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หนังสือ “ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทานในยุค THAILAND 4.0” อาศัย
กระบวนการถอดบทเรียนโครงการชลประทานทีผ่ บู ริหาร และนักวิชาการ และผปู ฏิบตั งิ านโครงการสนใจ โดยการนำ
รายละเอียดจากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรเตรียมความพรอมและเพิม่ พูนความรขู อง นายชาง วิศวกรของกรม
ชลประทานทีป่ ฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ เปนหนวยงานหลัก
ในการดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของรองอธิบดีฝา ยวิชาการ กรมชลประทาน
จากการสัมมนาฯ ดังกลาว ผเู ขารวมสัมมนาตางไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นความรแู ละประสบการณ สำหรับทีจ่ ะนำ
ไปใชในการปฏิบตั งิ านไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และเพือ่ เตรียมพรอมรับมือกับทุกสถานการณทอี่ าจเกิดขึน้ จาก
ผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกไดอยางรวดเร็วทันตอสภาวการณ และตอเนือ่ ง ในการสัมมนาฯ ได
รวมกันพิจารณาถอดบทเรียนของโครงการทัง้ ทีป่ ระสบความสำเร็จ ทีม่ ขี อ ขัดของในการดำเนินงาน และโครงการที่
นำนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการปฏิบตั งิ านสอดคลองกับ Road Map “การพัฒนากรมชลประทานสอู งคกรอัจฉริยะที่
มงุ สรางความมัน่ คงดานน้ำ พ.ศ.2560-2579 เพือ่ เพิม่ คุณคาการบริการภายในป พ.ศ.2579” นำมาจัดทำเปนหนังสือ
“ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำ และการชลประทานในยุค THAILAND 4.0”
เนือ้ หาของหนังสือเลมนี้ มีเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในสายงานดานวิชาการ ประกอบดวย ดานการพิจารณาวางโครงการ ดานการสำรวจ ดานการออกแบบ ดานการวิจยั
และพัฒนา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และดานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ดานการมีสว นรวมของประชาชน
ดานการสงน้ำและบำรุงรักษา ดานความปลอดภัยเขือ่ น และดานการกอสราง โดยการมงุ เนนเรือ่ งขอสังเกต ขอควร
ระวัง และขอเสนอแนะแนวทางการปองกัน/แกไขปญหาของโครงการตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสรางความเสียหายกับ
พี่นองเกษตรกรและประชาชน ที่สำคัญเปนการถอดบทเรียนโครงการที่ไดรับความสำเร็จจนเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้
เพื่อเปนการขยายผลของความสำเร็จใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมใหมมา
ประยุกตใชในการปฏิบตั งิ านไดอยางสัมฤทธิผ์ ล
สำนักบริหารโครงการ ในฐานะหนวยงานหลักในการดำเนินการจัดทำหนังสือ “ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดาน
การพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทานในยุค THAILAND 4.0” หวังเปนอยางยิง่ วาหนังสือนีจ้ ะเปนประโยชนอยางยิง่
สำหรับผทู สี่ นใจทัว่ ไป โดยเฉพาะเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของจะสามารถนำความรจู ากการถอดบทเรียนในหนังสือ
เลมนีไ้ ปปรับใชใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ทีอ่ ยางเหมาะสมตอไป
คณะผจู ดั ทำ
มิถนุ ายน 2563
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บทที่ 1

บทนำ
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) จัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติ
และสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร
สำคัญอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป มีกรอบระยะเวลาดำเนินการแบงออก
เปน 4 ชวง สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยในชวงระยะ 5 ปแรก กรมชลประทานจัดทำแผน
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2564 โดยตัง้ เปาหมายสกู ารเปน "องคกรอัจฉริยะทีม่ งุ สราง
ความมัน่ คงดานน้ำ (Water Security) เพือ่ เพิม่ คุณคาการบริการ ภายในป 2579" ดวยการกำหนด Roadmap
เปาหมายการดำเนินงานแตละชวงดังรูปที่ 1-1 เปนเข็มทิศนำทาง เพือ่ มงุ สคู วามสำเร็จทีส่ ง ตอไปสกู ารพัฒนาระดับ
ประเทศใหบรรลุเปาหมาย "มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน" ในทีส่ ดุ
ในปจจุบนั ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงในดานตาง ๆ มากมาย ไมวา จะเปนเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่สงผลตอการพัฒนาแหลงน้ำและ
การชลประทาน ทำใหทวั่ โลกเกิดวิกฤตการณตา ง ๆ เปนเหตุใหประชากรในประเทศไดรบั ผลกระทบสูญเสียในชีวติ
และทรัพยสนิ เปนอยางมาก กรมชลประทานเปนหนวยงานทีม่ ภี ารกิจดานการพัฒนาแหลงน้ำของประเทศ ทีจ่ ะตอง
สรางความมั่นคงของน้ำใหกับทุกภาคสวน และมีโครงการชลประทานที่ผานการพิจารณาวางโครงการ สำรวจ
ออกแบบ กอสราง และใชงานมายาวนาน ประกอบกับมีนายชาง และวิศวกรทีม่ คี วามรู ความสามารถพรอมที่
จะถายทอดความรจู ากรนุ สรู นุ อยางมัน่ คงและเขมแข็ง เพือ่ เปนการสรางภูมคิ มุ กันทีด่ ใี หเกิดขึน้ กับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ของกรมชลประทานในปจจุบนั ใหสามารถเพิม่ พูนความรจู ากประสบการณและเพือ่ เปนการเตรียมความพรอมทีจ่ ะรับ
มือกับความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก รวมทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
ยุค THAILAND 4.0 และสนับสนุน Roadmap ของกรมชลประทานตามแผนยุทธศาสตร 20 ป
ดังนัน้ สายงานวิชาการไดตระหนักและมองเห็นความสำคัญเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมี
ความเขาใจในการดำเนินงานและเตรียมความพรอมในการดำเนินงานปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกับ
ภารกิจดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน จึงไดจดั ทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร การเตรียม
ความพรอมและเพิม่ พูนความรู นายชาง และวิศวกร ทีป่ ฏิบตั งิ านดานการพัฒนา แหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0 ขึน้ เพือ่ ใหความรู และสรางความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านอยางถูกตอง และยัง่ ยืนตลอดไป
ซึ่งการสัมมนาหลักสูตรนี้ ไดจัดขึ้นใหสอดคลองกับ Road map "การพัฒนากรมชลประทานสูองคกรอัจฉริยะ
ทีม่ งุ สรางความมัน่ คงดานน้ำ พ.ศ.2560-2579 เพือ่ เพิม่ คุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579" มีวตั ถุประสงค
การจัดสัมมนา ดังนี้
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1. เพื่อเปนการเสริมสรางความรูงานพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทานของกรมชลประทานให
นายชางและวิศวกรอยางบูรณาการของทุกสายงาน
2. เพื่อเปนการสนับสนุนใหนายชาง และวิศวกร ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูแลกเปลี่ยนประสบการณ
สามารถนำไปใชในการปฏิบตั งิ านไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ เปนการจุดประกายใหนายชาง และวิศวกรนำความรู ประสบการณ เพือ่ เตรียมพรอมรับมือกับ
ทุกสถานการณทอี่ าจจะเกิดขึน้ จากผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก ไดอยางรวดเร็ว ทันตอสภาวการณ
และตอเนือ่ ง
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ไิ ดจดั ทัง้ หมดจำนวน 8 รนุ ครอบคลุม 17 สำนักงานชลประทาน ผเู ขารวมสัมมนา
จำนวนทัง้ หมด 376 คน ดำรงตำแหนงนายชางและวิศวกรทีผ่ า นการปฏิบตั งิ านมาแลวระยะหนึง่ ทีม่ ปี ระสบการณ
เคยประสบปญหาในพื้นที่นำมาแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เทคนิค วิธีการ ประสบการณ และขอควรระวัง
เพือ่ หาแนวทาง วิธกี ารแกไขปญหารวมกันแบบบรูณาการในทุกสายงาน โดยโครงการทีน่ ำมาเปนประเด็นสัมมนา
แลกเปลีย่ นประกอบดวย โครงการทีป่ ระสบผลสำเร็จ โครงการทีป่ ระสบอุปสรรค โครงการเชิงนวัตกรรม และ
การดูงานโครงการในพื้นที่ มีวิทยากรจากสำนักในสายวิชาการรวมในการเสวนา และผูเขารวมสัมมนามาจาก
สำนักงานตางๆ รายละเอียดดังภาคผนวก ง สรุปไดดงั นี้
ครัง้ ที่

สถานที่

ผเู ขารวมการประชุม, (สชป./คน)

1

สชป.1 จ.เชียงใหม

สชป.1 จำนวน 16 คน สชป.2 จำนวน 23 คน

2

สชป.7 จ.อุบลราชธานี

สชป.7 จำนวน 27 คน สชป.8 จำนวน 25 คน

3

สชป.11 จ.นนทบุรี

สชป.9 จำนวน 13 คน สชป.10 จำนวน 13 คน
และ สชป.11 จำนวน 16 คน

4

โครงการชลประทานสกลนคร
จ.สกลนคร

สชป.5 จำนวน 23 คน สชป.6 จำนวน 21 คน

5

สชป.13 จ.กาญจนบุรี

สชป.12 จำนวน 20 คน สชป.13 จำนวน 24 คน

6

สชป.3 จ.พิษณุโลก

สชป.3 จำนวน 29 คน สชป.4 จำนวน 21 คน

7

สชป.14 จ.ประจวบคีรขี นั ธ

สชป.14 จำนวน 68 คน

8

สชป.16 จ.สงขลา

สชป.15 จำนวน 13 คน สชป.16 จำนวน 14 คน
และ สชป.17 จำนวน 10 คน

สำหรั บ คู มื อ "ข อ ควรระวั ง ในการปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาแหล ง น้ำ และการชลประทานในยุ ค
THAILAND 4.0" ไดจดั ทำขึน้ จากผลการจัดสัมมนานี้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหนายชาง และวิศวกร ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทานไดใชเปนคมู อื ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีการถอดความรแู ละประสบการณ
จากโครงการที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเปนแบบอยางในการดำเนินงาน และโครงการที่ประสบอุปสรรคเพื่อเปน
ขอควรระวังไมใหเกิดการดำเนินการในลักษณะเดิมอีก
12
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บทที่ 2

ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านในสายงานวิชาการ
2.1 การพิจารณาวางโครงการ
หนวยงานภายในกรมชลประทานที่มีภารกิจโดยตรงในการพิจารณาวางโครงการ ไดแก สำนักบริหาร
โครงการ รับผิดชอบในการวางโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ และฝายพิจารณาโครงการ สวนวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 1-17 รับผิดชอบในการวางโครงการขนาดเล็กและอืน่ ๆตามทีก่ รมมอบหมายโดยในสวน
ของสำนักบริหารโครงการมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ พ.ศ.2557 ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทานในระดับลมุ น้ำใหสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรของกรม
(2) ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานตางๆ
ผลกระทบทางสุขภาพ และผลกระทบดานอืน่ ๆ ทัง้ ในระดับลมุ น้ำ โครงการชลประทาน และโครงการอืน่ ของกรม
(3) วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลดานสิง่ แวดลอม สุขภาพ และดานอืน่ ๆ รวมทัง้ ผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการชลประทาน
(4) บริหารโครงการและความรวมมือดานการชลประทานกับตางประเทศ
(5) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
พันธกิจของสำนักบริหารโครงการประกอบดวย
(1) ดำเนินการศึกษาเพือ่ จัดทำรายงานเบือ้ งตน รายงานวางโครงการ และรายงานความเหมาะสมใน
โครงการพัฒนาแหลงน้ำและบรรเทาอุทกภัยทัว่ ประเทศ
(2) ติดตามและประเมินผลโครงการชลประทานตางๆ
(3) บริหารโครงการเงินกู เงินชวยเหลือ และความรวมมือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญา และ
สอดคลองกับระเบียบแบบแผนทางราชการ และดำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับวิเทศสัมพันธ
(4) เสริมสรางการมีสว นรวมของประชาชนในทุกขัน้ ตอนของการศึกษา
การศึกษาพิจารณาวางโครงการถือเปนกระบวนงานแรกในการพัฒนาแหลงน้ำของกรมชลประทาน
ซึ่งผลการศึกษาจะถูกนำไปใชในกระบวนสำรวจ ออกแบบ กอสราง สงน้ำและบำรุงงานตอไป ดังรูปที่ 2-1
แสดงแสดงการเชื่อมโยงภาพรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงานดานวางโครงการ วัตถุประสงคของ
การศึกษาจัดทำรายงานประเภทตางๆ มีดงั นี้
14
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1. รายงานการศึกษาพัฒนาระดับลมุ น้ำ
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาศักยภาพการพัฒนาของลมุ น้ำโดยการบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติในลมุ น้ำ
นโยบายภาครัฐ และวิศวกรรม เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด ผลทีไ่ ดจะเปนแนวทางในการพัฒนาพืน้ ทีช่ ลประทาน
และแหลงน้ำ โดยมีการกำหนดพืน้ ทีค่ ราวๆทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนา และรายการโครงการทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนา
เพือ่ นำไปศึกษารายละเอียดตอไป
2.รายงานการศึกษาการพัฒนาระดับโครงการ สามารถแยกเปนระดับและประเภทการศึกษาไดดงั นี้
1) รายงานเบื้องตน(Reconnaissance Report : RR) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการตรวจสอบอยาง
รวดเร็วถึงความเปนไปไดทางวิศวกรรมของโครงการตรวจสอบแผนทีช่ นั้ คุณภาพลมุ น้ำ แผนทีป่ า ไมประกาศพืน้ ที่
ลุมน้ำฯลฯหากโครงการมีความเปนไปได ก็จะกำหนดขอบเขตการสำรวจเพื่อเปนขอมูลใชในการศึกษาขั้นตอไป
หากเปนโครงการขนาดเล็กทีไ่ มเขาขายตองศึกษาสิง่ แวดลอม หรือมีผลกระทบมากนักอาจจะสามารถนำผลการศึกษา
ไปสำรวจ ออกแบบและกอสรางไดเลย หากเปนโครงการขนาดใหญหรือขนาดกลางจะตองศึกษาจัดทำรายงาน
วางโครงการตอไป โดยผังกระบวนการจัดทำรายงานเบือ้ งตน แสดงดังรูปที่ 2-2
2) รายงานวางโครงการ(Pre-feasibility Report : PR) รายงานวางโครงการเปนการศึกษาโดยละเอียด
ตอจากรายงานเบือ้ งตน มีวตั ถุประสงค 2 ประการขึน้ อยกู บั ขนาดของโครงการคือกรณีทเี่ ปนโครงการขนาดกลาง
รายงานฉบับนีจ้ ะใชประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการหากโครงการมีความเหมาะสมก็จะจัดเขาแผนเพือ่ ออกแบบ
และกอสรางหรือศึกษาทางดานสิง่ แวดลอมตอไปหากมีความจำเปนกรณีทเี่ ปนโครงการขนาดใหญรายงานฉบับนี้
จะเปนการการตรวจสอบถึงความเปนไปไดทางดานวิศวกรรมของโครงการโดยละเอียดรวมทัง้ ตรวจสอบเบือ้ งตน
ถึงความคุมทุนของโครงการหากมีความเหมาะสมก็จะศึกษาโดยละเอียดทุกดานในขั้นรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมตอไป โดยผังกระบวนการจัดทำรายงานวางโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-3
3) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Report : FS)เปนรายงานพิจารณาวางโครงการโดย
การศึกษาในขัน้ ความละเอียดสูงสุด โดยพิจารณาในทุกมิตทิ เี่ กีย่ วของกับโครงการ เพือ่ เปนขอมูลในการตัดสินใจ
ดำเนินโครงการ จะดำเนินการในโครงการขนาดใหญ หรือขนาดกลางทีเ่ ขาขายศึกษาดานสิง่ แวดลอมหรือมีผลกระทบ
ในวงกวาง ซึง่ โดยปกติแลวการศึกษาจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Report : FS) มักจะดำเนิน
การโดยการจางทีป่ รึกษาฯ
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รูปที่ 2-2 กระบวนการจัดทำรายงานเบือ้ งตน (Reconnaissance Report) (ตอ)
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รูปที่ 2-3 กระบวนการจัดทำรายงานวางโครงการ (Pre-Feasibility Report) (ตอ)
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รูปที่ 2-3 กระบวนการจัดทำรายงานวางโครงการ (Pre-Feasibility Report) (ตอ)
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จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ
ของงานดานการพิจารณาวางโครงการ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก การวางแผนพัฒนาระดับลมุ น้ำ การวาง
โครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ การวางโครงการประเภทการบรรเทาอุทกภัยและอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
การวางโครงการดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.1.1 การวางแผนพัฒนาระดับลมุ น้ำ
ขอสังเกต
1. การวางแผนพัฒนาลุมน้ำ ที่มี
การเชือ่ มโยงทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งลุมน้ำ (ปาไม/น้ำ/ดิน/ฯลฯ)
นัน้ บางกิจกรรมในการพัฒนาลมุ
น้ำไมไดระบุหนวยงานรับผิดชอบ
ทำให ข าดความชั ด เจนในการ
ดำเนินงาน เชน การปองกัน
อุทกภัยพืน้ ทีช่ มุ ชน การปรับปรุง
ดินเปรีย้ ว การฟน ฟูปา ไม เปนตน

ขอควรระวัง
1) การวางโครงการตองพิจารณา
ภาพรวมของลมุ น้ำ และภูมสิ งั คม
2) การวางแผนพัฒนาลุมน้ำใน
ลักษณะ Top Down ตองระบุผรู บั
ผิดชอบหลัก และผรู บั ผิดชอบรวม
ที่ชัดเจน เพื่อรวมมือกันผลักดัน
โครงการ

ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาวางแผนพัฒนา
แหลงน้ำเพือ่ การชลประทานและ
ระบายน้ำในลุมน้ำหลัก ลุมน้ำ
ยอย ของจังหวัด เพื่อเปนแผน
งานของกรม และขอมูลให ผู
อำนวยการโครงการชลประทาน
จังหวัด ใชประสานกับจังหวัด

2. 1) การวางแผนพัฒนาลมุ น้ำบาง
พื้นที่ไมครอบคลุมการพิจารณา
ศักยภาพของอางเก็บน้ำที่เชื่อม
โยงกันเปนลักษณะของอางฯ พวง
2) การพิจารณาวางโครงการ
ประเภทอางฯพวง ขาดการมีสว น
รวมและการจัดทำขอตกลงใน
การบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะ
อางเก็บน้ำทีเ่ ปนหลักในการใหน้ำ
และอ า งเก็ บ น้ำ ที่ รั บ น้ำ จาก
อางหลัก
3) โครงการประเภทผันน้ำขาม
ลมุ น้ำเมือ่ ผานไประยะเวลาหนึง่
ประชาชนในลมุ น้ำทีใ่ หน้ำเริม่ ไม
ตองการใหผันน้ำไป

1) ในการวางแผนพัฒนาลุมน้ำ
ตองพิจารณาศักยภาพอางเก็บน้ำ
เชิงความจุกักเก็บ ปริมาณน้ำทา
และความเปนไปไดในการเชื่อม
โยงกันเปนระบบอางฯพวง
2) การวางโครงการลักษณะอางฯ
พวง ตองคำนวณปริมาณความ
ตองการใชน้ำของทุกอางเก็บน้ำ
ในปจจุบนั และอนาคตอยางนอย
20 ป เพื่ อ กำหนดรู ป แบบของ
โครงการและปริมาณการผันน้ำ
ของอางเก็บน้ำใหเหมาะสม รวมทัง้
เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการทำการ
มี ส ว นร ว มกั บ ประชาชนที่ ใ ช น้ำ
ของแตละอางเก็บน้ำ

1) โครงการทีม่ ลี กั ษณะอางฯ พวง
ควรเสนอให มี ค ณะกรรมการ
บริ ห ารจั ด การน้ำ เป น ผู บ ริ ห าร
จัดการน้ำรวมกับ JMC ของแต
ละอางเก็บน้ำ
2) โครงการประเภทผันน้ำขาม
ลมุ หรือประเภทอางฯพวง ควร
มีการทำ MOU กับผทู เี่ กีย่ วของ
ตั้ ง แต ใ นขั้ น ตอนการศึ ก ษา
โครงการ
3 ) ก า ร ศึ ก ษ า พิ จ า ร ณ า ว า ง
โครงการประเภทอางฯพวงหรือมี
การผันน้ำ ควรมีการเก็บสถิติ
ปริมาณน้ำทาทีไ่ หลเขาอางฯ และ
ปริมาณน้ำทีผ่ นั เมือ่ โครงการได
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ตารางที่ 2.1.1การวางแผนพัฒนาระดับลมุ น้ำ (ตอ)
ขอสังเกต

ขอควรระวัง
3) การวางโครงการลักษณะอางฯ
พวง ตองดำเนินการมีสว นรวมเพือ่
จัดทำขอตกลงการบริหารจัดการน้ำ
ตั้งแตในขั้นตอนการวางโครงการ
และตองทบทวนขอตกลงตามเวลา
ทีเ่ หมาะสม เชน ทุกๆ 5 ป
4) โครงการประเภทผันน้ำขาม
ลุ ม น้ำ การศึ ก ษาต อ งพิ จ ารณา
ความตองการน้ำของแตละลุมน้ำ
ใหครบถวน ทั้งในกรณีความตอง
การใชน้ำในปจจุบันและอนาคต

ขอเสนอแนะ
มีการกอสรางไปแลวระยะหนึ่ง
เพื่อตรวจสอบกับผลการศึกษา
และใช ป รั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
โครงการตอไป

