมาณน ้าท่ารายปีของลุ่มน ้าบางปะกงและลุ่มน ้าปราจีนบุรี มาท้าการ
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปี (Mean Annual Runoff) กับพื นท่ีลุ่มน ้า โดยใช้
ข้อมูลจากสถานี Ny.3 คลองบ้านนา ลุ่มน ้าบางปะกง มาใช้เป็นสถานีดัชนีในการประเมินหาค่าปริมาณ
น ้าท่า รายละเอียดดังภาคผนวก ก-3 (วีระพล แต้สมบัติ, 2531) โดยใช้แบบจ้าลองในลักษณะก้าหนดตัว
แปรตายตัว (Deterministic Model) ในรูปแบบของแบบจ้าลองเอมไพริคอล (Empirical Model) ดัง
แสดงในสมการท่ี (3.2)  

     
                                                           (3.2) 

เมื่อ Qw คือ ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี (ล้าน ลบ.ม.)  
        A  คือ พื นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.)  
    a , b  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Regression Equation) 

 จากสมการได้น้าข้อมูลปริมาณน ้าจากสถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า ในพื นท่ีลุ่มน ้าบางปะกงและ
ลุ่มน ้าปราจีนบุรี จ้านวน 11 สถานี มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปีกับพื นท่ี
ลุ่มน ้า แสดงดังรูปท่ี 3-7 และตารางท่ี 3-2 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้าในลุ่มน ้าบางปะกงและปราจีนบุรี 

Kgt.9 
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รูปที่ 3-7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปีกับพื นท่ีลุ่มน ้าของบางปะกงและปราจีนบุรี 

 

 

ตารางที่ 3-2 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายปีกับพื นท่ีลุ่มน ้าของบางปะกงและปราจีนบุรี 

 
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปีกับพื นท่ีลุ่มน ้าในลุ่มน ้าบางปะกงและลุ่มน ้า
ปราจีนบุรี ได้สมการถดถอย (Regression Equation) ดังสมการท่ี (3.3) มีค่า R2 = 0.9431 

          
                                             (3.3) 

 จากสมการท่ี (3.3) สามารถน้ามาค้านวณหาปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปีท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลอง
โบด ซึ่งมีพื นท่ีรับน ้า 1.88 ตร.กม. ได้เท่ากับ 1.22 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 

  3.2.2 การประเมินปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือน 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปีท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด สามารถแจกแจงปริมาณ
น ้าท่ารายเดือนท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบดได้ดังตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-8 แสดงรายละเอียดรายปี 
ดังภาคผนวก ก-4 ช่วงเดือนท่ีมีปริมาณน ้าท่าไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบดมากท่ีสุด คือ ช่วงเดือน
กรกฏาคม – ตุลาคม โดยมีปริมาณน ้าท่าไหลลงอ่างเก็บน ้ามากท่ีสุดคือ เดือนกันยายน 0.442 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เดือนท่ีมีปริมาณน ้าท่าไหลลงอ่างเก็บน ้าน้อยท่ีสุดคือเดือนมีนาคม 0.002 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีปริมาณเฉล่ียรายปีประมาณ 1.22 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ตารางที่ 3-3 ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือนของพื นท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

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. น ้าท่า
รายปี 

ปริมาณ
น ้าท่า 

0.003 0.029 0.052 0.109 0.204 0.442 0.280 0.067 0.018 0.010 0.004 0.002 1.22 

 

 

รูปที่ 3-8 ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือนท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
 ส้าหรับปริมาณน ้าท่าสะสมท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด ดังแสดงในรูปท่ี 3-9 มีปริมาณการไหล

สะสมเพิ่มสูงขึ นต่อเนื่องทุกเดือน ตั งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และอัตราการเพิ่มขึ นของปริมาณ
น ้าท่าสะสม เริ่มลดลงตั งแต่เดือนตุลาคม และเห็นได้ชัดเจนตั งแต่เดือนพฤศจิกายนเพราะเริ่มเข้าสู่ฤดู
แล้ง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนท่ีตกสะสม (รูปท่ี 3-3) ท่ีตกหนักถึงแค่ช่วงเดือนตุลาคม ส่งผลให้มี
ปริมาณน ้าท่าท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด มีปริมาณสูงถึงแค่ช่วงสิ นเดือนตุลาคมตามปริมาณฝนท่ีลด
น้อยลง  
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รูปที่ 3-9 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายเดือนท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

 จากการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถแสดงปริมาณน ้าท่ารายปี ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉล่ีย เกณฑ์
ปริมาณน ้ามาก และเกณฑ์ปริมาณน ้าน้อย ซึ่งได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
SD) ถ้าเกณฑ์ปริมาณน ้ามากใช้ค่าเฉล่ียบวกค่า SD ถ้าเกณฑ์ปริมาณน ้าน้อยใช้ค่าเฉล่ียลบค่า SD และ
แนวโน้ม (Trend) ปริมาณน ้าท่ารายปี ดังรูปท่ี 3-10 และได้สมการเชิงเส้นตรงท่ีแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีกับเวลาได้ดังสมการท่ี (3.4) 

   Qt  =  -0.613x + 114.99                                        (3.4) 

 เมื่อ คือปริมาณน ้าท่ารายปี (ล้าน ลบ.ม.) และ X คือ Time Step ที่เริ่มตั งแต่ปี พ.ศ. 
2532 โดยที่ X = 0, 1, 2, … , n ซึ่งพบว่าปริมาณน ้าท่ารายปีในคาบ 27 ปี (พ.ศ. 2532 – 2559) อยู่
ในช่วง (Copping Range) 62.34 – 150.46 ล้าน ลบ.ม. พบว่าแนวโน้มของปริมาณน ้าท่ารายปี มี
แนวโน้มลดลง 
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รูปที่ 3-10 ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายปี แนวโน้ม เกณฑ์น ้ามากและเกณฑ์น ้าน้อย ของน ้าท่าท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

3.3 การศึกษาปริมาณตะกอน 

  3.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนแขวนลอยกับพื นท่ีลุ่มน ้า 

    ลุ่มน ้านครนายก มีสถานีส้ารวจตะกอนแขวนลอยในล้าน ้าเพียงแค่ 3 สถานี การศึกษา
ปริมาณตะกอนในครั งนี  จึงได้น้าข้อมูลจากสถานีส้ารวจตะกอนแขวนลอยในล้าน ้า ในลุ่มน ้าปราจีนบุรี
มาร่วมวิเคราะห์และพิจารณาด้วย (เช่นเดียวกับข้อ 3.2) โดยใช้ข้อมูลจากสถานี Ny.3 คลองบ้านนา ลุ่ม
น ้าบางปะกง มาใช้เป็นสถานีดัชนีในการประเมินหาค่าปริมาณตะกอนแขวนลอย รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก-5 (วีระพล แต้สมบัติ , 2531) ใช้แบบจ้าลองในลักษณะก้าหนดตัวแปรตายตัว 
(Deterministic Model) ในรูปแบบของแบบจ้าลองเอมไพริคอล (Empirical Model) ดังแสดงใน
สมการท่ี 3.5 

     
                                               (3.5) 

เมื่อ Qs คือ ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉล่ีย (ตัน)  
      A คือ พื นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.)  
      a , b คือ ค่าสัมประสิทธ์ของสมการ 
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แนวโน้มปริมาณน ้าท่ารายปี 

ปริมาณน า้ทา่รายปี ปริมาณน า้ทา่รายปีเฉล่ีย เกณฑ์ปริมาณน า้มาก 
เกณฑ์ปริมาณน า้น้อย แนวโน้มปริมาณน า้ทา่รายปี 
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 จากสมการข้างต้น ได้น้าข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอย จากสถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน
แขวนลอยทั งหมด จ้านวน 12 สถานี มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ีย
รายปี (Mean Annual Suspended Discharge) กับพื นท่ีลุ่มน ้า (Watershed Area) แสดงดังรูปท่ี    
3-11 และตารางท่ี 3-4 

 
 

รูปที่ 3-11 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายปีของสถานีต่างๆ กับพื นท่ีลุ่มน ้า
บางปะกงและลุ่มน ้าปราจีนบุรี 
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พื นที่ลุ่มน ้า (ตร.กม.). 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีกับพื นที่ลุ่มน ้าบางปะกงและปราจีนบุรี 
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ตารางที่ 3-4 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยกับพื นท่ีลุ่มน ้าของบางปะกงและปราจีนบุรี 

 จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายปีกับพื นท่ีลุ่มน ้า ได้
ความสัมพันธ์ดังสมการท่ี (3.6) มีค่า R2 = 0.9075 

          
                                             (3.6) 

