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รศ.ดร สุจริต คูณธนกุลวงศ และคณะ 

การแทรกตวัของน้ําเค็มเขาแมน้ําเจาพระยา 
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• ผลการดําเนินงาน 

• ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานกับแผนการ
ดําเนินการที่ตั้งไว 

• งานตามโครงการที่จะทําตอไป 

• ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  

หัวขอนําเสนอ 
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แผนที่แมนํ้าเจาพระยา 

และจุดตรวจวัด  
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ผลการดําเนินงาน 

ดานชลศาสตร   
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ผลการสํารวจหนาตัดแมนํ้าเจาพระยา 

สถานกีรมเจาทา สมุทรปราการ 

สะพานพุทธ 

กรมชลประทาน  ปากเกร็ด 

สถานีสูบนํ้าสําแล 

ตัวอยางรูปตัดลํานํ้า  กม. 21+000 ถึง 23+500 
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การสํารวจระดับนํ้า อัตราการไหล และความเค็ม 
• การสํารวจตรวจวัดระดับนํ้า อัตราการไหล และคาความเค็ม 4 สถานี ไดแก สถานีกรมเจาทา 

สถานีสะพานพุทธ สถานีกรมชลประทานปากเกร็ด และสถานีวัดสําแล โดยสํารวจที่สถานีกรม
เจาทา และสถานีกรมชลประทานปากเกร็ด ระหวางวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. 
ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 17:00 น. และสถานีสะพานพุทธ และ สถานีวัดสําแล 
ระหวางวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:00 น. ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 19:00 
น. 
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การสํารวจอาคารบังคบันํ้า และการดูแลตลอดลํานํ้าเจาพระยา 
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ผลการดําเนินงาน 

ดานสํารวจผูใชนํ้า 
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วิธีการศึกษา 

1.ออกแบบ พัฒนา และทดสอบแบบสอบถาม 

2.การคํานวณหากลุมตัวอยาง 

3.ลงสํารวจขอมูลภาคสนาม 

4. สรุปผล 
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1.ออกแบบ พัฒนา และทดสอบแบบสอบถาม 

• ออกแบบสอบถามโดยรวบรวมขอมูล และนําแบบสอบถามในเร่ืองการ

ใช นํ้ าของหนวยปฏิบั ติการแหลง นํ้า  ภาควิชาแหล ง นํ้า  คณะ

วิศวกรรมศาสตร มาพัฒนาใหเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการ 

• นํามาจัดประชุม อภิปรายโดยผูเชี่ยวชาญของภาควิชาแหลงนํ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

• ปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถาม  

• ทดสอบกับกลุมตัวอยางในบริเวณพ้ืนที่กรุงเทพ 
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2.การคํานวณหากลุมตัวอยาง 

• ใชสูตร Yamane โดยกําหนดความเชื่อมั่นท่ี 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% 
สําหรับภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน ไดกลุมตัวอยางภาคเกษตร เทากับ  
395 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางภาคครัวเรือน เทากับ  400 ตัวอยาง 

• สําหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ ใชสูตร Yamane โดยกําหนดความเชื่อมั่นท่ี 
95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% ไดกลุมตัวอยางภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
เทากับ  395 ตัวอยาง แตเนื่องจากขอจํากัดในการเก็บขอมูล จึงปรับคาความ
ผิดพลาดไมเกิน 10% สําหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งจะไดกลุมตัวอยาง
ภาคอุตสาหกรรม เทากับ  100 ตัวอยาง แตปรับเพ่ิมกลุมตัวอยางในจังหวัด
สมุทรปราการ รวมกลุมตัวอยางในภาคอุตสาหกรรม เทากับ  152 ตัวอยาง  

– จากการสํารวจพบวาอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ จะประสบปญหา
การรุกลํ้าของน้ําเค็ม ซึ่งอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบไดแก อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลคโทร
นิคส 
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จํานวนกลุมตัวอยาง 

ภาคเศรษฐกิจ ขอเสนอโครงการ 

สํารวจแลว 

(ธค. 58) 

สํารวจเพิ่ม 

(ส้ินกพ. 59) 

รวมกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 

ภาคเกษตร 

400 

157 244 401 

ภาคครัวเรือน 242 161 403 

ภาคอุตสาหกรรม/บริการ 68 84 152 

รวม 400 467 489 956 
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จํานวนตัวอยางตามภาคเศรษฐกิจ  