ปจจัยแหงความสำเร็จ
โครงการประเภทผันน้ำขามลมุ น้ำหรือประเภทอางฯพวง มีการจัดทำ MOU ระหวางประชาชนของพืน้ ที่
ดานใหน้ำ และดานพืน้ ทีร่ บั น้ำ เพือ่ ใหเกิดการยอมรับในการบริหารจัดการน้ำ
3. ขาดการทบทวนการศึกษาวาง
แผนพั ฒ นาลุ ม น้ำ ในเวลาที่
เหมาะสม ทำใหโครงการที่วาง
แผนไวที่มีความเชื่อมโยงกันใน
การบริหารจัดการน้ำไมสามารถ
ดำ เ นิ น ก า ร ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพเชน อางเก็บน้ำบาง
แหงถูกยกเลิกการกอสราง ทำให
อาคารระบายน้ำทีเ่ คยวางแผนไว
ไม ส ามารถระบายน้ำ ได อ ย า ง
เพียงพอ

การศึ ก ษาแผนพั ฒ นาในระดั บ
ลุมน้ำ เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่ง
(5-10 ป) ตองมีการทบทวนการ
ศึกษาตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน ความตองการใชน้ำ
และสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่
อาจจะมี Project List ใหมๆ หรือ
มีผลตอการเปลีย่ นแปลงขนาดของ
โครงการทีเ่ คยวางแผนไว หรือการ
ยกเลิกโครงการทีเ่ คยวางแผนไว
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ตารางที่ 2.1.2 การวางโครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. 1) การศึกษาวางโครงการที่มี 1) การพิจารณาน้ำตนทุนทีไ่ หลลงสอู า ง
ลักษณะเปนเขตเงาฝน ขาดการ เก็บน้ำ ตองคัดเลือกสถานีน้ำฝน/น้ำทา
พิจารณาสภาพภูมปิ ระเทศในพืน้ ที่ ของพื้นที่รับน้ำที่แทจริงมาคำนวณ
ถูกตอง ทำใหการพิจารณาเลือก (เชน อางเก็บน้ำทีม่ พี นื้ ทีร่ บั น้ำอยหู นา
สถานีวัดน้ำฝนคลาดเคลื่อนได เขา จะไมเลือกสถานีทอี่ ยหู ลังเขามา
และมีผลตอการวิเคราะหปริมาณ คำนวณ) หรือหากไมมสี ถานี ตองเลือก
น้ำฝนรวมทัง้ น้ำทาของโครงการ สถานีน้ำทาทีม่ ลี กั ษณะอุทกวิทยาของ
2) โครงการอางเก็บน้ำมีปริมาณ ลมุ น้ำทีค่ ลายคลึงกันมาเปนตัวแทน
น้ำทาไหลเขาอางเฉลีย่ รายป เทา 2) การศึกษาวางโครงการ หากมอบหมาย
กับความจุกกั เก็บของอางเก็บน้ำ ใหสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
และเทากับความตองการใชน้ำ วิเคราะหสมดุลน้ำ ตองกำหนดเกณฑการ
ดานตางๆ ทำใหการใชน้ำจากอาง นับการขาดแคลนน้ำ (Shortage)ใหผู
เก็ บ น้ำ ช ว งระดั บ น้ำ ต่ำ ๆจะมี วิเคราะหทราบ และแสดงผลการ
ปญหาดานคุณภาพน้ำได
วิเคราะหรายเดือนตลอดชวงเวลาที่
3) อางเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาด วิเคราะหไวในรายงาน เพือ่ ใชประกอบ
กลาง ทีอ่ อกแบบโดยใชรอบการ การบริหารจัดการอางเก็บน้ำตอไป
เกิดซ้ำที่ 25 - 500 ป ไมสามารถ 3) การศึกษาพฤติกรรมน้ำหลากในขัน้
รองรั บ การระบายน้ำ ได อ ย า ง ตอนวางโครงการตองไมนอ ยกวารอบ
ปลอดภัยในปจจุบัน เนื่องจาก การเกิดทีก่ ำหนดหรือสถิตสิ งู สุดทีเ่ คย
สภาพภูมอิ ากาศและสภาวะแวด เกิดขึ้นในพื้นที่ใกลเคียง หรือศึกษา
เกีย่ วกับความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอ
ลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
4) โครงการใหม การศึกษาวาง ชีวติ และทรัพยสนิ หากเกิดเขือ่ นพิบตั ิ
โครงการไมไดเผือ่ การระบาย เพือ่ หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารระบายน้ำ ใน
ปริมาณมาก
การพรองน้ำ
4) การกำหนดขนาดโครงการประเภท
อางเก็บน้ำ ตองคำนึงถึงปริมาณน้ำทา
ทีไ่ หลผาน โครงการไมควรมีสดั สวน
ของความจุเก็บกัก / ปริมาณ Inflow
นอยเกินไป แตหากหลีกเลีย่ งไมไดตอ ง
มีคูมือการบริหารจัดการน้ำที่ครอบ
คลุมทุกสถานการณใหผบู ริหารจัดการ
เขื่อนไวใชงาน
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ขอเสนอแนะ
1) ควรระบุในผลการศึกษา
วางโครงการ ถึงปริมาณความ
ตองการใชน้ำทีน่ ำไปใชในแต
ละด า นให ชั ด เจน และใน
ภาวะวิกฤต หากตองนำน้ำ
จากกิจกรรมการเกษตรไปใช
ในกิจการอืน่ ๆ ควรมีมาตรการ
เยี ย วยาให แ ก เ กษตรกรใน
ลักษณะ Win-Win
2) การพิจารณาวางโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ ก ควร
แสดงแผนที่เสี่ยงภัย Dam
break ดวย
3) ควรพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง งบ
ประมาณในการดำเนิ น การ
ทำแผนทีเ่ สีย่ งภัยไวดว ย
4) การศึกษาวางโครงการควร
คำนึ ง ถึ ง การระบายน้ำ ของ
อาคาร / อางฯ ทีอ่ ยดู า นเหนือ
น้ำทีม่ ผี ลตอโครงการดานทาย
น้ำดวย

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
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ตารางที่ 2.1.2 การวางโครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
5) การวางโครงการประเภทอางเก็บน้ำ
ที่มีความจุกักเก็บน้ำนอยกวาน้ำทา
เฉลี่ย นอกจากพิจารณาความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตร ยังตองคำนึงถึง
ขนาด Outlet เพื่อชวยพรองน้ำใน
กรณีเกิดน้ำหลากรอบปการเกิดซ้ำสูง
และโอกาสการเกิด Submerge flow
ของอาคารทางระบายน้ำ ล น ทำให
ปริมาณน้ำไหลผานสันฝายจะลดลง
6)โครงการใหม ต อ งศึ ก ษาวาง
โครงการใหพิจารณาการระบายน้ำ
Outlet รองรับในกรณีการพรองน้ำ
(โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการพรอง
น้ำของอางเก็บน้ำขนาดเล็ก)
2. การพิจารณาวางโครงการเฉพาะ
จุด อาจสงผลใหโครงการอืน่ ๆ ใน
พืน้ ทีเ่ กิดปญหา เชน ผลกระทบ
โครงการด า นท า ยน้ำ ที่ ทำให
ระบบประปาขาดแคลนน้ำตนทุน

การพิจารณาวางโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กควรพิจารณาผลกระทบของ
โครงการทีอ่ ยใู นพืน้ ทีท่ มี่ อี ยเู ดิมทัง้ ทาง
ดานเหนือน้ำ และดานทายน้ำวาจะได
รับผลกระทบหรือไม

3. การพิ จ ารณาวางโครงการใน
พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ปาสงวน
พื้นที่อุทยาน ฯลฯตองพิจารณา
จากขอมูลที่เปนปจจุบันรวมกับ
กฎหมายทีบ่ งั คับใชฉบับลาสุด

1) การพิจารณาวางโครงการชลประทาน
ทีใ่ ชพนื้ ทีป่ า อนุรกั ษ (โซน c) ต่ำกวา
50 ไร ตองจัดทำบัญชีสงิ่ แวดลอม (EC)
หากมากกวา 50 ไร แตไมเกิน 500 ไร
ตองศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอมเบือ้ งตน
(IEE) หากมากกวา 500 ไร ตองมี
การศึกษาประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
(EIA) ดวย
2) การพิจารณาวางโครงการใกลพนื้ ทีป่ า
ชัน้ คุณภาพ 1A ตองมีการศึกษาประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ควรมี
คำแนะนำในการกอสรางใหมคี วามระมัด
ระวังในการใชพนื้ ทีอ่ ยางเขมงวด
25

ขอเสนอแนะ

การพิจารณาวางโครงการทีอ่ ยู
ใกลเคียงพื้นที่อนุรักษ เชน
ป า อนุ รั ก ษ โ ซน c หรื อ ชั้ น
คุณภาพลมุ น้ำชัน้ 1A หากไม
แนใจตองทำหนังสือ โดยแนบ
รายละเอียดของโครงการ ให
สวนสิง่ แวดลอม สำนักบริหาร
โครงการทำการตรวจสอบให
แนชัด

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ตารางที่ 2.1.2 การวางโครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
3) การพิ จ ารณาความเหมาะสม
เบื้องตนตองติดตอประสานงานจาก
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ ป า
เนื่องจากขอบเขตพื้นที่ปา แนบทาย
พระราชกฤษฏีกาหรือกฏกระทรวง
ของแต ล ะหน ว ยงานจะมี ค วาม
คลาดเคลื่อนกันอยูในทางปฏิบัติ
4. 1) กระบวนการตัง้ แตมพี ระราช
ดำริ การศึกษา EIA การสำรวจ
การออกแบบ และการกอสราง ทิง้
ชวงเวลาไวนานเกินไป จนทำให
สภาพแวดลอมและความตอง
การโครงการเปลีย่ นไป
2) การศึกษาทบทวนโครงการบาง
ครั้งใชผลการศึกษาเดิม ทำให
ขาดการเปรียบเทียบกรณีม/ี ไมมี
โครงการ ทางเลือกรูปแบบการ
พัฒนา โดยใชขอ มูลปจจุบนั
5.