 จากสมการท่ี (3.6) สามารถน้ามาค้านวณหาปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายปีท่ีไหลลงอ่าง
เก็บน ้าคลองโบด ซึ่งมีพื นท่ีรับน ้า 1.88 ตร.กม. ได้เท่ากับ 81.1 ตันต่อปี 

3.3.2 ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายเดือน 

   จากการวิเคราะห์ตะกอนแขวนลายเฉล่ียรายปีท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด สามารถ
แจกแจงปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายเดือนท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าคลองโบด ได้ดังตารางท่ี 3-5 และรูปท่ี 
3-12 (แสดงรายละเอียดปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายปี ดังภาคผนวก ก-6) โดยเดือนท่ีมีปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยไหลลงอ่างเก็บน ้าสูงท่ีสุด คือ เดือนกันยายน 28.0 ตัน ต้่าท่ีสุดในเดือนมีนาคม 0.2 
ตัน และมีปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉล่ียประมาณ 81.1 ตัน 

ตารางที่ 3-5 ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายเดือนท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าคลองโบด 
หน่วย : ตัน 

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. รายป ี
ปริมาณ
ตะกอน

แขวนลอย 
0.3 2.9 4.1 8.6 12.1 28.0 17.1 4.9 1.4 0.9 0.4 0.2 81.1 
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รูปที่ 3-12 ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายเดือนท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าคลองโบด 

 ส้าหรับปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด ดังแสดงในรูปท่ี 3-13 มี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ นต่อเนื่องทุกเดือน ตั งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และอัตราการเพิ่มขึ นของ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสม เริ่มลดลงตั งแต่เดือนตุลาคม และเห็นได้ชัดเจนตั งแต่เดือนพฤศจิกายน
เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน ้าท่าสะสม (รูปท่ี 3-9) ส่งผลให้มีปริมาณตะกอน
แขวนลอยสะสมท่ีไหลลงอ่างเก็บน ้าคลองโบด มีอัตราการไหลสะสมสูงถึงแค่ช่วงสิ นเดือนตุลาคมตาม
ปริมาณน ้าท่าท่ีลดน้อยลง 

 
รูปที่ 3-13 ปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือนท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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 จากการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าคลองโบดสามารถน้ามา
ค้านวณหาปริมาณตะกอนทั งหมด (Total Sediment Discharge) ได้จากผลรวมของปริมาณตะกอน
แขวนลอย (Suspended Sediment) กับปริมาณตะกอนท้องน ้า (Bed Load) โดยปริมาณตะกอนท้อง
น ้าสามารถหาได้จากร้อยละ 30 ของตะกอนแขวนลอย (วีระพล แต้สมบัติ, 2531) จะได้ปริมาณตะกอนท้อง
น ้าเท่ากับ 24.32 ตัน/ปี ดังนั นปริมาณตะกอนทั งหมดเท่ากับ 105.39 ตัน/ปี 

3.4 การศึกษาคุณภาพน ้า 

  ในการศึกษาคุณภาพน ้าภาคสนาม ได้ท้าการตรวจวัดทั งหมด 5 ดัชนีท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้าผิวดิน 
อันได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเค็ม (Salinity) ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen : DO) และของแข็งท่ีละลายทั งหมด (Total Dissolved Solid : TDS) โดยเลือก
จุดตรวจวัดทั งหมด 7 จุด ท่ีเป็นตัวแทนของคุณภาพน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองโบด ได้แก่ จุดตรวจวัดท่ี 1 
กับ 7 บริเวณทางน ้าไหลเข้าสู่อ่างเก็บน ้า จุดตรวจวัดท่ี 3 กับ 4 บริเวณฝ่ังขวาของอ่างเก็บน ้า จุด
ตรวจวัดท่ี 5 บริเวณกลางอ่างเก็บน ้า และจุดตรวจท่ี 6 กับ 7 บริเวณฝ่ังซ้ายของอ่างเก็บน ้า ดังแสดงใน
รูปท่ี 3-14  โดยตรวจวัดท่ีระดับความลึกของน ้าอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ดังแสดงในภาคผนวก ข. จากนั นประเมินคุณภาพน ้ากับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้า 2 เกณฑ์ คือ มาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าชลประทานเพื่อการเกษตร 
ดังแสดงในภาคผนวก ค. สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 3-6 
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รูปที่ 3-14 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

ปัจจัย 
จุดตรวจวัดที่ 

เฉลี่ย เกณฑ์ที่ 1 เกณฑ์ที่ 2 
1 2 3 4 5 6 7 

pH 6.9 7.3 7.1 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

Temp. (oC) 30.4 30.3 30.3 30.4 30.3 30.3 30.3 30.3 ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

DO (mg/L) 6.6 6.7 6.9 6.9 6.5 6.7 6.8 6.7 ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

Sal. (g/L) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

TDS (mg/L) 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 ไม่มีเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

  1) ความเป็นกรด – ด่าง โดยปกติในแหล่งน ้าธรรมชาติจะมีค่าความเป็นกรด – ด่างของน ้า
ประมาณ  6.5 – 8.5 (Michaud, 1991) จากผลการตรวจวัดความเป็นกรด – ด่างของน ้าในอ่างเก็บน ้า
พบว่าสภาพเป็นด่างอ่อนๆ โดยมี pH อยู่ระหว่าง 6.9  - 7.4 และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.2 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินและมาตรฐานคุณภาพน ้าชลประทานเพื่อการเกษตร 
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  2) อุณหภูมิ จากการตรวจวัดอุณหภูมิของน ้าในภาคสนามพบว่าอุณหภูมิของน ้ามีค่าอยู่ระหว่าง    
30.3 - 30.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ีย 30.3 องศาเซลเซียส ซึ่งจัดว่าเป็นอุณหภูมิตามธรรมชาติ 
ส่ิงมีชีวิตในน ้าสามารถด้ารงชีวิตได้ (จ้าลอง อรุณเลิศอารีย์, 2548) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้า
แหล่งน ้าผิวดินและมาตรฐานคุณภาพน ้าชลประทานเพื่อการเกษตร 
  3) ออกซิเจนละลายหรือออกซิเจนท่ีแทรกตัว (Dissolved) อยู่ในน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญส้าหรับ
การด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าและส่ิงมีชีวิตของสัตว์น ้าและส่ิงมีชีวิตในน ้าต่างๆ ทั งยังใช้การย่อยสลาย
สารอินทรีย์และกระบวนการทางชีวเคมีในน ้าด้วย (Michaud, 1991) จากผลการตรวจวัดความเข้มข้น
ของออกซิเจนในน ้าพบว่ามีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 6.5 – 6.9 mg/L และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.7 mg/L 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินและมาตรฐานคุณภาพน ้าชลประทานเพื่อการเกษตร 
  4) ความเค็ม ในแหล่งน ้าธรรมชาติทุกแห่งย่อมมีความเกลือ (Dissolved Salts) เจือปนอยู่ น ้า
ท่ีมีความเข้มข้นของเกลือสูงจะไม่มีความเหมาะสมต่อการบริโภคและการชลประทาน โดยความเค็มท่ีสูง
มีผลต่อการดูดซึมของเซลล์พืชและสัตว์ (Osmosis) และท้าให้เกิดการสูญเสียน ้าออกจากเซลล์ 
(Dehydration) (Cummings, 2004) ซึ่งจากการตรวจวัดค่าความเค็มของน ้าในภาคสนามพบว่าความ
เค็มของน ้าในอ่างเก็บน ้าเฉล่ียมีค่า 0.02 g/L ซึ่งจัดว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการบริโภคและการ
ชลประทานเพื่อการเกษตร 
  5) ของแข็งละลายน ้าทั งหมด ประกอบด้วยเกลืออนินทรีย์และอินทรียวัตถุท่ีละลายอยู่ในน ้า ซึ่ง
อาจได้รับมาจากแหล่งในธรรมชาติ น ้าทิ งจากชุมชนและการเกษตร และน ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(Fisheries and Environment Canada, 1977) ซึ่งผลจากการตรวจวัดคุณภาพน ้าพบว่าความเข้มข้น
ของของแข็งละลายน ้าทั งหมดและค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 31.0 mg/L ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้า
ชลประทานเพื่อการเกษตร 
 

 
 



บทที่ 4 
การศึกษาความจุอ่างเก็บน ้า 
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  การส้ารวจความจุอ่างเก็บน ้าในครั งนี  ขั นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น การส้ารวจเพื่อหาราคา
และระดับพิกัดฉาก การสร้างแผนท่ีเส้นชั นความสูงของอ่างเก็บน ้า การค้านวณความจุอ่างเก็บน ้า และ
การหาอัตราการตกสะสมของตะกอนและอัตราการกัดเซาะ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ้าลองระดับ
เชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