รายจังหวัดที่สํารวจแลวและสํารวจเพิ่ม 

 พ้ืนที่ 

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม/บริการ ภาคครวัเรือน รวม 

ภาค

เกษตร 
สํารวจเพ่ิม   รวม 

ภาคอุตฯ/ 

บริการ 
สํารวจเพ่ิม   รวม 

ภาค

ครวัเรือน 
สํารวจเพ่ิม   รวม 

สํารวจ

แลว 

สํารวจ

เพ่ิม 
รวม 

กทม 8 35 43 11 0 11 45 33 78 64 68 132 

สมทุรปราการ -  38 38 12 84 96 61 -    61 73 122 195 

นนทบุร ี 35 13 48 5 -    5 55 -    55 95 13 108 

ปทุมธาน ี -  64 64 9 -    9 61 -    61 70 64 134 

อยุธยา -  60 60 7 -    7 20 17 37 27 77 104 

อางทอง 31 18 49 3 -    3 -  32 32 34 50 84 

สิงหบุรี 35 5 40 9 -    9 -  36 36 44 41 85 

ชัยนาท 48 11 59 12 -    12 -  43 43 60 54 114 

รวม 157 244 401 68 84 152 242 161 403 467 489 956 
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หลักเกณฑ 7 หลักเกณฑในการกําหนดกลุมตัวอยาง 

หลักเกณฑกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง แนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑ 

1.ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GDP) 

2.พื้นที่จังหวัด(ตารางกิโลเมตร) 

3.จํานวนครัวเรือนเกษตรกร  

4.จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 

5.จํานวนผูใชนํ้าประปา 

6.พื้นที่ผลกระทบจากนํ้าเค็ม (ระยะทางจากปาก

แมนํ้าเจาพระยา) 

ปญหาการรุกล้าํของนํ้าเค็มในแมน้ําเจาพระยาตอนลางเกิดจาก

ปจจัยหลักสองประการไดแก 

• อิทธิพลของนํ้าขึ้นนํ้าลงที่ปากแมนํ้า 

• ปริมาณนํ้าทาในฤดูแลง กรณีที่นํ้าทาในฤดูแลงมีปริมาณนอย

จะสงผลใหความเค็มสามารถรุกล้าํเขามายังพื้นที่ตนนํ้าไดมาก

ย่ิงขึ้น 

โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการแกไขวิกฤติการณ ดานแหลงนํ้าดิบ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.พื้นที่ผลกระทบจากภัยแลง (ประกาศพื้นที่ภัยแลง 

ป 53 และ 57) 
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3.ลงสํารวจขอมูลภาคสนาม 

รวบรวมจากขอมูลพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการรุกของน้ําเค็มและปญหาภัย

แลงในพื้นที่ศึกษา จากแหลงตางๆ เพื่อกําหนดพื้นที่ลงสํารวจในระดับยอย 

ดังนี้ 

– ขาวที่เผยแพรในเวปไซด  

– เวปไซดเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ  

– รายงานของหนวยงานราชการอื่นๆ เชน กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

– โทรศัพทสอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนสํานักงานประปาสาขา

ตางๆ  
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ประสบปญหา 

ผลการศึกษา กลุมผูใชนํ้าในภาคเกษตร  

พื้นที่ศึกษา ปญหานํ้าเค็ม ภัยแลง 

ทั้งปญหา

นํ้าเค็มและภัย

แลง  

ไมประสบ

ปญหานํ้าเค็ม

และภัยแลง   รวม 

กรุงเทพฯ -    6  -    2  8 

นนทบุรี 6  6  8  15  35 

สิงหบุรี -    35  -    -    35 

อางทอง -    31  -    -    31 

ชัยนาท -    48  -    -    48 
รวม 6  126  8  17  157 

ลง

สํารว… 
สํารวจ

เพ่ิม … 

ภาคเกษตร 
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ภาคเกษตร พ้ืนที่วางแผนสํารวจ และพ้ืนที่สํารวจจริง 

พื้นที่วางแผนสํารวจ พื้นที่สํารวจจรงิ 
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ประสบปญหา 

ผลการศึกษา กลุมผูใชนํ้าในภาคครัวเรือน  

  
ปญหา

นํ้าเค็ม 
ภัยแลง 

ท้ังนํ้าเค็ม

และภัยแลง  

ไมประสบ

ปญหา

นํ้าเค็มและ

ภัยแลง  

 รวม 

กรุงเทพฯ 8  2  1  34  45  

นนทบุร ี 43  -    5  7  55  

สมุทรปราการ 37  3  -    21  61  

ปทุมธานี 28  29  2  2  61  

พระนครศร ี

อยุธยา 
-    20  -    -    20  

116  54  8  64  242  
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ภาคครัวเรอืน พ้ืนที่วางแผนสํารวจ และพื้นที่สํารวจจริง 
พื้นที่วางแผนสํารวจ พื้นที่สํารวจจรงิ 
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ผลการศึกษา กลุมผูใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรม 