ในการพิจารณาวางโครงการ ไม
สามารถหาแหลงวัสดุกอสรางที่
เหมาะสมในพื้นที่กอสรางและ
พืน้ ทีใ่ กลเคียงได จึงตองใชวสั ดุ
ถมตัวเขื่อนที่เปนประเภท Dispersive Clay ที่พบอยูในพื้นที่
โครงการนั้น

โครงการที่ทิ้งระยะเวลาการศึกษาไว
นาน ตองมีการทบทวนความตองการ
ของโครงการ สภาพการใชพื้นที่ที่
เปลี่ยนแปลงไป

1)หลีกเลี่ยงการใชวัสดุถมบดอัดตัว
เขือ่ นทีเ่ ปน Dispersive clay ถาเลีย่ ง
ไมไดตองมีขอเสนอแนะในการปรับ
ปรุงวัสดุถมตัวเขื่อนเปนกรณีพิเศษ
โดยมีการศึกษาเทคนิคใหมๆ ในการ
ปรับปรุงวัสดุถมตัวเขือ่ นรวมทัง้ วิธกี าร
ดูแลบำรุงรักษา
2) ตองศึกษาทางเลือกในการใชวสั ดุ
ถมตัวเขื่อนที่หลากหลายและเปรียบ
เทียบความคุมทุนความยากงายใน
การบำรุ ง รั ก ษาและผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม ทั้งขณะที่กอสรางและ
หลังกอสราง
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ตารางที่ 2.1.2 การวางโครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
6. 1) อางเก็บน้ำเกิดการรัว่ ซึม ไม การพิจารณาวางโครงการฯ บริเวณ
สามารถกั ก เก็ บ น้ำ ได ต ามวั ต ถุ รอยเลือ่ นใหใชแผนทีเ่ สีย่ งภัยของกรม
ประสงค
ทรัพยากรธรณีมาใชประกอบในการ
2) การเปดหนาดินเพือ่ การปรับ พิจารณาดวย
ปรุงภูมทิ ศั น อาจเปนสาเหตุทำให
เกิดการรัว่ ซึมของน้ำจากอางเก็บ
น้ำได
3) ขอมูลการพิจารณาวางโครง
ประเภทอางเก็บน้ำไมเพียงพอทำ
ใหบริเวณ Abutment ทีม่ สี ภาพ
เปนหินปูนเกิดการรัว่ ซึม
4) การปองกันการเคลือ่ นตัวของ
ลาดไหล เ ขาด ว ยวิ ธี ก ารทำ
Shotcrete พบวา คอนกรีตเกิด
ป ญ หาการแตกร า วและการ
เคลือ่ นตัวของลาดไหลเขาเขาหา
ตัวเขื่อนซึ่งอาจสงผลกระทบกับ
เสถียรภาพของเขือ่ น(Concrete
Face Rockfill Dam :CFRD)
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1) การวางโครงการควร
พิจารณาการกักเก็บน้ำของ
แหล ง น้ำ ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย งกั บ
พืน้ ทีว่ า มีการรัว่ ซึมสูงหรือไม
เพื่ อ เป น ข อ เสนอแนะให
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของพิจารณา
ตอไป
2) การเสนอปรั บ ทั ศ นี ย
ภาพบริเวณหัวงาน ควรมีการ
วิเคราะหผลกระทบตอเสถียร
ภาพของเขื่อนการเสนอปรับ
ทั ศ นี ย ภาพบริ เ วณหั ว งาน
ควรมีการวิเคราะหผลกระทบ
ตอเสถียรภาพของเขือ่ น
3) หลีกเลีย่ งการปรับภูมทิ ศั น
บริเวณลาดไหลเขา เพราะอาจ
สงผลกระทบตอเสถียรภาพ
ของลาดไหลเขาได
4) ในการศึกษา หากพบวา
บริเวณ Abutment เปนหินปูน
ควรมีการเจาะสำรวจธรณีให
ครอบคลุมกับการพิจารณา
การรัว่ ซึมของน้ำออกจากอางฯ
และควรเสนอใหตดิ ตัง้ เครือ่ ง
มือวัดการรัว่ ซึมใหครอบคลุม
จุดเสีย่ งทัง้ หมด
5) ควรหลีกเลีย่ งการปรับภูมิ
ทัศนทตี่ อ งมีการเปดหนาดินที่
จะมี ผ ลทำให เ กิ ด การรั่ ว ซึ ม
ของน้ำจากอางเก็บน้ำ และ
ควรพิจารณาตั้งแตขั้นตอน
การวางโครงการ

กรมชลประทาน
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ตารางที่ 2.1.2 การวางโครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
7. การพิ จ ารณาวางโครงการ การศึกษาวางโครงการประเภทอาคาร
ประเภทอาคารทดน้ำทีก่ อ สรางใน ทดน้ำในลำน้ำขนาดใหญ ตองมีการ
ลำน้ำ ขนาดใหญ โดยเฉพาะ พิจารณาเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของ
ประเภทฝายทดน้ำทีเ่ ปนฝายยาง ทางเลือกอาคารประเภทตาง ๆ (ฝาย
ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ แข็ง ฝายพับได ฝายยาง ปตร. ฯลฯ)
จะมี ป ญ หาในการใช ง านมาก เพือ่ ใหไดประเภทและรูปแบบอาคารที่
เชน ตะกอนหนาฝาย อายุการ เหมาะสม และตองดำเนินการดาน
ใช ง านของตั ว ยางสั้ น ค า ใช การมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการยอมรับ
จ า ยในการซ อ มแซมสู ง และ ตองมีการระบุรายละเอียดของกิจกรรม
ประสิ ท ธิ ภ าพลดลงหลั ง การ ในค า ใช จ า ยด า นบำรุ ง รั ก ษาไว ใ น
รายงานการศึกษาดวย
ซอมแซม ฯลฯ
8. ขอมูลทางวิศวกรรมประกอบใน
ขั้นตอนการศึกษาวางโครงการ
ชลประทานประเภทประตูระบาย
น้ำไมเพียงพอ อาจสงผลใหเกิด
ความเสียหายตอโครงการ

ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาสาเหตุของการ
ชำรุ ด ของถุ ง ฝายยาง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเลือก
ประเภทและรูปแบบอาคารที่
เหมาะสม

การศึกษาวางโครงการประเภทประตู
ระบายน้ำในลำน้ำขนาดใหญ ตอง
พิจารณาขอมูลทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด เชน
ขอมูลดานอุทกวิทยา ดานการสำรวจ
ภูมปิ ระเทศ การสำรวจหนาตัดลำน้ำ
และธรณีปฐพีวทิ ยา เปนตน เพือ่ กำหนด
ขนาดและระดับอาคารใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้ น ที่ โดยการกำหนดความ
สามารถในการระบายน้ำของตัวอาคาร
ตองไมนอ ยกวารอบปการเกิดซ้ำทีก่ ำหนด
(Return Period) หรือความสามารถใน
การระบายน้ำของลำน้ำ

9. การวางโครงการมีขอจำกัดดาน
พืน้ ทีใ่ นการกอสรางสถานีสบู น้ำ
เพิม่ เติมบริเวณประตูระบายน้ำ

ควรขยายผลการนำนวัตกรรม
Gate Pump มาใชในพืน้ ที่
ที่มีขอจำกัด ในการกอสราง
สถานี สู บ น้ำ บริ เ วณประตู
ระบายน้ำ แต ทั้ ง นี้ จ ะต อ ง
ศึกษาความเหมาะสมในการ
นำ Gate Pump มาใชงาน
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ขอสังเกต
ขอควรระวัง
10. ขัน้ ตอนการวางโครงการ ขาดการ ขั้นตอนการวางโครงการ ตองมีการ
ดำเนินการดานการมีสวนรวม ดำเนินการดานการมีสวนรวมอยาง
อยางรอบคอบตามภูมิสังคมโดย รอบคอบตามภู มิ สั ง คมโดยเฉพาะ
เฉพาะลักษณะการใชน้ำที่แตก ลักษณะการใชน้ำทีแ่ ตกตางกัน เชน
ตางกัน เชน เกษตรกรรมน้ำจืด เกษตรกรรมน้ำจืด น้ำกรอย น้ำเค็ม เพือ่
น้ำกรอย น้ำเค็ม กอใหเกิดความ ไมใหเกิดความขัดแยงระหวางเกษตรกร
ขัดแยงระหวางเกษตรกรดวยกัน ดวยกัน วางแผนการบริหารจัดการน้ำ
ระบบนิเวศนวทิ ยาและการเพาะ และการเปด-ปดอาคารประกอบเพื่อ
เลี้ยงสัตวน้ำไดรบั ความเสียหาย รักษาระบบนิเวศนวทิ ยาและการเพาะ
รวมถึ ง ตลิ่ ง ทรุ ด จากการเกิ ด เลีย้ งสัตวน้ำไมใหไดรบั ความเสียหาย
รวมถึงปองกันมิใหตลิง่ ทรุด
เปด - ปดประตู
11. การวิเคราะหดา นเศรษฐศาสตร
เรื่องงบประมาณการสงน้ำและ
บำรุ ง รั ก ษา ไม มี ก ารระบุ ร าย
ล ะ เ อี ย ด กิ จ ก ร ร ม ที่ จำ เ ป น
โครงการจึงไมสามารถดำเนิน
การให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะ
เฉพาะของโครงการได

ในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร
เรือ่ งงบประมาณการสงน้ำและบำรุง
รักษา ตองระบุรายละเอียดกิจกรรมที่
จำเป น ให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะ
เฉพาะของโครงการไวดว ย (เชน เขือ่ น
ทีใ่ ชวสั ดุเปน Dispersive clay ตอง
ไมใหตน ไมใหญขนึ้ ลาดเขือ่ น การบำรุง
รักษาอุปกรณตรวจวัดพฤติกรรมเขือ่ น
เปนตน)

12. 1) การวางแนวคลอง ทีม่ ที ศิ ทาง
ตัดกับการไหลของน้ำใตดินหรือ
ทางน้ำ เดิ ม ทำให ล าดคลอง
(Side slope) ดาดคอนกรีตเกิด
พังทลายเสียหายได
2) การวางโครงการประเภท
ปรับปรุงขยายคลองลัด ทำใหเกิด
การกัดเซาะตลิ่ง เนื่องจากการ
เปลี่ ย นทิ ศ ทางการไหลของน้ำ
รวมทั้งมีการกอสรางในบริเวณ
ใกลเคียง

1) ในการศึ ก ษาวางโครงการต อ ง
ทบทวนประวัติทิศทางการไหลของ
ทางน้ำและน้ำใตดนิ หากจำเปนตอง
วางแนวคลองตัดทิศทางการไหลของ
น้ำ ตองมีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการ
ลด Pressure น้ำกอนไหลลงคลอง
เชน ทำ Gabion และ Intercept
Drain เปนตน
2) การวางโครงการประเภทชองลัด
กระเพาะหมู ตองพิจารณา Inlet-Outlet
transition ใหสอดคลองกับโคงน้ำ
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กรมชลประทาน
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ตารางที่ 2.1.2 การวางโครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
3) การวางโครงการถนนบนคัน การวางโครงการทีม่ ถี นนบนคันคลอง
คลองทีม่ ฐี านรากเปนดินออน อาจ ควรมี ก ารระบุ น้ำ หนั ก บรรทุ ก ไวใ น
เกิดการทรุดตัวของถนน เนือ่ งจาก รายงานดวยเพือ่ เปนขอมูลในขัน้ ตอน
การลดระดับน้ำในคลองเร็วเกินไป ตอไป
ไมมนี ้ำนอนคลอง หรือเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงคการใชงานถนน
13. 1) การบริหารโครงการ (Project
Management) ขาดการประเมิน
โครงการทีด่ ำเนินการแลววาเปน
ไปตามผลการศึกษาหรือไม เพือ่
ปรั บ ปรุ ง โครงการหลั ง การก อ
สราง/บริหารจัดการไปแลวระยะ
หนึ่ง
2) โครงการทีก่ อ สรางเสร็จแลว
บางโครงการ ไมมรี ายงานผลการ
ศึกษา ทำใหขาดขอมูลสนับสนุน
ในการบริหารจัดการน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) ในการศึกษาวางโครงการ ใน
กรณีที่ไมมีการจัดทำคูมือในการ
บริหารจัดการเขือ่ น อาจทำใหขนั้
ตอนการสงน้ำและบำรุงรักษาไม
เปนไปตามวัตถุประสงคทวี่ างไว