4.1 การส้ารวจเพื่อหาราคาระดับและพิกัดฉาก 

 การหาค่าระดับความสูงและพิกัดฉากของหมุนหลักฐานต่างๆ ท่ีฝังไว้ถาวร เพื่อเป็นแนวในการ
ส้ารวจรูปตัดขวาง (X-Section) ของอ่างเก็บน ้า โดยแนวของรูปตัดขวางอาจจะวางขนานหรือตั งฉากกับ
สันเข่ือน ซึ่งต้องพิจารณาถึงรูปร่างของอ่างเก็บน ้า ทิศทางของล้าน ้า และความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
การด้าเนินงานใช้หลักการส้ารวจเบื องต้น โดยหลังจากวางหมุดคู่โดยรอบอ่างแล้วท้าการเดินวงรอบ 
(Traverse) ถ่ายระดับ (Elevation) และพิกัดฉากหมุดหลักฐาน (Bench Mark) ท่ีทราบค่า ซึ่งอาจจะ
เป็นหมุดหลักฐานของโครงการฯ หรือหมุดหลักฐานอื่นๆท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยเริ่มออกการส้ารวจจากหมุด
หลักฐานท่ีทราบค่าพิกัดและระดับความสูง ท้าการรังวัดมุม ระยะทาง ถ่ายทอดจนครบจ้านวนหมุด
หลักฐานท่ีฝังใหม่และมาบรรจบลงท่ีหมุดหลักฐานท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการท้าวงรอบ (Close Traverse) 
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบปรับแก้ความคลาดเคล่ือนของวงรอบในภายหลัง และไม่ควร
ด้าเนินการเป็นวงรอบเปิด เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้ความคลาดเคล่ือนใน
การท้างานได้ บางโครงการฯหมุดหลักฐานท่ีใช้ในการอ้างอิงช้ารุด หรือสูญหาย จนไม่สามารถน้ามา
อ้างอิงได้ ควรใช้สันของอ่างเก็บน ้า เป็นจุดท่ีออกพิกัดและให้ราคาพิกัดสมมุติแทน เพื่อใช้ในการท้ารูป
ตัดขวางของอ่างเก็บน ้า  

 การส้ารวจราคาระดับและพิกัดฉากของอ่างเก็บน ้าแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

  1. การส้ารวจระดับและพิกัดฉากส่วนท่ีอยู่บนบก ด้าเนินการหลังจากท่ีได้เดินระดับหมุด
หลักฐานท่ีฝังไว้รอบอ่างเก็บน ้าแล้ว การส้ารวจระดับความสูง-ต้่า ของภูมิประเทศบริเวณใกล้เคียงหมุด
หลักฐานนั นๆ จะใช้ราคาท่ีหมุดหลักฐานเป็นเกณฑ์ในการด้าเนินการท้าระดับและพิกัดฉากทุกระยะ 
40.00 เมตร โดยใช้เทปวัดระยะวัดเริ่มจากระดับผิวน ้าในอ่าง จนถึงจุดท่ีมีความสูงเกินกว่าระดับเก็บกัก
ปกติ (Normal Retention Elevation) ด้าเนินการในทุกๆแนวของรูปตัดขวาง (X-Section) ท่ีได้
ด้าเนินการวางแผนและหมุดหลักฐาน พร้อมบันทึกค่าพิกัดและระดับความสูง ตามขั นตอนท่ีได้กล่าว
มาแล้ว จนครบทุกแนวรูปตัด 
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  2. การส้ารวจระดับและพิกัดฉากส่วนท่ีอยู่ในน ้า โดยท่ัวไปอาศัยเทคนิคการส้ารวจระยะไกล 
(Remote Sensing Technique) เพื่อหาความลึกของท้องน ้า และเครื่องมือในการส้ารวจความลึกของ
น ้า คือ เครื่อง Echo Sounder ซึ่งอาศัยหลักการท้างานของคล่ืนเสียง และใช้วิธี Intersection 
Method ในการหาค่าพิกัดฉาก ข้อมูลความลึกท่ีได้จะน้าไปค้านวณเป็นราคาระดับเพื่อด้าเนินการใน
ขั นตอนต่อไป 

ราคาระดับท่ีหาได้ทั งส่วนท่ีอยู่บนบกและในน ้านั น ท้าการเช่ือมต่อกับระบบก้าหนดต้าแหน่งบน
พื นผิวโลก (Global Position System : GPS) โดยเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา และอ้างอิง
ระบบพิกัดตามแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ ล้าดับชุด L7018 ในระบบ UTM:WGS1984 Zone47N ของ
กรมแผนท่ีทหาร แสดงดังรูปท่ี 4 – 1 

 
รูปที่ 4 – 1 หมุดส้ารวจราคาระดับและพิกัดฉากอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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4.2 การสร้างแผนที่เส้นชั นความสูงของอ่างเก็บน ้า 

  การสร้างแผนท่ีเส้นชั นความสูงของอ่างเก็บน ้า ด้าเนินการโดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และอ้างอิงวิธีการค้านวณของกรมส้ารวจทรัพยากรธรณี ประเทศสหรัฐอเมริกา (USGS) (Sebree, 
2005) ซึ่งเป็นการน้าเข้าข้อมูลชนิดแบบจุด (Points) ท่ีได้จากการส้ารวจพิกัดฉาก อันประกอบไปด้วย
ข้อมูลค่าพิกัดและค่าระดับ (X, Y, Z Coordinates) มาท้าการประมาณค่า (Estimation) บริเวณพื นท่ีท่ี
ไม่รู้ค่าความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง จากนั นด้าเนินการสร้างแบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model : DEM) ด้วยวิธีประมาณค่าแบบ Linear Rubber Sheeting ซึ่งเป็นการประมาณ
ค่าเชิงเส้น และก้าหนดขนาดตารางกริดเท่ากับ 1×1 เมตร อ้างอิงระบบพิกัด UTM : WGS1984 
Zone47N โดยสามารถน้าไปค้านวณปริมาตรและพื นท่ีผิวของอ่างเก็บน ้าในระดับความสูงชั นต่างๆได้ 
พร้อมจัดสร้างแผนท่ีเส้นชั นความสูง (Contour Map) ท่ีมีระยะห่างของเส้นชั นความสูงทุก 1 เมตร จาก 
DEM ดังกล่าวที่ประมวลมาได้ และปรับปรุงคุณลักษณะเส้นชั นความสูงให้มีความโค้งแบบเวกเตอร์ด้วย
เทคนิค Smooth Line (Farin, 1997) แสดงดังรูปท่ี 4 – 2 

 
รูปที่ 4 – 2 เส้นชั นความสูงอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี พ.ศ. 2560 
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4.3 การค้านวณความจุอ่างเก็บน ้า 

 การค้านวณความจุอ่างเก็บน ้า ด้าเนินการหลังจากสร้างแผนท่ีเส้นชั นความสูงอ่างเก็บน ้าแล้ว
เสร็จ โดยน้าข้อมูลเส้นชั นความสูง มาท้าการค้านวณแบบพื นท่ีเส้นชั นความสูงเฉล่ีย ( Average 
Contour Area Method ) ซึ่งเป็นการประเมินปริมาตรระหว่างคู่ของเส้นชั นความสูงท่ีมีล้าดับถัดกัน    
( Successive Pair of Contour Lines ) ดังแสดงในสมการ 4.1  

𝑉  𝐻
  𝐴   𝐴   

 
 

  เมื่อ 𝑉 = ปริมาตร ( ล้านลูกบาศก์เมตร ) 
        𝐻 = ความต่างของค่าระดับระหว่างคู่ของเส้นชั นความสูง ( เมตร ) 
       𝐴   𝐴  = พื นท่ีของเส้นชั นความสูงเส้นท่ี 1 และ 2 ตามล้าดับ ( ตารางกิโลเมตร ) 

  จากนั นน้าค่าท่ีได้จากการค้านวณแสดงผลลงในรูปแบบของตาราง และสร้างกราฟแสดงโค้ง
ความจุและโค้งพื นท่ีอ่างเก็บน ้าคลองโบด ดังแสดงในตารางท่ี 4 – 1 และรูปท่ี 4 – 3 

 ผลการศึกษา พบว่า ปริมาตรความจุของอ่างเก็บน ้าคลองโบด ณ ปี พ.ศ.2560 ท่ีระดับเก็บกัก 
36.10 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง เท่ากับ 4.195 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื นท่ีผิว 0.505 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนความจุเดิมของอ่างเก็บน ้าคลองโบดท่ีเคยศึกษาไว้เมื่อปี พ.ศ.2530 ท่ีระดับเก็บกัก 36.10 
เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง มีความจุเท่ากับ 4.300 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นท่ีผิว 0.480 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อน้าผลการศึกษาทั งสองมาเปรียบเทียบกัน พบว่าความจุของอ่างเก็บน ้าคลองโบด ท่ีมี
ระยะเวลาห่างกัน 30 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2560 มีความจุของอ่างเก็บน ้าลดลง 0.105 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และมีพื นท่ีผิวเพิ่มขึ น 0.025 ตารางกิโลเมตร 
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ตารางที่ 4 – 1 พื นท่ีและความจุ ณ ระดับเก็บกักต่างๆ ของอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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รูปที่ 4 – 3 กราฟแสดงโค้งความจุและโค้งพื นท่ี อ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี พ.ศ.2530 และ ปี พ.ศ. 2560 