และบริการ 
พื้นท่ี นํ้าเค็ม  ภัยแลง  ไมประสบปญหา

นํ้าเค็มและภัยแลง 

รวม 

กทม -    -    11  11 

ชัยนาท -    6  6  12 

นนทบุรี -    -    5  5 

ปทุมธานี -    3  6  9 

พระนครศรีอยุธยา -    2  5  7 

สมุทรปราการ 4  -    8  12 

สิงหบุรี -    2  7  9 

อางทอง -    2  1  3 

รวม 4  15  49  68 
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ภาคอุตสาหกรรมและบริการ พื้นที่วางแผนสํารวจ และพื้นที่ไดขอมูล 

พื้นที่วางแผนสํารวจ พื้นที่ไดรับขอมูล 
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สรุปภาพรวม ภาคเกษตร 
• ปท่ีประสบภัย  

– ป 2552 -53  เกิดปญหาน้ําเค็ม 

– ป 2557 -58  เกิดปญหาน้ําเค็ม- น้ําแลง 

• เกษตรกรสวนใหญ ทําสวน 

• ใชน้ําจากคลองธรรมชาติเปนแหลงน้ําหลัก 

• มีพื้นท่ีเพาะปลูกเสียหายโดยส้ินเชิง คิดเปนมูลคาความเสียหาย ประมาณ 10,000 – 100,000 บาท 

• มีวิธีแกปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มในพื้นท่ีการเกษตร โดย 

– ใชน้ําประปารด  

– ขุดสระ 

– รองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

– ปรับเปลี่ยนสัดสวนการใชน้ําจากแหลงน้ํา  

– อ่ืนๆ เชนใชน้ําบาดาล และปดประตูกันน้ํา 

• มีคาใชจายในการแกปญหาน้ําเค็ม  

– คาน้ําประปา เพิ่มข้ึนประมาณ 1 เทา  

– คาขุดน้ําบาดาล และทําประตูกันน้ํา คิดเปนมูลคาประมาณ 1,350 -3,000 บาท 

• ไดดําเนินการปองกันปญหานํ้าเค็มท่ีเกิดข้ึน โดย มีการขุดสระเก็บนํ้า ขุดบอบาดาล ขุดรองนํ้าใหลึกข้ึน  กักน้ํา
ใสโอง ปรับเปลี่ยนพันธ ปรับเปลี่ยนชนิด นอกจากน้ี ใชนํ้าอยางประหยัด และ รองเรียนไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

• ขอเสนอแนะ  ทางกรมชลประทานควรแจงเตือนใหรูลวงหนา 5 วัน 
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สรุปภาพรวม ภาคครัวเรือน 

• ใชน้ําประปาภายในบานเปนแหลงน้ําหลัก 

• เมื่อประสบภัย มีการใชน้ําเทาเดิม 

• สวนใหญเกิดความเดือดรอน  เกิดปญหาเพียงเล็กนอย ในชวงเวลาส้ันๆ จึง
ชวยเหลือตัวเองโดยใชเครื่องกรองน้ํา หรือซื้อน้ํา  

• สวนผูท่ีไดรับความเสียหาย มูลคาความเสียหาย ประมาณ 100 – 5,000 บาท 

• กลุมท่ีไดรับความชวยเหลือ จะไดรับเครื่องสูบน้ํา และรถน้ําจากอบต.  และไดรับ
แจกน้ําขวดจากหนวยงานเทศบาล การดูแลคุณภาพน้ํา จากหนวยกรม
ชลประทาน 

• ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ  

– การบริการ ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ควรแจงลวงหนา 10 วัน  

– ปรับปรุงความสะอาด 
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สรุปภาพรวม ภาคอุตสาหกรรม 
• สวนใหญเปนโรงงานขนาดยอมหรือขนาดเล็ก ท่ีมีเงินทุน <= 50 ลานบาท หรือมีคนงาน <= 50 คน 

• ใชประปาอยางเดียวเปนแหลงน้ําหลัก รองลงมา ใชท้ังประปาและบาดาล 

• มีแหลงน้ําสํารอง ไดแก ถัง/บอใตดิน ถังเก็บน้ํา บอขุด บอพักน้ําประปา บอสํารองน้ําบาดาล 

• ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบไดแก โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งทอ 

• มีปริมาณการใชน้ําคงเดิม 

• สวนใหญพบวา โรงงานมีระดับความสามารถในการท่ีจะรองรับความเค็มของน้ําได ท้ังในกระบวนการผลิต 
สนับสนุนการผลิต และสํานักงาน/หอพัก  

• มีการชวยเหลือตัวเอง เชน การซื้อน้ําดิบมาใชในกระบวนการผลิตเอง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กําจัดคลอไรดในน้ํา 

• มูลคาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  มีการซื้อน้ําดิบมาใชในกระบวนการผลิตเอง  ประมาณ 
30,000 บาท  

• ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐในเรื่องการเฝาระวังหรือปองกันภัยจากน้ําเค็มในเรื่อง  

– ขอมูลเตือนภัยลวงหนา    

– เครื่องวัดปริมาณความเค็ม   

– อบรมใหความรูในการปองกันภัย  
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ผลการดําเนินงาน 

ดานแบบจําลอง 
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การจําลองโครงขายลํานํ้าแมนํ้า

เจาพระยา ดวยแบบจําลอง MIKE 11-HD 

เง่ือนไขขอบเขตดานเหนือน้ํา ไดแก 

1) ปริมาณน้ําของสถานีวัดน้ําทายเข่ือนน้ํา
เจาพระยา (C.13) จังหวัดชัยนาท 

2) ปริมาณน้ําที่ทายเข่ือนพระรามหก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3) ปริมาณน้ําจากแมน้ํานอย ผาน ปตร.ผักไห 
 

เงื่อนไขขอบเขตดานทายน้ํา  

• ระดับน้ําที่ปากแมน้ําเจาพระยาที่สถานีปอม
พระจุล (C.54)  จังหวัดสมุทรปราการ 

ปตร.
ผกัไห ่

เขือ่น
พระรา
มหก 

ทา้ยเขือ่น
เจา้พระยา 

ปากแมน้ํ่า
้  
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การปรับเทียบแบบจําลอง 

การปรับเทียบแบบจําลองโดยใชขอมูลในชวงฤดูแลง ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง 

มิถุนายน พ.ศ. 2554 กับสถานี 5 สถานี ไดแก 

1. สถานี C.13 อ.เมือง จ.สิงหบุรี  (มีการตรวจวัดท้ังอัตราการไหลและระดับ

น้ํา) 

2. สถานี C.3A อ.เมือง จ.อางทอง (มีการตรวจวัดท้ังอัตราการไหลและระดับ

น้ํา) 

3. สถานี C.22 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (มีการตรวจวัดเฉพาะระดับน้ํา) 

4. สถานี C.12 สามเสน กทม. (มีการตรวจวัดเฉพาะระดับน้ํา) 

5. สถานี C.4 สะพานพระพุทธยอดฟา กทม. (มีการตรวจวัดเฉพาะระดับน้ํา) 
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ตัวอยางผลการปรับเทียบแบบจําลอง 
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ผลการดําเนินงาน 

ดานกําหนดมาตรการและประเมินผล 
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มาตรการที่เสนอ 
1. บัญชีน้ําเกษตรรายสัปดาหโดยใช

ภาพถายดาวเทียม   การบริหารน้ํา

ตนทุนและความตองการใชน้ําที่ทันตอ

สถานการณรวมถึงการสรางการรับรู

ใหแกเกษตรกรและประชาชน  พ้ืนที่

เสี่ยง (ปภ) 

Source: GISTDA 

Maize  

Cassava  

Sugarcane  

Demand  

Supply  
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มาตรการที่เสนอ 
2. การใชน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค (ความรุนแรงของปญหาสัมพันธกับการปลูกขาวนาปรัง) 

• การประปานครหลวง, การประปาสวนภูมิภาค  

o ระยะสั้น 

 การผันน้ําจากแมกลองเขาสถานีมหาสวัสดิ์  10 % 

 ใชน้ําบาดาลเสรมิแหลงน้ําดิบ 10-20 %, พัฒนาบอเกา ติดต้ัง mobile plant 

 ใชบอสังเกตุการณน้ําบาดาลในลุมเจาพระยาตอนลางสําหรับ อปท. 