1) ในการรับมอบโครงการ คณะกรรมการ
ควรมีการตรวจสอบรายการทีต่ อ งสงมอบ
ใหครบถวน เชน รายงานการศึกษา
แบบรายละเอียด แบบกอสราง เปนตน
2) ในการศึกษาวางโครงการตองมีการ
จัดทำคูมือในการบริหารจัดการเขื่อน
แตละตัวใหเกิดความปลอดภัย
3) ควรมีการจัดทำฐานขอมูลประวัติ
โครงการ ตัง้ แตการวางโครงการ ออก
แบบ กอสราง และการซอมแซม เพือ่
ใหการบริหารจัดการเขื่อนเกิดความ
ปลอดภัย เชน การทำแฟมประวัติ
(หนึ่งแฟมหนึ่งโครงการ) จากการ
บั น ทึ ก ข อ มู ล หรื อ การถอดความรู
บุคลากร ตั้งแตขั้นตอนการเตรียม
ความพรอม ขัน้ ตอนการกอสราง และ
ขัน้ ตอนบำรุงรักษา รวมทัง้ การปรับปรุง
แก ไ ขแบบในระหว า งการประกั น
สัญญากอสราง
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1) โครงการที่กอสรางเสร็จ
แลวบางโครงการ ไมมผี ลการ
ศึกษา ควรใหมกี ารสำรวจจัด
ทำโค ง ความจุ - ระดั บ -พื้ น ที่
อาง และใชขอมูลที่เก็บรวบ
รวมไดในระหวางการบริหาร
จัดการมาวิเคราะหปริมาณน้ำ
ตนทุน สมดุลน้ำ เพื่อใชใน
การบริ ห ารจั ด การน้ำ ให มี
ประสิทธิภาพ
2) ควรมีการจัดทำฐานขอมูล
ประวัติโครงการ ตั้งแตการ
วางโครงการ ออกแบบ กอ
สราง และการซอมแซม เพือ่
ใหการบริหารจัดการเขือ่ นเกิด
ความปลอดภั ย เช น การ
ทำแฟ ม ประวั ติ (หนึ่ ง แฟ ม
หนึง่ โครงการ) จากการบันทึก
ขอมูล หรือการถอดความรู
บุคลากร ตั้งแตขั้นตอนการ
เตรียมความพรอม ขั้นตอน
การก อ สร า ง และขั้ น ตอน
บำรุงรักษา รวมทั้งการปรับ
ปรุงแกไขแบบในระหวางการ
ประกันสัญญากอสราง
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ในยุค THAILAND 4.0"

ตารางที่ 2.1.2 การวางโครงการประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ำ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
14. 1) โครงการประเภทเพิม่ ความจุกกั 1) ตองจัดทำเกณฑพจิ ารณาโครงการ
เก็บน้ำ ยังไมมเี กณฑการพิจารณา ประเภทการเพิ่ ม ความจุ กั ก เก็ บ
ความเหมาะสมที่ชัดเจน จึงไม เชน อายุเขือ่ น ความมัน่ คง สัดสวน
สามารถสนองนโยบายกรมได Inflow/ความจุกักเก็บ และประเภท
ฐานราก เปนตน
อยางมีประสิทธิภาพ
2) การศึกษาวางโครงการในการ 2) การศึกษาวางโครงการในการปรับ
ปรับปรุงเพิ่มความจุกักเก็บของ ปรุงเพิม่ ความจุเก็บกักของอางเก็บน้ำ
อางเก็บน้ำใหน้ำหนักในเรือ่ งของ ตองเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของทาง
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก อ ส ร า ง ที่ จ ะ มี เลือกใหรอบดาน เชน ผลกระทบใน
ผลกระทบกับการสงน้ำนอยไปใน การใชน้ำของเกษตรกร การระเบิดหิน
บริ เ วณใกล ตั ว เขื่ อ น ระยะเวลา
การพิจารณาทางเลือก
กอสราง ผวู างโครงการตองวางแผน
บริหารจัดการน้ำในอางฯ ระหวางการ
กอสรางอยางรอบคอบ รวมทัง้ คนหา
เทคนิ ค วิ ธี ก ารก อ สร า งที่ เ หมาะสม
เชน เทคนิคการตัดคอนกรีตดวยโซ
(Wire Saws) เปนตน
15. 1) โครงการเดิม อาคารเดิมชำรุด
และไมสามารถระบายน้ำ
2) ขาดแผนการบริหารจัดการน้ำ
ในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Action Plan: EAP)

1) โครงการเดิ ม ต อ งศึ ก ษาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ำในอางฯ
โดยเฉพาะอางทีม่ คี วามจุนอ ยกวาน้ำ
ท า รายป ม าก ๆ (โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการพรองน้ำของอางเก็บ
น้ำขนาดเล็ก)
2) ตองศึกษาจัดลำดับความเสีย่ งของ
เขื่อนตาง ๆ เพื่อปรับปรุงและจัด
ทำแผน EAP
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ในการศึกษา Dam break
ควรพิจารณาเสนอการติดตัง้
เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
พรอมระบบออนไลนมาทีส่ ว น
กลางดวย

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ตารางที่ 2.1.3 การวางโครงการประเภทบรรเทาอุทกภัย
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. การวางโครงการบรรเทาอุทกภัยทีม่ ี หลักการวางโครงการตองพิจารณา
ลักษณะการการผันน้ำจากทีห่ นึง่ ไป การแกไขปญหาแบบองครวมและใหผู
อีกทีห่ นึง่ หากพิจารณาไมรอบครอบ เกี่ยวของไดรับประโยชนในลักษณะ
อาจเปนการยายปญหาและไมเปนที่ win-win
ยอมรับของผมู สี ว นเกีย่ วของได
2. 1) ปญหาอุทกภัยสวนหนึง่ มักเกิด
จากการรุ ก ล้ำ ลำน้ำ ธรรมชาติ
ทำใหความสามารถในการระบาย
น้ำลดลง
2) การวางโครงการบรรเทาอุทกภัย
ทีต่ อ งมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ
มั ก เกิ ด ผลกระทบกั บ ที่ ดิ น ของ
ราษฎรสูง
3) โครงการประเภทประตูระบายน้ำ
ปองกันน้ำเค็มรุกตัว เกิดปญหา
ระดับน้ำยกตัวในกรณีที่ปดบาน
สนิท
4) การระบายน้ำจืดจากคลอง
ระบายน้ำในปริมาณมากลงสทู ะเล
อาจกระทบระบบนิเวศนชายฝง
และการประมง
5) โครงการประเภทคลองระบายน้ำ
ขุดใหม ทีเ่ ชือ่ มตอกับแมน้ำทีม่ กี าร
เดินเรือและมีอทิ ธิพลของน้ำทะเล
หนุน อาจเปนสาเหตุทำใหเกิด
ความเร็ ว ของน้ำ ตั ด ขวางการ
เดินเรือ และสภาพน้ำเออปลาย
คลอง ทำใหความสามารถในการ
ระบายน้ำของคลองระบายน้ำ
ลดลง

1)การวางโครงการประเภทบรรเทา
อุทกภัย ตองพิจารณาความสามารถ
เดิมของลำน้ำเดิมเปนลำดับแรก กอน
ทีจ่ ะเสนอใหมกี ารขุดคลองระบายน้ำ
ใหมเพิ่มเติม
2) หนวยงานฝายปกครองตองเปนหนวย
งานหลักในการบูรณาการกับหนวยงานที่
เกีย่ วของ เพือ่ รักษาความสามารถในการ
ระบายน้ำของแมน้ำธรรมชาติ ไมใหมกี าร
รุกล้ำลำน้ำ หรือแกไขปญหาการรุกล้ำ
กอนทีจ่ ะใชทดี่ นิ ของประชาชนเพือ่ ขุด
คลองระบายน้ำใหม
3) การวางโครงการรูปแบบคลอง
ระบายน้ำขนาดใหญ จะตองพิจารณา
ทางเลือกของคลองระบายน้ำสายหลัก
และสายรอง โดยใชขอ มูลประกอบใน
การตัดสินใจทีห่ ลากหลาย (จำนวนครัว
เรือน/ขนาดพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบ/รูป
แบบคลอง/การบุกรุกทีส่ าธารณะ)
4) บริเวณพื้นที่ที่เปนดินออน การ
กำหนดขนาดคลอง ตองวิเคราะหรปู
แบบคลองที่ ห ลากหลายเพื่ อ สร า ง
เสถียรภาพของคลอง และวิเคราะห
ผลกระทบดานการใชที่ดินและคาลง
ทุน เชน เขตคลองทีก่ วางมาก ความ
ลึกของคลองจะนอย หรือ เขตคลอง
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1) กรณี มี ก ารขอใช พื้ น ที่
เอกชนในการระบายน้ำ ควร
กำหนดขอตกลงในลักษณะ
Win-Win
2)การวางแนวคลองใน
บริเวณที่เปนมีฐานรากเปน
ดินออน ควรวิเคราะหความ
คมุ ทุนของโครงการ กรณีออก
แบบคลองโดยไม มี น้ำ นอน
คลองไวดว ย เพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจตอไป
3) การวางแนวคลองใกลเคียง
บริเวณที่มีสภาพการใชที่ดิน
เปนสระน้ำ หรือบอเลีย้ งปลา
อาจมีผลทำใหเกิดแรงดันน้ำ
จากสระน้ำหรือบอเลี่ยงปลา
ซึ่งสงผลใหคลองเสียหายได
ควรพิจารณาการปรับปรุงลาด
ตลิง่ ใหเหมาะสม
4) ควรมีการทำแบบจำลอง
คณิตศาสตร 3 มิติของการ
ระบายน้ำจากคลองลงสทู ะเล
เพื่ อ แสดงผลกระทบต า งๆ
และสามารถนำไปใช ส ร า ง
ความเขาใจกับประชาชนและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
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ตารางที่ 2.1.3 การวางโครงการประเภทบรรเทาอุทกภัย (ตอ)
ขอสังเกต
ขอเสนอแนะ
ขอควรระวัง
ที่แคบ ความลึกของคลองก็จะมาก 5) การวางโครงการประเภท
เปนตน
คลองระบายน้ำทีม่ ผี ลกระทบ
5) ต อ งเปรี ย บเที ย บสภาพพื้ น ที่ ในวงกวาง เชน ผลกระทบกับ
โครงการกรณีมี /ไมมโี ครงการ รวม
ทัง้ เสนอทางเลือกรูปแบบการพัฒนาที่
หลากหลายและนำนวัตกรรมมาใชใน
การวางโครงการ เชน แกมลิงใตถนน
6) ในการวางโครงการตองพิจารณารูป
แบบและขนาดโครงการใหครบทัง้ 4
ดาน ไดแก ดานวิศวกรรม ดานสิ่ง
แวดลอม ดานเศรษฐกิจสังคม และ
ดานเศรษฐศาสตร
7) การวางโครงการประเภทประตู
ระบายน้ำปองกันน้ำเค็มรุกตัว ตองมี
การวิ เ คราะห แ ละจั ด ทำคู มื อ การ
บริหารจัดการเปด-ปดประตู เพือ่ ไมให
เกิดปญหาการยกตัวของระดับน้ำ
8) โครงการบรรเทาอุทกภัยทีม่ กี ารระบาย
น้ำเพิม่ เติมลงสทู ะเลในปริมาณสูง ตอง
ศึกษาวิเคราะหผลกระทบจากการระบาย
น้ำตอระบบนิเวศนชายฝง ทะเลและการ
ประมงจากผเู ชีย่ วชาญเฉพาะดาน เพือ่
วางมาตรการลดผลกระทบและเยียวยา
ในชวงทีร่ ะบายน้ำ
3. พื้นที่ลุมต่ำมักประสบปญหาน้ำ
หลากกอนการเก็บเกีย่ ว ทำใหเกิด
ความเสียหายขณะเดียวกันยัง
ขาดรูปแบบการบูรณาการของ
หนวยงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ในการแกไขปญหาพืน้ ที่
เกษตรลมุ ต่ำ