 

4.4 การหาอัตราการตกสะสมของตะกอนและอัตราการกัดเซาะ 

 การหาอัตราการตกสะสมของตะกอนในอ่างเก็บน ้าคลองโบด สามารถหาได้จากผลต่างของ
ความจุอ่างเก็บน ้า ในช่วงเวลาท่ีท้าการศึกษาความจุอ่างเก็บน ้า ดังสมการ 4.2 

𝑄𝑠𝑎   
 𝑄𝑠

 𝑡
 

 เมื่อ 𝑄𝑠𝑎 คือ ปริมาณตะกอนตกสะสมรายปี ( ลูกบาศก์เมตร / ปี ) 
       𝑄𝑠 คือ ผลต่างของปริมาณตะกอนตกสะสมระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีเริ่มสร้างอ่างเก็บน ้า  
( ลูกบาศก์เมตร ) 
       𝑡 คือ ช่วงเวลาระหว่างปีท่ีท้าการตรวจวัด ( ปี ) 

( 4.2 ) 
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  ดังนั น เมื่อแทนค่าในสมการ 4.2 โดยใช้ข้อมูลความจุท่ีระดับเก็บกัก 36.10 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเลปานกลาง จากหัวข้อ 4.3 จะท้าให้ได้ปริมาณตะกอนตกสะสมของอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
คือ  

𝑄𝑠𝑎   
                   

  
 

𝑄𝑠𝑎 = 3,500 ลูกบาศก์เมตร / ปี 

 และสามารถหาอัตราการกัดเซาะเฉล่ียรายปีได้ ดังสมการ 4.3 

𝐸  
𝑄𝑠𝑎

𝐷𝑎
 

 เมื่อ 𝐸 คือ อัตราการกัดเซาะ ( มิลลิเมตร / ปี ) 
       𝑄𝑠𝑎 คือ ปริมาณตะกอนตกสะสมรายปี ( ลูกบาศก์เมตร / ปี ) 
       𝐷𝑎 คือ พื นท่ีรับน ้า ( Drainage Area ) ( ตารางเมตร ) 

 ดังนั น เมื่อแทนค่าปริมาณตะกอนตกสะสมรายปี ท่ีได้มาจากสมการ 4 - 2 จะท้าให้สามารถหา
ค่าอัตราการกัดเซาะของอ่างเก็บน ้าคลองโบด คือ 

𝐸  
     

         
 

𝐸 = 1.86 มิลลิเมตร / ปี 

  จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า อัตราการตกสะสมของตะกอนรายปีอ่างเก็บน ้า
คลองโบด เท่ากับ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 0.0035 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีอัตราการกัด
เซาะ เท่ากับ 1.86 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งจัดว่าเป็นอัตราท่ีสูงกว่าเกณฑ์จากค่าท่ีใช้ออกแบบอ่างเก็บน ้าของ
ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ท่ีก้าหนดค่าไว้เท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร/ปี รายละเอียดดังตารางท่ี 
4 – 2 
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ตารางที่ 4 – 2 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความจุ พื นท่ี และปริมาณตะกอน อ่างเก็บน ้าคลองโบด 

ท่ี รายการ 
การส้ารวจความจุ 

พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2560 

1. 
ระดับเก็บกักปกติ – ม. (ระดับน ้าทะเลปานกลาง) 

ความจุ – ล้านลูกบาศก์เมตร  
พื นท่ีอ่าง – ตารางกิโลเมตร 

36.10 
4.300 
0.480 

36.10 
4.195 
0.505 

2. 
ปริมาณตะกอนท่ีตกสะสม – ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณตะกอนเฉล่ียปีละ – ล้านลูกบาศก์เมตร 

- 
- 

0.105 
0.0035 

3. อัตราการกัดเซาะ – มิลลิเมตร/ปี - 1.86 

 

4.5 การศึกษาตะกอนวัสดุท้องน ้า 

  การศึกษาตะกอนวัสดุท้องน ้า (Bed Material) ของอ่างเก็บน ้าคลองโบด เพื่อหาสัดส่วนและ
การกระจายตัวของตะกอนแต่ละอนุภาคท่ีตกสะสมในอ่างเก็บน ้า (Grain Size Distribution Analysis) 
โดยท้าการเก็บตัวอย่างตะกอนทั งหมด 7 ตัวอย่าง กระจายครอบคลุมท่ัวทั งอ่างและเป็นตัวแทนของ
ตะกอนทั งอ่างเก็บน ้า แสดงดังรูปท่ี 4 – 4 จากนั นน้ามาร่อนคัดขนาดอนุภาค (Sieve Analysis) และ
วิเคราะห์สัดส่วนอนุภาคโดยวิธีไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer Method) จ้าแนกขนาดอนุภาคของตะกอน
โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงจาก American Geophysical Union (AGU) ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอน
ในอ่างเก็บน ้าคลองโบดของห้องปฏิบัติการ พบว่า ตะกอนวัสดุท้องน ้า มีเนื อ (Texture) เป็นทรายแป้ง
ปนกรวดแกมดินเหนียว และสามารถแสดงผลการจ้าแนกอนุภาคในรูปร้อยละ ได้ดังตารางท่ี 4 – 3 
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ตารางที่ 4 – 3 สัดส่วนอนุภาคในรูปร้อยละของตะกอนวัสดุท้องน ้า 

ตัวอย่างที่ 
ดินเหนียว 
( Clay ) 

ทรายแป้ง 
( Silt ) 

ทราย 
( Sand ) 

ทรายหยาบ 
(Coarse 
Sand) 

กรวด 
( Gravel ) 

1 21 35 19 11 14 

2 29 59 2 2 8 

3 27 42 1 1 29 

4 24 51 12 6 7 

5 3 31 22 16 28 

6 8 31 21 15 25 

7 3 10 10 13 64 

เฉลี่ย 16.4 37.0 12.4 9.2 25.0 

 

รูปที่ 4 – 4 จุดเก็บตัวอย่างตะกอนวัสดุท้องน ้าอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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4.6 การแผ่กระจายของการตกตะกอนในอ่างเก็บน ้า 

การแผ่กระจายของการตกตะกอนในอ่างเก็บน ้าคลองโบด (Particle size distribution) ศึกษา
ด้วยวิธีการน้าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนวัสดุท้องน ้าของห้องปฏิบัติการ มาแสดงลงในแผนท่ีด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พบว่า บริเวณท่ีมิใช่ร่องน ้าเดิมและบริเวณท่ีติดกับสันอ่างเก็บน ้าจะ
เป็นตะกอนท่ีมีอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ดินเหนียวและทรายแป้ง ส่วนบริเวณท่ี เป็นร่องน ้าเดิม จะพบ
ตะกอนท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น กรวด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศโดยรอบอ่างเก็บน ้าคลองโบดมี
ความลาดชันค่อนข้างสูง ท้าให้ตะกอนท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่ท่ีไหลมากับน ้า ไหลลงไปรวมกันท่ีร่องน ้า
เดิม ดังแสดงในรูปท่ี 4 – 5 รูปท่ี  4 – 6 และ รูปท่ี 4 – 7 

 
รูปที่ 4 – 5 การแผ่กระจายของตะกอนในอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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รูปที่ 4 – 6 แนวร่องน ้าคลองโบดเดิม 

 
รูปที่ 4 – 7 จุดเก็บตัวอย่างตะกอนและเส้นชั นความสูงอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
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4.7 ความหนาแน่นของตะกอนที่ตกสะสมในอ่างเก็บน ้า 

  เนื อและขนาดอนุภาคของตะกอนท่ีตกสะสมในอ่างเก็บน ้า เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีมีผลต่อความ
หนาแน่นของตะกอนท่ีตกทับถม โดยอ่างเก็บน ้าท่ีมีการลดระดับน ้าลงมากๆ จนท้าให้ตะกอนมีโอกาส
แห้ง จะท้าให้เกิดการเช่ือมตัวและอัดแน่น (Consolidation and Compaction) ได้มากกว่าตะกอนท่ี
จมอยู่ตลอดเวลา (Continuously Submerged) นอกจากนี  ตะกอนท่ีประกอบด้วยอนุภาคท่ีเป็นทราย
แป้งและทรายเป็นส่วนใหญ่ จะมีความหนาแน่นมากกว่าตะกอนท่ีประกอบด้วยดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ 
(Strand and Pemberton, 1982) 