 รอบเวรการสงน้าํ เทียบจาก Q ท่ีนครสวรรค (กทม, ฝงซายขวาเจาพระยา) 

o ระยะกลาง 

 เลื่อนจุดสูบน้ําจากสําแลไปบางปะอิน และการบริหารประตูน้ําท่ีปากคลอง

เชียงรากเพ่ือเก็บกักน้ําจืด (กรณีน้ําเค็มรุกล้ํา), จัดหาแหลงน้ําเพ่ือเมือง 

o ระยะยาว 

 วางแผนรวมกันเพ่ือการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวนาปรัง และลดการลักน้ําทํา

นาจากกลุมสูบน้าํ 
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มาตรการที่เสนอ 
3. การใชน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม (การใชน้ํารวมของ ประปา น้ําบาดาล) 

o ระยะสั้น 

 ใชน้ําบาดาลเสรมิจากบอท่ีปดไปแลว ในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณลุมน้ํา

เจาพระยาตอนลาง (พ้ืนท่ีวิกฤตน้ําบาดาลเดิม) 

o ระยะกลาง 

 น้ํารีไซเคิล 

 พัฒนาแหลงน้ําของตนเอง 

o ระยะยาว 

 วางแผนรวมกันเพ่ือการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวนาปรัง และลดการลักน้ําทํา

นาจากกลุมสูบน้าํ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมแนวใหม ควรพิจารณาความเหมาะสมดานทรัพยากร

น้ําและท่ีดินดวย 
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มาตรการที่เสนอ 
4. การจัดการเชิงสถาบัน 

• การบริหารเชิงพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพใน

ระดับโครงการท่ีมีการรวมมือจากกลุมผูใช

น้ํา เชน การบริหารของโครงการพลายชุม

พลท่ีลดการใชน้าํจากเดิมเหลือ 1 ใน 3 

• พรบ.น้ําและคณะกรรมการลุมน้ําในการ

กําหนดกติกาการแบงน้ําและความ

เสียหาย 

• ภาวะปกติ (กระจายอํานาจ) ภาวะฉุกเฉิน 

(รวมศูนย single command) 

• เนนการปองกันภัยมากขึ้น 

• Priority: sectors, area, time 

• การใหความรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

คลองสงน้ํา 8 ซาย คลองมะขามเฒา-อูทอง อ.สามชุก จ.

สุพรรณบุรี เกษตรกรกวา 50 ราย ระดมเคร่ืองสูบน้ํากวา 40 

เคร่ืองติดตั้งไว เพ่ือเรงสูบน้ําจากคลองมะขามเฒา-อูทอง เขา

คลองสงน้ําเพ่ือใชหลอเลี้ยงตนขาวที่กําลังจะยืนตนตาย โดยมี

นายประภัตร โพธสุธน อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ เปนผูหยา

ศึกในการแยงน้ํา ทํานา ใหผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกนัเปนรอบ โดย

มีเจาหนาที่ทหารเปนผูประสานงานและดูแลความสงบเรียบรอย 

ที่มา วันที่ 21 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ปที่ 25 ฉบบัที่ 8971 ขาวสด

รายวัน 
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มาตรการที่เสนอ 
5. นโยบายการวางแผนที่สอดคลองกันของการพัฒนา, การจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ํา 

• การประเมินความเสี่ยง 

• จัดลําดับความสําคัญ 

 แหลงน้ํา: น้ํากักเก็บ, น้ําผิวดิน, น้ําใตดิน 

 ภาคสวน: เกษตร, อุตสาหกรรม, บริการ, ประปา 

 พ้ืนท่ี :  ชาติ, ลุมน้ํา, จังหวัด, อปท 

 เวลา : ป, ฤดูกาล, เดือน, สัปดาห 

 

6. การปรับตัวกับความเสี่ยงและความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ปรับวิธีการผลิตสินคาเกษตร 

• ปรับตัวของสังคม 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

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

1.กลุมสํารวจดานชลศาสตร  

1.1       รวบรวมขอมูลเบื้องตนประกอบดวยขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร บริเวณ

พื้นที่ศึกษา

1.2 รวบรวมขอมูลกระแสน้ํา

1.3 รวบรวมขอมูลความเค็มในลําน้ํา

**1.4 สํารวจหนาตัดลําน้ํา (ปากแมน้ําถึงอยุธยยา)

1.5 สํารวจความเร็ว  สํารวจความเค็ม ตามหนาตัด

**1.6 สํารวจอาคารบังคับน้ํา และการดูแล ตลอดลําน้ําเจาพระยา(ปากแมน้ําถึง

อยุธยา)

1.7 วิเคราะหขอมูลและจัดผลสรุปการสํารวจดานชลศาสตร

หมายเหตุ:

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไววาจะทําตามขอเสนอโครงการ

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ไดทําแลว

                                      หมายถึง ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงานหรือกิจกรรม

กิจกรรม

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

2. กลุมสํารวจผูใชน้ํา

2.1 รวบรวมขอมูลและจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ

2.2 สํารวจผลกระทบตอกลุมผูใชน้ําภาคครัวเรือน

2.3 สํารวจผลกระทบตอกลุมผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม

2.4 สํารวจผลกระทบตอกลุมผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและบริการ

2.5 วิเคราะหขอมูลและสรุปประเมินผลกระทบ

หมายเหตุ:

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไววาจะทําตามขอเสนอโครงการ

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ไดทําแลว

                                      หมายถึง ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงานหรือกิจกรรม

กิจกรรม

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

3. กลุมแบบจําลองชลศาสตร

3.1 รวบรวมขอมูลทางอุทกวิทยาและชลศาสตร  (ปริมาณน้ํา ระดับน้ําทะเล การ

สูบน้ํา)

3.2 พัฒนาแบบจําลองทางชลศาสตร

3.2.1 เตรียมแบบจําลอง   สอบเทียบ วิเคราะหหาความสัมพันธความเค็มและ

อัตราการไหล

3.2.2 ทดสอบผลตามมาตรการตางๆ

3.2.3  วิเคราะหความสัมพันธระหวางความเค็มกับอัตราการไหลจากมาตรการตางๆ

3.3 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธ

หมายเหตุ:

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไววาจะทําตามขอเสนอโครงการ

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ไดทําแลว

                                      หมายถึง ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงานหรือกิจกรรม

กิจกรรม

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

4. กลุมกําหนดมาตรการและประเมินผล

4.1ทบทวนสถานการณน้ํา และการใชน้ํา ของเขื่อนที่ผานมา

4.2 ทบทวนสถานการณน้ํา และการใชน้ํา ของโครงการชลประทานและลุมน้ํา

เจาพระยาที่ผานมา

4.3   ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการการใชน้ําในอนาคต

4.4  กําหนดมาตราการทางเลือกในการจัดการในภาวะวิกฤติน้ําเค็ม

4.5  ประเมินผลเบื้องตน (ความเสียหาย และคาใชจาย)

4.6 เสนอแนะมาตราการที่เหมาะสม (ทั้งดานเทคนิค เศรษฐกิจและสังคม)

4.7 ถายทอดผลการศึกษาสูหนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ:

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไววาจะทําตามขอเสนอโครงการ

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ไดทําแลว

                                      หมายถึง ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงานหรือกิจกรรม

กิจกรรม

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

5. จัดประชุมเสนอผลการศึกษา

6. จัดทํารายงานและนําเสนอความกาวหนา

6.1 รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1

6.2 รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2

6.3 รางรายงานฉบับบสมบูรณ

6.4 รายงานฉบับสมบูรณ

หมายเหตุ:

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไววาจะทําตามขอเสนอโครงการ

                                      หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ไดทําแลว

                                      หมายถึง ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงานหรือกิจกรรม

กิจกรรม

เดือน
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งานตามโครงการท่ีจะทําตอไป 
• วิเคราะหขอมูลและจัดผลสรุปการสํารวจดานชลศาสตร 

 ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีทําการสํารวจและรวบรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือหาความสัมพันธของระดับน้ําขึ้นน้ําลงท่ีปากแมน้ําเจาพระยา และปริมาณ

น้ําท่ีปลอยจากเขื่อนเจาพระยา ท่ีสงผลตอสภาพความเค็มในแมน้ําเจาพระยา 

• ลงสํารวจเก็บขอมูลเพ่ิมเติม และวิเคราะหขอมูล กลุมผูใชน้ํา 

– ภาคเกษตร ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวม 489 ตัวอยาง 

(อีกประมาณ รอยละ 50)  

– ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวม เพ่ือศึกษาผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจ 

• งานมาตรการและประเมินผล 

– อัพเดตโครงการการพัฒนาใหมของทางภาครัฐ ไดแก super cluster 
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• งานมาตรการและประเมินผล 

–  ขอมูลคาความเสียหายจากการรายงานของเอกชนและหนวยงานยังเปน

ระบบและไมสมบูรณ 

– แกไขโดย ใชแบบสอบถาม ควบคูกับ ฐานขอมูลในเชิงพ้ืนท่ี (GIS-based 

information) และแบบจําลอง (Input-Output model and GPP)  
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