1) ในการวางโครงการพืน้ ทีล่ มุ ต่ำเพือ่
รับน้ำหลาก ตองปรับปฏิทนิ กิจกรรม
การเกษตร (ทำนา ทำไรประมง ฯลฯ)
ใหสอดคลองกับการใชรบั น้ำหลากรวม
ทั้งตองพิจารณาปริมาณน้ำตนทุนที่
ตองใชปรับปฏิทนิ ฯ
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กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ตารางที่ 2.1.3 การวางโครงการประเภทบรรเทาอุทกภัย (ตอ)
ขอสังเกต
ขอเสนอแนะ
ขอควรระวัง
2) ตองดำเนินการการมีสว นรวมทุกภาค 5) การวางโครงการประเภท
สวนทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหการวางโครงการ คลองระบายน้ำทีม่ ผี ลกระทบ
สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ดจริง เชน ตองมี ในวงกวาง เชน ผลกระทบกับ
การวางแผนรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร และ
ธกส. ในการจายคาชดเชย แหลงเงิน
กู เพื่อใหเกษตรกรยังคงไดรับสิทธิ
ประโยชนจากการปรับปฏิทนิ กิจกรรม
การเกษตรในฤดูฝนและตองวางแผน
รวมกับกรมประมงเพือ่ กำหนดพันธปุ ลา
ที่มีระยะเวลาการเจริญเติบโตสอด
คลองกับระยะเวลาการกักเก็บน้ำหลาก
เปนตน
3) ตองทำการวิเคราะหความคุมทุน
ทางเศรษฐศาสตรของพื้นที่ลุมต่ำน้ำ
หลากใหครอบคลุมทัง้ ดานการเกษตร
ในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำและการบรรเทาอุทกภัย
ในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
4) ต อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น
ผลโครงการ ทัง้ ในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำน้ำหลาก
และพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากการ
บรรเทาอุทกภัย
ปจจัยความสำเร็จ
1) การขยายผลพืน้ ทีล่ มุ ต่ำรับน้ำหลาก ตองมีความรวมมือของทุกภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ เกษตรกร และ
สถาบันการเงิน
2) เกษตรกรในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำยอมรับเงือ่ นไขหลักเกณฑของการบริหารจัดการน้ำ ทัง้ ในสวนของปริมาณน้ำ
ตนทุนและปริมาณน้ำหลาก
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RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

ตารางที่ 2.1.4 อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับดานการวางโครงการ
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. 1) การวางโครงการในพืน้ ทีป่ า พรุ 1) การพั ฒ นาพื้ น ที่ สปก. ต อ ง
ติดทะเลมักเกิดปญหา 3 น้ำ (น้ำ พิจารณาความเหมาะสมของการใช
ประโยชนทดี่ นิ เชน สภาพพืน้ ทีเ่ หมาะ
เค็ม, น้ำเปรีย้ ว, น้ำเสีย)
2) การพัฒนาพืน้ ที่ สปก. ขาด สมกั บ การพั ฒ นาแหล ง น้ำ เพื่ อ การ
การพิจารณาความเหมาะสมของ เพาะปลูกพืช การประมง หรือ ปศุสตั ว
การใชประโยชนทดี่ นิ เชนสภาพ 2) ในการของบประมาณกอสราง หาก
พื้ น ที่ ไ ม เ หมาะกั บ การพั ฒ นา พบว า ลั ก ษณะโครงการไม ต รงกั บ
แหลงน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผลการศึ ก ษาวางโครงการ ต อ ง
ผลตอบแทนต่ำ แตอาจเหมาะสม ทบทวนการศึกษาวางโครงการ และ
เปลี่ยนชื่อรายงานการศึกษาใหสอด
กับการประมง หรือ ปศุสตั ว
3) ชือ่ โครงการในชวงกอสรางไม คลองกับลักษณะโครงการ
สอดคล อ งกั บ ชื่ อ รายงานการ 3) การศึ ก ษาวางโครงการหากยั ง
ไมทราบลักษณะโครงการที่ชัดเจน
ศึกษาวางโครงการ
เชน ฝาย หรือ ประตูระบายน้ำ ใน
การตัง้ ชือ่ โครงการเพือ่ ของบประมาณ
อาจใชลกั ษณะกวางๆ เชน โครงการ
ศึ ก ษาวางโครงการอาคารบั ง คั บ
น้ำ บ า น…. โครงการศึ ก ษาพั ฒ นา
แหลงน้ำบาน…..
2. 1) การขาดการประชาสัมพันธ
ทุกขัน้ ตอน
2) ราษฎรไมเขาใจรูปแบบของ
อาคารชลประทานอาจทำใหเกิด
ความขัดแยง
3) การพัฒนาโครงการประสบ
ปญหาการคัดคาน เนือ่ งจากผไู ดรบั
ผลกระทบกังวลวากระบวนการ
จายคาชดเชยลาชา ไมเปนธรรม
4) การบูรณาการการทำงานหนวย
งานภายในกรม/ภายนอกกรมที่
เกีย่ วของกับโครงการ มีนอ ย

1) ตองมีการประชาสัมพันธในพื้นที่
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหทราบถึงขัน้ ตอน
การดำเนินงานพัฒนาโครงการ วัตถุ
ประสงคของแตละกิจกรรม เพื่อให
ทราบขอมูลที่ถูกตอง รวมทั้งดำเนิน
การมีสวนรวมของประชาชนทุกขั้น
ตอนของการพัฒนาโครงการ
2) ตองเสนอผเู กีย่ วของใหปรับปรุงการ
จายคาชดเชยใหรวดเร็ว และแยกแยะ
ผไู ดรบั ผลกระทบเพือ่ ชดเชยอยางเปน
ธรรม เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาโครงการ
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ขอเสนอแนะ
ในกรณีพื้นที่ปาพรุ ควรให
หนวยงานดานอนุรักษและ
ฟนฟูเปนหนวยงานหลักใน
การดำเนินงาน

1) ในการวางแผนพั ฒ นา
แหลงน้ำทุกระดับ (ลุมน้ำ/
โครงการ) ควรจัดการมีสวน
ร ว มในลั ก ษณะระเบิ ด จาก
ข า งใน เช น จั ด ทำแผนที่
ทำมือ ซึ่งจะทำใหประชาชน
รูสึกเปนเจาของขอมูล และ
เปนการชวยใหขอ มูลในพืน้ ที่
แกกรมชลประทานดวย
2) ควรเพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพันธโครงการ โดย
นำระบบ QR Code มาใช

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ตารางที่ 2.1.4 อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับดานการวางโครงการ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
3) โครงการทีน่ ยั สำคัญ ตองบูรณาการ
การทำงานโดยเฉพาะการลงพืน้ ทีเ่ พือ่
ใหขอ มูลกับประชาชนและหนวยงาน
ในพื้ น ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นโครงการ
และหากจำเป น ควรต อ งแต ง ตั้ ง
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโดย
ฝายปกครอง (และมีอนุคณะทำงาน
ด า นต า งๆ เช น ชดเชยที่ ดิ น และ
ทรัพยสิน ประชาสัมพันธ วิชาการ
เปนตน)
3. 1) บุคลากรดานวางโครงการยัง
ขาดองคความรูและความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ ถนนดิ น ซี เ มนต ผ สม
ยางพารา (Para Soil Cement)
2) การวางโครงการประเภท
สถานีสูบน้ำยังมีขอจำกัดในการ
จายคากระแสไฟฟา ไดมีการ
นำพลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ ป น
แหลงพลังงานทางเลือกในการ
สู บ น้ำ แต ก็ ยั ง เป น โครงการ
นำร อ งที่ ยั ง ไม มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล

2.

1) เสริมสรางองคความรบู คุ ลากรดาน
การวางโครงการในเรื่ อ งถนนดิ น
ซีเมนตผสมยางพารา
2) งานถนนดินซีเมนตผสมยางพารา
ตองมีการติดตาม ประเมิน ดานความ
คุมคาการลงทุน และดานวิศวกรรม
เชน ระยะเวลาการใชงาน หรือความ
ลืน่ เปนตน
3) ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ
พลังงานทดแทนเพือ่ การชลประทาน
หากเหมาะสมจะไดขยายความสำเร็จ
ตอไป
4) การใชพลังงานแสงอาทิตยเปน
แหลงพลังงานทางเลือกในการสูบน้ำ
เปนโครงการนำรองที่ตองมีการวาง
แผนเก็บรวบรวมขอมูล เพือ่ สังเคราะห
และประเมินผลโครงการ หากเหมาะ
สมจะไดขยายผลตอไป
5) กรมฯ ควรจะตองจัดเตรียมหนวย
งานทีร่ บั ผิดชอบดานพลังงานทดแทน
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ขอเสนอแนะ
3) การวางโครงการควรใชสอื่ ที่
นำเสนอภาพ 3 มิติ ของอาคาร
ชลประทาน เพือ่ สามารถสือ่ สาร
ใหราษฎรเขาใจองคประกอบ
และการใชงานไดเปนอยาง
ดีรวมทัง้ สามารถกำหนดรูปแบบ
โครงการรวมกันไดอยางชัดเจน
4) การศึกษาวางโครงการ ควร
มีการวิเคราะหความเหมาะสม
ของการติดตัง้ โรงไฟฟาพลังน้ำ
ไวดว ย