 จากความซับซ้อนของกระบวนการเกิดตะกอน การรวมตัวและอัดแน่นของตะกอนดังกล่าว 
(Lara and Pemberton , 1965) จึงได้พัฒนาวิธีการแบบเอ็มไพริคอล (Empirical) เพื่อน้ามาใช้ในการ
ประเมินความหนาแน่นของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรก (Initial Density of Deposited Material) โดย
ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนจากอ่างเก็บน ้าต่างๆ จ้านวนทั งสิ น 1,316 ตัวอย่าง ได้
ความสัมพันธ์ดังแสดงในสมการท่ี 4.4 

               𝑠 𝑠 

  เมื่อ    คือ ความหนาแน่นของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรก ( กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร ) 

        และ  𝑠 คือ ร้อยละของส่วนผสมของดินเหนียว ทรายแป้ง และทราย ตามล้าดับ 

        และ  𝑠 คือ ความหนาแน่นของดินเหนียว ทรายแป้ง และทราย ( กิโลกรัม / ลูกบาศก์
เมตร ) ตามล้าดับ โดยมีค่าขึ นอยู่กับประเภทของการจัดการอ่างเก็บน ้า ดังแสดงในตารางที่ 4 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

( 4.4 ) 
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ตารางที่ 4 – 4 ความหนาแน่นและค่าคงตัวของส่วนผสมตะกอนตามลักษณะการจัดการอ่างเก็บน ้า      
( Lara and Pemberton, 1965 ) 

ลักษณะการจัดการอ่างเก็บน ้า 
ดินเหนียว ทรายแป้ง ทราย 

   K    K  𝑠 K 

1. ตะกอนที่ตกสะสมจะจมอยู่เสมอ 
( Continuously Submerged ) 416 256 1,120 91 1,150 0 

2. ระดับน ้าลดลงเป็นบางช่วง 
( Periodic Drawdown ) 

516 135 1,140 29 1,150 0 

3. อ่างเก็บน ้าจะแห้งอยู่เสมอ 
( Reservoir Normally Empty ) 

641 0 1,150 0 1,150 0 

 

  จากการพิจารณาสภาพอ่างเก็บน ้าคลองโบด พบว่า อ่างเก็บน ้าคลองโบดมีลักษณะการจัดการ
อ่างเก็บน ้าตามประเภทท่ี 2 คือ มีการลดลงของระดับน ้าเป็นบางช่วง เมื่อน้ามาค้านวณตามสมการท่ี 
4.4 พบว่า มีความหนาแน่นของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรกเท่ากับ 649.024 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 เมื่อตะกอนตกสะสมและทับถมกันเป็นเวลานานขึ น ความหนาแน่นของตะกอนจะมีค่าเพิ่มมาก
ขึ นตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม ตะกอนท่ีตกสะสมในอ่างเก็บน ้าในแต่ละปีของช่วงเวลา T ปี อาจมีการ
จัดการอ่างเก็บน ้าท่ีแตกต่างกันและเกิดการอัดแน่นของตะกอนแตกต่างกันด้วย (Miller, 1953) ได้
พัฒนาวิธีการประมาณค่าเฉล่ียความหนาแน่นของตะกอนท่ีตกสะสมในอ่างเก็บน ้าตลอดระยะเวลา T ปี
ของการจัดการอ่างเก็บน ้า ดังสมการท่ี 4.5 

                
 

   
        

 

 เมื่อ    คือ ความหนาแน่นของตะกอนเฉล่ียเมื่อจัดการอ่างเก็บน ้าเป็นเวลา T ปี ( กิโลกรัม / 
ลูกบาศก์เมตร ) 

    คือ ความหนาแน่นของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรก ( กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร ) 

   คือ ระยะเวลาท่ีจัดการอ่างเก็บน ้า ( ปี ) 

( 4.5 ) 
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   คือ ค่าสัมประสิทธิ์การอัดแน่น โดยมีท่ีมาจากลักษณะการจัดการอ่างเก็บน ้าและขนาด
อนุภาคของตะกอน ดังแสดงในตารางท่ี 4 – 4 และดังสมการท่ี 4.6 

              𝑠 𝑠 

          และ  𝑠 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของดินเหนียว ทรายแป้ง และทราย ตามล้าดับ 

          และ  𝑠 คือ สัดส่วนของดินเหนียว ทรายแป้ง และทราย ตามล้าดับ หารด้วย
ค่า 100 

 อ่างเก็บน ้าคลองโบด เริ่มท้าการกักเก็บและบริหารจัดการน ้าตั งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน 
ปี พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 30 ปี มีความหนาแน่นของตะกอนเฉล่ียประมาณ 634.749 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  

 
 

( 4.6 ) 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

อ่างเก็บน ้าคลองโบด เป็นโครงการพระราชด้าริในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
นครนายก โดยสร้างปิดกั นคลองโบด ซึ่งเป็นล้าน ้าสาขาของแม่น ้านครนายก ท่ีตั งหัวงานอยู่ท่ี หมู่ 13 
บ้านบุอินทนิล ต้าบลพรหมณี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก บริเวณพิกัด เส้นรุ้ง 14°17'23.36"N เส้น
แวง 101°11'29.46"E ระวางท่ี 5237 IV  พิกัด 47 PQR 367809 เป็นอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง ประเภท
เขื่อนดินเก็บกักน ้า เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2526 สร้างเสร็จและเริ่มเก็บกักน ้าปี พ.ศ.2527 โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ เก็บกักน ้า และรับการผันน ้ามาจากอ่างเก็บน ้าทรายทองด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อส่งน ้า
ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆ ไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การประปา
นครนายก และการเกษตรกรรม ทั งนี  สามารถสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 
ดังต่อไปนี  

  5.1.1 ความจุของอ่างเก็บน ้า 

  ผลการศึกษา ณ ปี พ.ศ.2530 อ่างเก็บน ้าคลองโบด มีลักษณะดังนี  
      - พื นท่ีรับน ้าฝนน ้าท่าเหนืออ่างเก็บน ้า 1.70 ตารางกิโลเมตร  
    - ระดับเก็บกักปกติ 36.10 เมตร (ร.ท.ก.) ความจุ 4.30 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นท่ีผิวอ่าง 0.48   
      ตารางกิโลเมตร 
   - ระดับเก็บกักสูงสุด 36.60 เมตร (ร.ท.ก.) ความจุ 4.70 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นท่ีผิวอ่าง 0.49  
      ตารางกิโลเมตร 
   - ระดับธรณีท่อส่งน ้า 19.70 เมตร (ร.ท.ก.) 
   - สันเข่ือนมีความกว้าง 8.0 เมตร ยาว 670.0 เมตร สูง 18.6 เมตร 

 ผลการศึกษา ณ ปี พ.ศ.2560 อ่างเก็บน ้าคลองโบด มีลักษณะดังนี  
     - พื นท่ีรับน ้าฝนน ้าท่าเหนืออ่างเก็บน ้า 1.88 ตารางกิโลเมตร  
    - ระดับเก็บกักปกติ 36.10 เมตร (ร.ท.ก.) ความจุ 4.195 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นท่ีผิวอ่าง  
      0.505 ตารางกิโลเมตร 
   - ระดับเก็บกักสูงสุด 36.60 เมตร (ร.ท.ก.) ความจุ 4.450 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นท่ีผิวอ่าง  
      0.513 ตารางกิโลเมตร 
   - ระดับธรณีท่อส่งน ้า 19.70 เมตร (ร.ท.ก.) 
   - สันเข่ือนมีความกว้าง 8.0 เมตร ยาว 670.0 เมตร สูง 18.6 เมตร 
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  จากผลการศึกษาท่ีมีระยะเวลาห่างกัน 30 ปี พบว่า อ่างเก็บน ้าคลองโบด มีพื นท่ีรับน ้าเหนือ
อ่างเก็บน ้าเพิ่มขึ น 0.18 ตารางกิโลเมตร จากเดิม 1.70 ตารางกิโลเมตร เป็น 1.88 ตารางกิโลเมตร ท่ี
ระดับเก็บกักปกติ 36.10 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง มีความจุลดลง 0.105 ล้านลูกบาศก์เมตร 
จากเดิม 4.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือ 4.195 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื นท่ีผิวอ่างเพิ่มขึ น 0.025 
ตารางกิโลเมตร จากเดิม 0.48 ตารางกิโลเมตร เป็น 0.505 ตารางกิโลเมตร 

