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อางเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตนถูกใชงานมากกวา 50 ปแลว โดยมีความจุ ณ ปจจุบัน 2,431.3
ลาน ลบ.ม. เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งที่อาศัยอยูรอบอางเก็บน้ำและทายอางเก็บน้ำ การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและชุมชน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำใหความ
ตองการใชน้ำทั้งทางดานเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรชลประทาน การอุตสาหกรรม และการอนุรักษ
ระบบนิเวศ มีเพิ่มมากขึ้น ปริมาณน้ำที่เก็บกักในปจจุบันจึงมีไมเพียงพอตอความตองการ นอกจากนั้นแลว
บางปที่มีน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำมากเกินความสามารถที่จะเก็บกักน้ำ ไวได เขื่อนจำเปนจะตองระบายน้ำ
ออกไปทางดานทายน้ำ ทำใหเกิดน้ำทวมบริเวณสองฝงของลำน้ำพองและลำน้ำชี
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำของเขื่อนอุบลรัตนวามีค วามเปนไป
ไดในการที่จะยกระดับการเก็บกักน้ำใหสูงขึ้นไดมากที่สุดเทาไรที่ทำใหมีผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยู
รอบอางเก็บน้ำและทายอางเก็บน้ำนอยที่สุด และสามารถที่จะชวยบรรเทาทั้งปญหาน้ำทวมและน้ำแลงได
มากที่สุด ในการศึกษาไดกำหนดทางเลือกของการศึกษาจำนวน 8 ทางเลือก และแบงเปน 2 กรณี คือ
กรณีศึกษาที่ 1 ไมมีแผน สทนช. (ใชน้ำภายในประเทศอยางเดียว) จำนวน 4 ทางเลือก และกรณีศึกษาที่ 2
มีแผน สทนช. (ใชน้ำภายในประเทศรวมกับน้ำจากโครงการที่ผันน้ำจากแมน้ำโขงมาเติมอางเก็บน้ำเขื่อน
อุบลรัตน) จำนวน 4 ทางเลือก โดยใชแบบจำลอง SWAT วิเคราะหปริมาณน้ำทา ใชแบบจำลอง WEAP
วิเคราะหสมดุลน้ำ และใชแบบจำลอง HEC RAS 2D วิเคราะหน้ำทวมในพื้นที่โครงการ ในการศึกษาของแต
ละทางเลือก ไดกำหนดเกณฑการคัดเลือกทางเลือกรวมทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดานวิศวกรรม ดานการมีสวน
รวม ดานเศรษฐกิจสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐศาสตร และใชวิธีการคัดเลือกทางเลือกของ
โครงการที่เหมาะสมแบบการวิเคราะหการตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ (multi-criteria decision
analysis)
ผลของการวิจัยพบวาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของทั้งสองกรณีศึกษาคือการเพิ่มความสูง
ของการเก็บกักน้ำของอางเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตนขึ้นอีก 2 เมตร คือ จากระดับการเก็บกักน้ำในปจจุบันที่
+182.0 ม.รทก. เปน +184.0 ม.รทก. สามารถเพิ่มความจุไดอีก 800 ลาน ลบ.ม. โดยจะตองดำเนินการ
ปรับปรุงพนังกั้นน้ำและถนนรอบอางเก็บน้ำที่ระดับสัน +185.80 ม.รทก. ระยะทาง 214.21 กิโลเมตร พรอม
ดวยอาคารประกอบตางๆ รวมถึงการเสริมระดับสั นเขื ่อนจาก +188.10 ม.รทก. เปน +189.00 ม.รทก.
เพื ่ อรองรั บ ปริ มาณน้ำ หลาก PMF ซึ ่ ง เกี ่ ยวข องกับ ความปลอดภัย เขื ่ อนสำหรั บกรณี ศึ กษาที ่ 1 และ 2
นอกจากนี้ สำหรับกรณีศึกษาที่ 2 ตองดำเนินการเพิ่มเติม คือ กอสรางอุโมงคผันน้ำจากอางเก็บน้ำเขื่อน
อุบลรัตน ความยาว 10 กิโลเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8.0 เมตร จำนวน 5 แถว พรอมอาคารประกอบ
และคลองระบายน้ำ/สงน้ำเพื่อกระจายน้ำใหพื้นที่ทายอุโมงคผันน้ำ
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Abstract

The Ubon Rattana Dam has been used more than 50 years. Presently, it has
the capacity of 2,431.3 mcm. Due to the increase in population both living around the reservoir
and at the downstream of the reservoir, economic and community expansion, land use change,
and climate change, as the result, the water demand for domestic use, irrigation,
industrialization, and conservation of ecosystems has increased. The present reservoir capacity
is therefore insufficient to meet the demand. Besides that, some years there is more water
entering the reservoir than the reservoir capacity. The dam needs to drain water downstream,
causing flooding on both sides of the Pong River and the Chi River.
This research is to study the water storage potential of the Ubon Rattana Dam
to see the possibility of maximum raising the storage water level with the least impact on the
people living around the reservoir and at the downstream of the reservoir and able to help the
most alleviation of both flooding and drought problems. In the study, 8 study options were
identified and divided into 2 cases; case study 1, 4 options of no ONWR plan (use inland water
only) and case study 2, 4 options of ONWR plan (use inland water with water from the project
that diverts water from the Mekong River to fill the Ubon Rattana Dam). The SWAT model was
used for runoff analysis, WEAP model was used for water balance analysis and HEC RAS 2D was
use for flood analysis in the project area for each study option. The alternative selection criteria
in all 5 areas were identified, namely engineering, participation, socio-economic, environment,
and economics and used a multi-criteria decision analysis method for suitable project selection.
The results of the research showed that the most suitable option for both
cases was to increase the water storage height of the Ubon Rattana Dam by 2 meters, from the
current water storage level of +182.0 msl to +184.0 msl. It can increase the reservoir capacity
by another 800 mcm. It will be necessary to improve the dike and the road around the reservoir
at the crest level of +185.80 msl with a distance of 214.21 kilometers, along with the
appurtenant structures, including increasing the dam crest level from +188.10 msl to +189.00
msl to support the PMF floods related to dam safety for case studies 1 and 2. In addition, for
the case study 2, additional action is required, namely, construction of a water diversion tunnel
from the Ubon Rattana Dam, 10 kilometers long, with a diameter of 8.0 meters, 5 rows, with
the appurtenant structures and drainage/irrigation canals to distribute water to the downstream
of the tunnel.