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

ตารางที่ 2.1.4 อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับดานการวางโครงการ (ตอ)
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
4. 1) ปจจุบันมีการตั้งสำนักงาน ปจจุบันมีการตั้งสำนักงานทรัพยากร
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) น้ำแหงชาติ (สทนช.) การดำเนินงาน
ขึ้ น ส ง ผลกระทบกั บ บทบาท พัฒนาแหลงน้ำจึงตองปรับบทบาท
หนาทีข่ องกรมชลประทาน
โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาการ
2) มี พรบ.ทรั พ ยากรน้ำ และ ชลประทานและบรรเทาอุทกภัยเปน
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงาน หลัก แตการศึกษาตองพิจารณาถึง
ชลประทานทำใหการพิจารณา ศักยภาพ/สมดุลของลุมน้ำประกอบ
วางโครงการตองมีการเปลี่ยน ดวย
แปลงกระบวนงาน

ขอเสนอแนะ
ควรหารือกับคณะกรรมการ
ลมุ น้ำ ประกอบการพิจารณา
ว า ง โ ค ร ง ก า ร เ นื่ อ ง จ า ก
พรบ.ทรัพยากรน้ำใหอำนาจ
หนาทีก่ บั คณะกรรมการลมุ น้ำ
ในการใหความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงานและโครงการในการ
ดำเนินงานเกีย่ วกับทรัพยากร
น้ำในเขตลุมน้ำ

2.2 การสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณี
หนวยงานภายในกรมชลประทานทีม่ ภี ารกิจโดยตรงในการสำรวจทางดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา ไดแก
สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา รับผิดชอบในการสำรวจสำหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ
ฝายสำรวจภูมปิ ระเทศ และฝายปฐพีและธรณีวทิ ยา สวนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่ 1-17 รับผิดชอบใน
การสำรวจโครงการขนาดเล็กและอืน่ ๆตามทีก่ รมมอบหมาย โดยในสวนของสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณี
วิทยามีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ.2557 ดังนี้
(1) สำรวจและจัดทำแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ แผนทีภ่ าพถาย และแผนทีภ่ าพดาวเทียม ไดแก การสำรวจวาง
โครงขายหมุดหลักฐาน การสำรวจระบบสงน้ำ การสำรวจจัดทำแผนที่ภาคพื้นดิน แผนที่ภาพถาย และแผนที่
ภาพดาวเทียม
(2) สำรวจกันเขตชลประทานและประสานงานรังวัดเพือ่ จัดหาทีด่ นิ ออกหนังสือสำคัญสำหรับทีห่ ลวง และ
การระวังชีแ้ นวเขตชลประทาน
(3) สำรวจธรณีวทิ ยา ธรณีฟส กิ ส และปฐพีกลศาสตร เพือ่ วิเคราะห ประเมินสภาพธรณีวทิ ยาฐานราก
สำหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาความเหมาะสมและออกแบบ พิจารณาปรับปรุงฐานรากและแกไขปญหาอันเนือ่ ง
มาจากสภาพธรณีวทิ ยา สำรวจหาแหลงและปริมาณสำรองวัสดุกอ สราง ศึกษาและประเมินผลกระทบจากแผนดิน
ไหวและรอยเลือ่ น และสำรวจ และพัฒนาแหลงน้ำใตดนิ เพือ่ การพัฒนาแหลงน้ำชลประทาน
(4) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
พันธกิจของสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา ประกอบดวย
(1) ใหบริการงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีในงานพัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
(2) เปนศูนยรวมและวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศดานงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีทที่ นั สมัย
พรอมใหบริการอยางมีคณ
ุ ภาพ
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(3) พัฒนานวัตกรรมดานงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีอยางตอเนื่อง เกิดประโยชน
อยางเปนรูปธรรม
(4) เปนหนวยงานเครือขายดานงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล
กระบวนการดำเนินงานของสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา ถือเปนกระบวนงานสนับสนุนใน
การพัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน โดยผลการสำรวจถูกนำไปใชประกอบการดำเนินงาน
พิจารณาวางโครงการ ออกแบบ กอสราง รวมทัง้ สงน้ำและบำรุงรักษา และการบริหารจัดการน้ำตอไป กระบวน
การของงานดานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณี ดังแสดงในรูปที่ 2-4 - รูปที่ 2-10 ตอไปนี้

สำรวจวางหมุดหลักฐานและงานสำรวจกอสรางอุโมงค

หมุดหลักฐานแผนทีร่ ะบบ QR Code

รูปที่ 2-4 กระบวนการงานสำรวจวางหมุดหลักฐาน
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แผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินเชิงเลข

แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศเชิงเลขในงานจัดระบบน้ำเพือ่
เกษตรกรรมและ งานจัดรูปทีด่ นิ

รูปที่ 2-5 กระบวนการงานสำรวจทำแผนทีภ่ าคพืน้ ดิน
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แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศบริเวณหัวงาน

แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศเชิงเลขในงานจัดระบบน้ำเพือ่
เกษตรกรรมและ งานจัดรูปทีด่ นิ

รูปที่ 2-5 กระบวนการงานสำรวจทำแผนทีภ่ าคพืน้ ดิน (ตอ)
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แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศวางแนวคลองสงน้ำและคลองระบายน้ำ แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศแนวคลองสงน้ำและคลองระบายน้ำ
แนวทอสงนำ แนวถนนคันกัน้ น้ำ และอุโมงค
ที่ใชคลองธรรมชาติ
รูปที่ 2-5 กระบวนการงานสำรวจทำแผนทีภ่ าคพืน้ ดิน (ตอ)
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แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศเชิงเลขจากภาพถายทางอากาศ
มาตราสวน 1 : 10,000

แผนทีภ่ าพออรโธเชิงเลขจากภาพถายทางอากาศ
มาตราสวน 1 : 4,000

รูปที่ 2-6 กระบวนการสำรวจทำแผนทีจ่ ากภาพถายและงานภูมสิ ารสนเทศ
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แผนทีภ่ าพออรโธจากภาพดาวเทียม
มาตราสวน 1 : 4,000

แผนทีแ่ บบผสมโดยอากาศยานไรนกั บิน

รูปที่ 2-6 กระบวนการสำรวจทำแผนทีจ่ ากภาพถายและงานภูมสิ ารสนเทศ (ตอ)
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แผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ

การจัดทำฐานขอมูลภูมสิ ารสนเทศ

รูปที่ 2-6 กระบวนการสำรวจทำแผนทีจ่ ากภาพถายและงานภูมสิ ารสนเทศ (ตอ)
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แผนทีส่ ำรวจขอเท็จจริงเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย

แผนทีส่ ำรวจปกหลักเขตชลประทาน

รูปที่ 2-7 กระบวนการงานสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด
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สำรวจธรณีวทิ ยาฐานรากและแหลงหินธรรมชาติ
รูปที่ 2-8 กระบวนการงานสำรวจธรณีวทิ ยา
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งานปรับปรุงฐานราก

งานสำรวจศิลากลศาสตร

รูปที่ 2-9 กระบวนการงานสำรวจวิศวกรรมธรณี
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งานสิง่ แวดลอมธรณีวทิ ยาแผนดินไหว
รูปที่ 2-9 กระบวนการงานสำรวจวิศวกรรมธรณี (ตอ)
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การสำรวจปฐพีกลศาสตรในพืน้ ที่

การเจาะสำรวจดินฐานราก

รูปที่ 2-10 กระบวนการงานสำรวจปฐพีกลศาสตร
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จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ
ของงานดานการสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณี แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การปฏิบัติงานสำรวจ
ทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณี การบริหารจัดการฐานขอมูลและวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศสำรวจ และการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมสำรวจ ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.2.1 การปฏิบตั งิ านสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณี
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. ขอมูลหมุดหลักฐานในพืน้ ทีจ่ ริง มี ตองไมใชขอ มูลหมุดหลักฐาน
ความคลาดเคลื่อนทางตำแหนง ที่ไมชัดเจน
เปนสงผลใหขอบเขตพื้นที่ การ
ถายระดับของอาคารประกอบ
ตางๆ ของโครงการมีความคาด
เคลื่อนตาม

ขอเสนอแนะ
หากพบขอสงสัยในขอมูลใหประสาน
เพื่อตรวจสอบไดที่สำนักสำรวจดาน
วิศวกรรมและธรณีวทิ ยา ซึง่ มีโครงการ
ปรับปรุงโครงขายหมุดหลักฐานทาง
ราบและทางดิง่ ดังนี้
ระยะที่ 1 ดำเนินการไปแลวในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 บริเวณพืน้ ทีล่ มุ
น้ำเจาพระยาตอนลาง
ระยะที่ 2 กำลังดำเนินการในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 บริเวณพืน้ ทีล่ มุ
น้ำเจาพระยาตอนบน
ระยะที่ 3 แผนดำเนิ น การในป ง บ
ประมาณ พ.ศ. 2563 บริเวณพืน้ ทีล่ มุ
น้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการบริหารจัดการน้ำที่มี
การเชื่อมโยงกัน ตองใชคา
ระดับฐานเดียวกัน โดยควร
อ า งอิ ง จากระดั บ น้ำ ทะเล
ปานกลาง (รทก.)

ควรทำการโยงคาระดับทะเลปานกลาง
(รทก.) เขาไปยังอาคารชลประทานตางๆ
เพือ่ ใหอยบู นฐานคาระดับเดียวกัน เพือ่
การบริหารจัดการน้ำไดอยางถูกตอง โดย
สสธ. มีหมุดหลักฐานคาระดับน้ำทะเล
ปานกลาง (รทก.) กระจายอยทู วั่ ประเทศ
สำหรั บ บริ ก ารให ห น ว ยงานของ
ชลประทานใชในการปฏิบตั งิ านอยแู ลว
หรือ รองขอมาที่ สสธ. ใหทำการโยงคา
ระดับทะเลปานกลาง (รทก.) ไปยัง
อาคารชลประทานตางๆ ทีย่ งั ใชคา ระดับ
สมมุติ (รสม.)