  5.1.2 ปริมาณตะกอนท่ีตกสะสมในอ่างเก็บน ้า 
 จากผลการศึกษา ณ ปี พ.ศ.2560 พบว่า ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา อ่างเก็บน ้าคลองโบด มี
ปริมาณตะกอนท่ีตกสะสมรายปีในอ่างเก็บน ้า 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นปริมาณตะกอนท่ีตก
สะสมทั งหมด 0.105 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีความหนาแน่นของตะกอนท่ีตกสะสมเริ่มแรกเท่ากับ 
649.024 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของตะกอนเฉล่ียอยู่ท่ี 634.749 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตร หากประเมินข้อมูลจากสถานีส้ารวจตะกอนแขวนลอยในล้าน ้าด้วยสมการ พบว่า ปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปีเฉล่ียเท่ากับ 81.1 ตัน ปริมาณตะกอนท้องน ้าเท่ากับ 24.32 ตันต่อปี ปริมาณตะกอน
ทั งหมด 105.39 ตันต่อปี และหากประเมินด้วยวิธี USLE ปริมาณตะกอนแขวนลอยของพื นท่ีลุ่มน ้า
คลองโบดทั งปี เท่ากับ 13.16 ตันต่อปี  

 5.1.3 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื นท่ีเหนืออ่างเก็บน ้า 
 จากผลการศึกษา พบว่า พื นท่ีเหนืออ่างเก็บน ้าคลองโบด เริ่มมีการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตั งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา เนื่องจากเริ่มมีถนนตัดผ่าน ท้าให้การคมนาคมหรือการเดิน
ทางเข้าไปในพื นท่ี มีความสะดวกมากยิ่งขึ น ส่งผลให้พื นท่ีป่าไม้จากเดิม 1.44 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 76.6 ของพื นท่ีเหนืออ่างเก็บน ้าคลองโบดทั งหมด ในปัจจุบันลดลงเหลือ 1.29 ตารางกิโลเมตร 
หรือร้อยละ 68.6 ของพื นท่ีเหนืออ่างเก็บน ้าคลองโบดทั งหมด ซึ่งพื นท่ีป่าไม้ลดลงทั งสิ น 0.15 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8 โดยกลายสภาพเป็นพื นท่ีอ่างเก็บน ้าท่ีมีพื นท่ีผิวเพิ่มขึ นตามระยะเวลา 
พื นท่ีถนน พื นท่ีไม้ผลผสม พื นท่ีสวนทุเรียน พื นท่ีสวนล้าไย มะไฟ ละไม และพื นท่ีสถานท่ีราชการและ
สถาบันต่างๆ 

 5.1.4 อัตราการกัดเซาะของพื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้า 
 จากผลการศึกษา ณ ปี พ.ศ.2560 พบว่า ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา อ่างเก็บน ้าคลองโบด มี
อัตราการกัดเซาะของพื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้า ประมาณ 1.86 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งจัดว่าเป็นอัตราท่ีสูง
กว่าเกณฑ์จากค่าท่ีใช้ออกแบบอ่างเก็บน ้าของส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ท่ีก้าหนดค่าไว้
เท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร/ปี และถ้าหากประเมินด้วยวิธี USLE พบว่า อัตราการชะล้างพังทลายของดิน
รวมทั งลุ่มน ้า ในพื นท่ีศึกษาอ่างคลองโบด มีค่าเท่ากับ 216.45 ตัน/เฮกแตร์/ปี ซึ่งอยู่ในระดับรุนแรง แต่
เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียทั งลุ่มน ้าพบว่า มีค่าเท่ากับ 1.79 ตัน/เฮกแตร์/ปี ซึ่งเป็นอัตราการชะล้างพังทลาย
ในระดับน้อยมาก แต่ทว่า อ่างเก็บน ้าคลองโบด รับน ้ามาจากอ่างเก็บน ้าทรายทองด้วยส่วนหนึ่ง ดังนั น 
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ค่าอัตราการกัดเซาะของพื นท่ีลุ่มน ้าเหนืออ่างเก็บน ้าท่ีประเมินได้ อาจมิใช่ค่าท่ีแท้จริงเฉพาะอ่างเก็บน ้า
คลองโบด แต่อาจเป็นค่าอัตราการกัดเซาะจากอ่างเก็บน ้าทรายทองด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นได้ 

 5.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนกับตัวแปรเชิงอุตุ – อุทกวิทยา 
 จากผลการศึกษา ณ ปี พ.ศ.2560 พบว่า อ่างเก็บน ้าคลองโบด ทั งปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าท่า 
และปริมาณตะกอนแขวนลอย ข้อมูลมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เริ่มมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณสูงท่ีสุดในเดือนกันยายน 
และเริ่มมีปริมาณลดลงตั งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนเมษายนของทุกปี โดยปริมาณฝนเฉล่ีย
ทั งปีเท่ากับ 1,382.7 มิลลิเมตร ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียทั งปีเท่ากับ 1.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝน
รายปีและปริมาณน ้าท่ารายปี มีแนวโน้มลดลง  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

  1. อ่างเก็บน ้าคลองโบด ไม่มีข้อมูลน ้าท่าและปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีไหลลงอ่าง จึงต้อง
ประเมินจากสมการถดถอยของข้อมูลตะกอนแขวนลอยกับพื นท่ีลุ่มน ้านครนายก และสถานีดัชนีท่ีอยู่
ใกล้เคียงในพื นท่ีลุ่มน ้าบางปะกงและลุ่มน ้าปราจีนบุรี ซึ่งอาจมีความคลาดเคล่ือน ท้าให้ไม่สามารถประเมิน
ค่าประสิทธิภาพการดักตะกอนของอ่างเก็บน ้า (Trap Efficiency) ได้ และเนื่องจากอ่างเก็บน ้าคลองโบด 
รับการผันน ้ามาจากอ่างเก็บน ้าทรายทองด้วยส่วนหนึ่ง โครงการชลประทานนครนายกผู้รับผิดชอบดูแล
การผันน ้านี  ควรจัดเก็บข้อมูลสถิติการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าทรายทองก่อนลงสู่อ่างเก็บน ้าคลองโบด
ด้วย เพื่อให้การศึกษาได้ข้อมูลท่ีแม่นย้า ถูกต้อง และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 

  2. ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หลายความสัมพันธ์ อาทิเช่น การหาความหนาแน่นตะกอน 
การประมาณค่าตะกอนท้องน ้าจากตะกอนแขวนลอย เป็นต้นฯ โดยความสัมพันธ์เหล่านี ล้วนเกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งการน้าผลศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ โดยตรงอาจท้าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนได้ ดังนั นจึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี ส้าหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ 

 3. ควรมีมาตรการควบคุมการใช้ท่ีดิน เพื่อมิให้พื นท่ีป่าไม้บริ เวณต้นน ้าเหนืออ่างเก็บน ้าคลอง
โบดและอ่างเก็บน ้าทรายทองท่ีอยู่เหนือขึ นไป มีจ้านวนลดลงมากเกินไปกว่านี  เพราะจะท้าให้เกิดการ
กัดเซาะชะล้างพังทลายของดิน ส่งผลให้อ่างเก็บน ้ามีอายุสั นลงอีกด้วย และส้าหรับพื นท่ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินไปแล้ว ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกหญ้าแฝก 
บริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อลดอัตราการกัดเซาะ และยืดอายุอ่างเก็บน ้าให้มี
การใช้งานท่ียาวนานขึ นอีกด้วย 
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ข้อมูลภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศท่ี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30 ปี 

 

 
  



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ก.                                  
กรณศีึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า ส่วนอุทกวิทยา ส้านักบริหารจัดการจัดการน ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 
 

ภาคผนวก ก - 2  
ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีในลุ่มน ้าของอ่างเก็บน ้าคลองโบด (หน่วย : มิลลิเมตร) 

 

ปี 
พ.ศ. 

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

2532 18.8 146.7 242.0 369.3 257.4 198.7 47.2 0.0 0.0 3.5 0.0 154.5 1,438.1 
2533 45.0 104.3 203.1 165.2 89.5 366.8 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.1 1,258.0 
2534 0.0 98.8 204.3 361.4 463.7 381.0 36.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,546.4 
2535 0.0 172.0 258.9 236.9 199.6 314.1 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 162.2 1,418.0 
2536 152.1 173.5 173.8 261.3 288.6 408.4 75.9 0.0 0.0 0.0 5.2 30.4 1,569.2 
2537 75.0 154.6 316.5 235.3 501.9 469.9 21.6 5.4 25.5 0.0 2.2 72.2 1,880.1 
2538 96.8 146.7 220.3 166.6 530.9 358.0 75.4 3.2 0.0 0.0 9.4 5.0 1,612.3 
2539 39.5 109.9 122.8 282.2 233.0 382.0 76.5 21.8 0.0 0.0 0.0 127.8 1,395.5 
2540 30.2 180.8 146.8 167.2 337.9 133.8 86.6 6.4 0.0 0.0 19.7 7.7 1,117.1 
2541 0.0 298.0 297.4 253.5 280.9 127.7 85.3 14.7 13.5 4.2 27.9 36.6 1,439.7 
2542 275.2 405.9 339.3 185.9 293.0 304.1 132.8 102.1 0.0 0.0 69.5 31.6 2,139.4 
2543 345.3 172.0 360.4 259.9 552.8 209.3 115.6 0.0 0.0 0.0 6.3 35.6 2,057.2 
2544 61.0 298.6 116.9 274.3 118.4 45.5 22.5 0.0 0.0 0.0 42.5 27.2 1,006.9 
2545 61.8 196.7 274.1 254.4 283.6 430.0 132.3 62.3 0.0 0.0 3.4 155.2 1,853.8 
2546 55.4 168.8 320.8 403.6 301.8 42.0 205.2 0.0 0.0 0.4 140 35.4 1,673.4 
2547 52.7 184.2 302.1 217.0 215.7 216.9 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1,247.4 
2548 35.9 157.8 151.5 208.0 186.4 635.1 32.5 192.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,599.4 
2549 79.7 160.3 173.1 494.5 40.4 279.8 234.6 5.3 29.8 3.1 26.1 5.9 1,532.6 
2550 3.9 152.3 142.3 27.5 12.5 120.5 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 506.9 
2551 4.9 81.4 97.2 108.6 112.6 24.5 21.3 51.4 0.0 0.0 0.0 34.3 536.2 
2552 22.9 54.2 26.3 18.2 257.78 100.2 31.0 0.0 0.0 73.4 0.0 0.0 583.98 
2554 114.7 112.2 206.2 419.1 350.1 707.0 313.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,223.2 
2556 0.0 54.3 30.0 204.7 101.9 286.8 82.3 31.7 0.0 0.0 0.0 2.0 793.7 
2557 11.6 33.2 150.3 200.6 190.8 202.4 143.4 19.6 0.0 0.0 10.5 5.3 967.7 
2558 70.3 14.8 164.1 139.4 340.1 285.1 82.9 14.5 0.0 10.8 0.0 23.1 1,145.1 
2559 6.3 146.1 270.7 156.1 161.0 411.5 216.6 31 0.0 0.0 0.0 7.3 1,406.6 
เฉลี่ย 63.8 153 204.3 233.5 257.8 286.2 102.2 21.6 2.6 3.7 14 40 1,382.70 
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ภาคผนวก ก - 3 
ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนของแม่น ้านครนายก ณ สถานี Ny.3 บ้านนา จ.นครนายก (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 

ปี 
พ.ศ. 

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

2532 0.01 0.00 0.07 0.80 30.57 44.09 25.60 4.89 1.45 0.76 0.10 0.12 108.46 
2533 0.00 0.48 2.96 4.83 10.17 31.21 66.23 10.89 2.16 0.80 0.10 0.12 129.94 
2534 0.13 0.07 0.50 2.53 37.60 41.02 19.53 3.98 1.47 1.05 0.25 0.08 108.23 
2535 0.00 0.00 0.00 0.02 3.05 16.00 24.03 1.72 0.95 0.49 0.01 0.00 46.27 
2536 0.25 0.30 0.35 4.86 31.19 36.48 13.39 3.60 2.08 1.52 0.63 0.68 95.32 
2537 0.06 0.26 12.45 22.92 44.04 34.54 20.84 2.72 1.91 0.80 0.67 0.97 142.18 
2538 0.45 0.44 1.38 1.18 21.01 53.63 32.03 4.42 1.45 0.57 0.31 0.05 116.92 
2539 0.04 1.20 7.65 5.49 9.41 29.25 21.58 10.90 3.04 1.43 0.37 0.07 90.43 
2540 0.15 0.12 0.13 0.98 7.30 21.65 21.99 2.67 0.83 0.26 0.17 0.00 56.26 
2542 0.39 5.88 13.40 7.63 29.01 49.33 33.52 11.63 2.40 1.12 0.61 0.30 155.22 
2543 0.92 15.16 25.12 35.12 41.54 46.08 36.95 7.48 1.77 0.86 0.42 0.42 211.84 
2544 0.24 2.60 6.37 21.57 23.28 23.19 23.35 8.42 2.16 0.78 0.67 0.47 113.1 
2545 0.19 1.17 3.44 7.29 9.45 54.11 15.98 3.99 2.29 0.84 0.30 0.53 99.58 
2546 0.35 1.27 0.80 9.37 14.08 31.52 22.31 2.64 0.50 0.41 0.45 0.18 83.88 
2547 0.30 3.06 4.25 17.22 34.09 37.85 6.53 1.17 0.71 0.33 0.06 0.00 105.56 
2548 0.00 0.00 2.21 2.95 1.96 28.42 8.65 16.53 2.28 0.97 0.84 0.41 65.23 
2549 1.07 0.72 1.58 20.66 10.66 26.39 36.81 2.49 1.08 0.62 0.04 0.00 102.13 
2550 0.00 2.00 6.94 11.45 3.42 19.37 12.93 2.16 2.67 5.12 0.15 0.00 66.22 
2551 0.32 11.56 18.07 6.76 16.75 59.30 15.50 16.82 1.26 0.11 0.00 0.00 146.44 
2552 0.03 16.56 4.38 18.79 8.17 41.62 25.42 6.53 3.38 1.46 0.00 0.00 126.35 
2553 0.00 0.00 0.00 0.93 19.87 29.25 33.56 2.71 0.05 0.40 0.36 0.40 87.53 
2554 1.61 2.68 6.51 22.07 25.94 115.54 42.36 1.70 1.66 1.12 0.62 0.21 222.02 
2555 0.21 0.00 2.03 12.44 21.92 52.99 18.40 8.51 2.94 0.67 0.19 0.21 120.52 
2556 0.08 1.97 0.85 3.04 6.07 56.89 36.14 3.08 0.18 0.00 0.00 0.00 108.29 
2557 0.00 0.00 0.00 2.49 9.60 19.28 17.89 9.90 1.50 1.38 1.35 0.13 63.51 
2558 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 19.81 10.76 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 33.21 
2559 0.00 0.00 0.69 12.26 9.50 21.88 18.11 5.28 0.51 0.00 0.00 0.00 68.23 
 เฉลี่ย 0.25 2.50 4.52 9.47 17.80 38.54 24.46 5.88 1.58 0.88 0.32 0.20 106.4 

 
 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ก.                                  
กรณศีึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า ส่วนอุทกวิทยา ส้านักบริหารจัดการจัดการน ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 
 

ภาคผนวก ก - 4 
ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือนท่ีไหลลงอ่างคลองโบด  (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 

ปี 
พ.ศ. 

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

2532 0.000 0.000 0.001 0.009 0.351 0.506 0.294 0.056 0.017 0.009 0.001 0.001 1.244 
2533 0.000 0.006 0.034 0.055 0.117 0.358 0.759 0.125 0.025 0.009 0.001 0.001 1.490 
2534 0.001 0.001 0.006 0.029 0.431 0.470 0.224 0.046 0.017 0.012 0.003 0.001 1.241 
2535 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.183 0.276 0.020 0.011 0.006 0.000 0.000 0.531 
2536 0.003 0.003 0.004 0.056 0.358 0.418 0.154 0.041 0.024 0.017 0.007 0.008 1.093 
2537 0.001 0.003 0.143 0.263 0.505 0.396 0.239 0.031 0.022 0.009 0.008 0.011 1.630 
2538 0.005 0.005 0.016 0.014 0.241 0.615 0.367 0.051 0.017 0.007 0.004 0.001 1.341 
2539 0.000 0.014 0.088 0.063 0.108 0.335 0.247 0.125 0.035 0.016 0.004 0.001 1.037 
2540 0.002 0.001 0.001 0.011 0.084 0.248 0.252 0.031 0.010 0.003 0.002 0.000 0.645 
2542 0.004 0.067 0.154 0.087 0.333 0.566 0.384 0.133 0.028 0.013 0.007 0.003 1.780 
2543 0.011 0.174 0.288 0.403 0.476 0.528 0.424 0.086 0.020 0.010 0.005 0.005 2.429 
2544 0.003 0.030 0.073 0.247 0.267 0.266 0.268 0.097 0.025 0.009 0.008 0.005 1.297 
2545 0.002 0.013 0.039 0.084 0.108 0.620 0.183 0.046 0.026 0.010 0.003 0.006 1.142 
2546 0.004 0.015 0.009 0.107 0.161 0.361 0.256 0.030 0.006 0.005 0.005 0.002 0.962 
2547 0.003 0.035 0.049 0.197 0.391 0.434 0.075 0.013 0.008 0.004 0.001 0.000 1.210 
2548 0.000 0.000 0.025 0.034 0.022 0.326 0.099 0.190 0.026 0.011 0.010 0.005 0.748 
2549 0.012 0.008 0.018 0.237 0.122 0.303 0.422 0.029 0.012 0.007 0.000 0.000 1.171 
2550 0.000 0.023 0.080 0.131 0.039 0.222 0.148 0.025 0.031 0.059 0.002 0.000 0.759 
2551 0.004 0.133 0.207 0.078 0.192 0.680 0.178 0.193 0.014 0.001 0.000 0.000 1.679 
2552 0.000 0.190 0.050 0.215 0.094 0.477 0.291 0.075 0.039 0.017 0.000 0.000 1.449 
2553 0.000 0.000 0.000 0.011 0.228 0.335 0.385 0.031 0.001 0.005 0.004 0.005 1.004 
2554 0.018 0.031 0.075 0.253 0.297 1.325 0.486 0.019 0.019 0.013 0.007 0.002 2.546 
2555 0.002 0.000 0.023 0.143 0.251 0.608 0.211 0.098 0.034 0.008 0.002 0.002 1.382 
2556 0.001 0.023 0.010 0.035 0.070 0.652 0.414 0.035 0.002 0.000 0.000 0.000 1.242 
2557 0.000 0.000 0.000 0.029 0.110 0.221 0.205 0.114 0.017 0.016 0.015 0.001 0.728 
2558 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.227 0.123 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.381 
2559 0.000 0.000 0.008 0.141 0.109 0.251 0.208 0.061 0.006 0.000 0.000 0.000 0.782 
เฉลี่ย 0.003 0.029 0.052 0.109 0.204 0.442 0.280 0.067 0.018 0.010 0.004 0.002 1.220 
 

 

 
 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ก.                                  กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 

 

                                               ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

ภาคผนวก ก - 5 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายเดือนแม่น ้านครนายก ณ สถานี Ny.3 บ้านนา จ.นครนายก (หน่วย : ตัน) 

 

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

2541 0.00 9.17 285.93 1,738.61 2,343.68 707.76 1,191.97 124.39 9.52 0.55 0.00 0.00 6,411.58 
2542 60.13 511.92 968.31 623.68 1,774.93 2,679.70 1,974.7 863.15 260.68 144.81 87.63 50.6 10,000.24 
2543 75.05 1,025.88 1,645.46 2,241.61 2,580.08 2,871.00 2,346.94 530.24 143.16 73.64 37.37 38.03 13,608.46 
2544 15.09 198.96 505.66 1,912.48 2,070.13 2,060.08 2,053.00 697.20 157.92 53.85 47.81 30.60 9,802.78 
2545 21.10 98.90 284.30 551.50 695.70 3,333.00 1,103.00 332.90 204.60 84.00 33.80 55.10 6,797.90 
2546 147.27 315.61 248.75 1,133.92 1,499.04 2,420.46 2,012.06 516.87 186.55 166.84 170.77 97.42 8,915.56 
2547 50.32 289.82 404.45 1,214.55 2,279.85 2,477.73 592.58 151.43 101.04 55.04 13.98 0.00 7,630.79 
2548 0.00 0.00 228.02 320.02 220.45 1,813.51 778.96 1267.09 265.96 135.52 118.09 65.55 5,213.17 
2550 0.00 209.5 578.50 926.00 369.80 1,499.70 1,078.8 253.50 285.80 4830 29.00 0.00 5,713.60 
2551 31.10 1,054.6 1,525.50 692.40 1,432.40 3,886.10 1,377.10 1,344.10 166.80 18.30 0.00 0.00 11,528.40 
2552 1.30 1,186.6 275.80 1,385.50 533.60 3,105.20 1,801.70 419.00 207.30 87.00 0.00 0.00 9,003.00 
2553 0.00 0.00 0.00 104.20 1,559.30 2,286.80 2,507.00 288.90 7.60 58.90 53.20 58.90 6,924.80 
2554 188.60 278.6 589.60 1,671.10 1,971.50 6,962.70 2,942.90 187.10 195.20 139.30 81.90 34.10 1,5242.60 
2555 33.00 0.00 218.90 1035.40 1,623.80 3,697.30 1,513.20 757.60 312.30 88.40 30.80 34.10 9,344.80 
2556 21.00 471.40 204.20 713.00 1,413.20 1,2484.6 8,060.40 727.00 44.70 0.00 0.00 0.00 24,139.50 
2557 0.00 0.00 0.00 244.00 865.80 1,605.9 1,531.80 886.80 169.90 157.20 152.70 15.70 5,629.80 
เฉลี่ย 40.25 353.19 497.71 1,031.75 1,452.08 3,368.22 2,054.13 584.20 169.94 109.15 53.570 30.01 9,744.19 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ก.                                  กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 

 

                                               ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

ภาคผนวก ก - 6 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียรายเดือนท่ีไหลลงสู่อ่างคลองโบด (หน่วย : ตัน) 

 

ปี พ.ศ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ตะกอนรายปี 
2541 0.00 0.08 2.38 14.47 19.51 5.89 9.92 1.04 0.08 0.00 0.00 0.00 53.36 
2542 0.50 4.26 8.06 5.19 14.77 22.30 16.44 7.18 2.17 1.21 0.73 0.42 83.23 
2543 0.62 8.54 13.70 18.66 21.47 23.90 19.53 4.41 1.19 0.61 0.31 0.32 113.26 
2544 0.13 1.66 4.21 15.92 17.23 17.15 17.09 5.80 1.31 0.45 0.40 0.25 81.59 
2545 0.18 0.82 2.37 4.59 5.79 27.74 9.18 2.77 1.70 0.70 0.28 0.46 56.58 
2546 1.23 2.63 2.07 9.44 12.48 20.15 16.75 4.30 1.55 1.39 1.42 0.81 74.20 
2547 0.42 2.41 3.37 10.11 18.97 20.62 4.93 1.26 0.84 0.46 0.12 0.00 63.51 
2548 0.00 0.00 1.90 2.66 1.83 15.09 6.48 10.55 2.21 1.13 0.98 0.55 43.39 
2550 0.00 1.74 4.81 7.71 3.08 12.48 8.98 2.11 2.38 4.02 0.24 0.00 47.55 
2551 0.26 8.78 12.70 5.76 11.92 32.34 11.46 11.19 1.39 0.15 0.00 0.00 95.95 
2552 0.01 9.88 2.30 11.53 4.44 25.84 15.00 3.49 1.73 0.72 0.00 0.00 74.93 
2553 0.00 0.00 0.00 0.87 12.98 19.03 20.87 2.40 0.06 0.49 0.44 0.49 57.63 
2554 1.57 2.32 4.91 13.91 16.41 57.95 24.49 1.56 1.62 1.16 0.68 0.28 126.86 
2555 0.27 0.00 1.82 8.62 13.51 30.77 12.59 6.31 2.60 0.74 0.26 0.28 77.78 
2556 0.17 3.92 1.70 5.93 11.76 103.91 67.09 6.05 0.37 0.00 0.00 0.00 200.91 
2557 0.00 0.00 0.00 2.03 7.21 13.37 12.75 7.38 1.41 1.31 1.27 0.13 46.86 
เฉลี่ย 0.33 2.94 4.14 8.59 12.09 28.03 17.10 4.86 1.41 0.91 0.45 0.25 81.10 

 



ภาคผนวก ข. 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) 

เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ข.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ข.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ข.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ข.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ข.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ข.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                             ภาคผนวก ข.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 



ภาคผนวก ค. 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าชลประทานเพ่ือการเกษตร 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                  ภาคผนวก ค.                                  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าชลประทานเพือ่การเกษตร 

 



ภาคผนวก ง. 
 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
ภาพประกอบการศึกษา 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                   ภาคผนวก ง.
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 
รูปท่ี ง – 1 คณะผู้ศึกษาลงพื นท่ีส้ารวจอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

 

 
รูปท่ี ง – 2 บริเวณทางระบายน ้าล้น ( Spillway ) ของอ่างเก็บน ้าคลองโบด 



โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุอ่างเก็บน ้า                                   ภาคผนวก ง.
กรณีศึกษาอ่างเก็บน ้าคลองโบด อ.เมือง จ.นครนายก 
 

        ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน ้า   ส่วนอุทกวิทยา   ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
 

 
รูปท่ี ง – 3 คณะผู้ศึกษานั่งเรือส้ารวจความลึกของอ่างเก็บน ้าคลองโบด 

 

 
รูปท่ี ง – 4 คณะผู้ศึกษานั่งเรือส้ารวจความลึกของอ่างเก็บน ้าคลองโบด 