2. การบริ ห ารจั ด การน้ำ ในพื้ น ที่
โครงการทีม่ กี ารใชคา ระดับสมมุติ
(รสม.) ซึ่งเปนคาระดับเฉพาะ
ของโครงการนั้ น ๆเท า นั้ น ไม
สามารถเชือ่ มโยงกับโครงการหรือ
พื้นที่อื่นได เนื่องจากไมทราบ
ระดับทีแ่ ทจริง ทีอ่ า งอิงจากระดับ
น้ำทะเลปานกลาง (รทก.)
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ

ปจจัยความสำเร็จ
1) สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยามีโครงการปรับปรุงโครงขายหมุดหลักฐานทางราบและทาง
ดิง่ เปนระยะๆ และไดจดั ทำเปนระบบและ Application สำหรับการคนหาหมุดหลักฐาน ผานQR Code
เพือ่ ใหบริการขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่
2) สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยามีการนำเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมดานงานสำรวจ เพือ่
นำมาใชในการปฏิบตั งิ านและมีแนวคิดทีจ่ ะกระจายนวัตกรรมงานสำรวจไปสหู นวยงานภูมภิ าคทุกพืน้ ที่
เพือ่ สนับสนุนภารกิจตางๆ เชน นวัตกรรมการสำรวจเพือ่ งานชลประทานแบบเทคนิคบูรณาการ ทีเ่ ปน
กระบวนการสำรวจทัง้ บนฟาบนดิน และใตน้ำ ดวยอากาศยานไรคนขับ (Drone) เครือ่ งมือรังวัดคาพิกดั
จากดาวเทียมแบบ RTK-GNSS และเรือวัดความวัดลึกของน้ำ ตามลำดับ ซึง่ นวัตกรรมดังกลาวนี้ ทำให
ไดมาซึง่ ขอมูลสำรวจตาง ๆ ทีม่ คี วามชัดเจน ถูกตอง แมนยำ รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณในการ
ดำเนินการ
3. การหมายสี (ทำสัญลักษณ) ของ
งานสำรวจวางหมุดหลักเขต เพือ่
แสดงแนวเขต หรือขอบเขตพืน้ ที่
โครงการ ซึง่ เปนแนวกันเขตทีใ่ ช
สำหรับขัน้ ตอนการศึกษาพิจารณา
โครงการ หรือศึกษาตรวจสอบดาน
ภูมปิ ระเทศ โดยอาจจะไมใชขอบ
เขตที่ น้ำ จะท ว มจริ ง เมื่ อ เกิ ด
โครงการ แตการทิง้ รองรอยไวอาจ
ทำใหเกิดความเขาใจผิด หรือตัง้ ใจ
เขาใจผิดของคนในพื้นที่ และ
นำไปสูการนำมาเปนขอตอตาน
การเกิดโครงการได

การชี้ แ นวเขตชลประทาน
ตองมีหลักฐาน/แผนที่แนว
เขตหรือแผนที่รูปแปลงที่มี
การรับรองของหนวยงานทีร่ บั
ผิดชอบขอมูล ขอบเขตใดอยู
ในขั้นตอนการดำเนินงานใด

ควรทำความเขาใจหรือชีแ้ จงกระบวน
การวิธกี ารสำรวจทำแผนทีก่ นั เขต หรือ
แผนที่อื่นๆ ที่นำมาใชเพื่อการศึกษา
โครงการนัน้ ซึง่ จะตองทำการสำรวจ
ใหครอบคลุมพื้นที่โครงการมากที่สุด
เพือ่ กำหนดหรือนำไปหาทางเลือกของ
โครงการทีเ่ หมาะสมใหมากทีส่ ดุ

4. งานเตรี ย มความพร อ มของ
โครงการพั ฒ นาแหล ง น้ำ หรื อ
งานบริหารจัดการน้ำชลประทาน
ทีผ่ า นมา ไมใหความสำคัญหรือ
นำข อ มู ล สำรวจด า นปฐพี แ ละ
ธรณีวทิ ยา มารวมพิจารณา ซึง่
อาจเกิดปญหาหรือสงผลกระทบ

ตองมีขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
ให ค รบถ ว นในงานเตรี ย ม
ความพร อ มของโครงการ
พัฒนาแหลงน้ำ

สสธ. และสวนวิศวกรรม สชป.1-17
ควรดำเนินการสำรวจและเก็บรวบ
รวมขอมูลทัง้ ดานภูมปิ ระเทศ ปฐพีและ
ธรณีวทิ ยา ใหครอบคลุม เพือ่ นำไปใช
ในการวางแผน ออกแบบโครงการ
หรือวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหาที่
เกิดขึน้ กับโครงการ โดยเฉพาะ สสธ.
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มีหนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุน
ขอมูลสำรวจภูมิประเทศ ปฐพีและ
ธรณีวทิ ยา รวมถึงผลการวิเคราะหและ
แนวทางการดำเนินการใหกบั โครงการ
หรือหนวยงานทีต่ อ งการขอมูลประกอบ
เหลานี้ แตอยางไรก็ตาม การดำเนิน
การแกไขปญหา หรือการตัดสินใจ
ต อ งอยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการหรือหนวยงานนัน้ ๆ

ตอโครงการภายหลัง เชน การกอ
สรางไมสามารถดำเนินการตาม
แบบรูปไดเมื่อกอสรางเสร็จอาง
เก็บน้ำไมสามารถเก็บน้ำได โดย
เฉพาะโครงการขนาดเล็ ก ที่
จะถายโอนใหกบั องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภายหลัง

5. การดำเนิ น การโครงการ โดย
เฉพาะในขั้นตอนการออกแบบ
ไ ม ไ ด นำ ข อ มู ล ด า น สำ ร ว จ
ภูมปิ ระเทศ สำรวจปฐพีและธรณี
วิทยา มาพิจารณารวม

ขอเสนอแนะ

การดำเนินการโครงการจำเปน
ต อ งมี ข อ มู ล ที่ พ ร อ มและมี
ความถูกตองเพือ่ เปนขอมูลใน
การศึกษาออกแบบกอสราง
ทัง้ ระยะกอน ระหวาง และ
หลั ง โครงการ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ขอมูลดานการสำรวจ
ภูมปิ ระเทศ สำรวจปฐพีและ
ธรณีวทิ ยา

สสธ. และสวนวิศวกรรม สชป.1-17
ควรพิจารณาการสำรวจหาขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของ ใหเพียงพอกับความตอง
การมากทีส่ ดุ

6. สภาพพื้ น ที่ สำหรั บ งานพั ฒ นา โครงการทีม่ สี ภาพพืน้ ทีม่ คี วาม
แหลงน้ำมีความทาทายและยุง ยงุ ยาก ในขัน้ ตอนของงานดาน
ยาก
สำรวจ ตองดำเนินการเพือ่ ให
ไดมาซึง่ ขอมูลทีค่ รอบคลุมและ
สร า งความมั่ น ใจให กั บ ผู
พิจารณาโครงการหรือผอู อก
แบบ เชน การสำรวจสภาพ
พืน้ ทีท่ างปฐพีและธรณีวทิ ยา
เพือ่ ใหไดขอ มูลฐานรากหรือหา
แหลงน้ำใตดิน ตองดำเนิน
การดวยวิธีการสำรวจธรณี
ฟสกิ ส และจำเปนตองมีการ
เจาะสำรวจอยางเพียงพอควบ
คไู ปดวย

สสธ. และสวนวิศวกรรม สชป.1-17
ควรพิจารณาการสำรวจหาขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของ ใหเพียงพอกับความตอง
การมากทีส่ ดุ
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7. งบประมาณดานการสำรวจของ
โครงการถู ก จำกั ด (โดยเฉพาะ
โครงการในสวนภูมภิ าค)ทำใหไม
สามารถสำรวจเพือ่ ใหไดขอ มูลที่
ต อ งการไม ม ากพอที่ จ ะนำมา
พิ จ ารณางานโครงการ หรื อ
งานออกแบบ ไดอยางละเอียด

ขอควรระวัง

8. การรายงานผลของแผนดินไหวที่ การรายงานความรุนแรงของ
มีผลกระทบกับตัวเขือ่ น
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นจะเปน
แบบริกเตอร มักจะโยงไปถึง
ความสามารถตานทานแรง
แผนดินไหวของเขื่อน ซึ่งไม
สามารถพิจารณาผลกระทบที่
จะเกิดขึน้ กับตัวเขือ่ นไดอยาง
ชั ด เจนได เนื่ อ งจากมี อ งค
ประกอบอืน่ ๆควบคุมอยดู ว ย
เชน ระยะหางของเขือ่ นจาก
จุ ด ศู น ย ก ลางแผ น ดิ น ไหว
สภาพทาธรณีวทิ ยา เปนตน
9. ปญหาเกีย่ วกับความเสียหายของ
ฐานยันเขือ่ น (หรือตัวเขือ่ น) ที่
อาจสงผลกระทบตอตัวเขื่อนใน
อนาคต

1) ไมใชประสบการณหรือ
ความรสู กึ ในการสรุปปญหา
2) การวิเคราะหตรวจสอบเพือ่ หา
สาเหตุและแนวทางแกไขปญหา
ตองวิเคราะห Mode of failure
ใหถกู ตอง ซึง่ ขอมูลทีส่ ำคัญในการ
วิเคราะห คือ ขอมูลดานปฐพีและ
ธรณีวทิ ยา รวมถึงสภาพความ
เสียหายทีป่ รากฏ
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ขอเสนอแนะ
1) ฝผง.ชป.1-17 ควรรวมตัว จัดทำ
MTEF หรือ แผนแมบท 5 ป ใหถกู ตอง
สอดคลอง เรียงลำดับความสำคัญ
เสนอขอความเห็นชอบจากผมู อี ำนาจ
เพื่อขอเพิ่มกรอบวงเงินใหเพียงพอ
จากกองแผนงานตอ
2) โครงการทีม่ คี วามจำเปนตองทำสำรวจ
อยางละเอียด ควรเสนอเพือ่ ขอรับการจัด
สรรงบประมาณเพิม่ เติม หรือประสาน
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการสำรวจ
จากสวนอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เชน สำนักสำรวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
ควรทำความเขาใจภายในองคกรผเู กีย่ ว
ของ และประชาชน เรือ่ งของแผนดินไหว
ทีม่ ผี ลกระทบกับตัวเขือ่ น จะรายงานใน
ลักษณะของคาความเรง (a) ทีต่ รวจวัด
ไดจากโครงขายสถานีตรวจวัดแผนดิน
ไหวของกรมชลประทาน เปรียบเทียบกับ
คาสัมประสิทธิแ์ รงสัน่ สะเทือน (k) ทีอ่ อก
แบบไวของแตละเขือ่ น หากคา a<k ไม
สงผลตอความมัน่ คงของตัวเขือ่ น(จาก
สถิตทิ ผี่ า นมาคา a จะนอยกวาคา k มาก
กลาวคือ เขือ่ นของกรมชลประทานได
ออกแบบเพือ่ รองรับแผนดินไหวทีเ่ กิดขึน้
ในพืน้ ทีไ่ ดอยางปลอดภัย)
ผทู เี่ กีย่ วของหรือผเู ชีย่ วชาญ เขาตรวจ
สอบสภาพในพืน้ ที่ สำรวจและเก็บรวบ
รวมขอมูลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของใหครบถวน
เพื่อนำไปวิเคราะหสาเหตุแหงปญหา
ใหถกู ตอง

กรมชลประทาน
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11. ปญหาแตก หัก รัว่ เปนสนิมของ
โครงสร า งอาคารชลประทาน
ระบบท อ ที่ เ ป น คอนกรี ต เสริ ม
เหล็ ก ที่ มี อ ายุ ก ารใช ง านมา
แลวกวา 50 ป นำไปสวู บั ตั ติ วั
เขือ่ นและอาคารชลประทาน
12. ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับเขือ่ นเนือ่ งจาก
Dispersive Clay

13. การตรวจสอบและควบคุมคุณ
สมบัตดิ า นความแข็งแรงของดิน
เดิมหรือคันทางเดิม ในงาน Para
Soil Cement ไมสามารถทำได
เนือ่ งจากไมมเี ครือ่ งมือ หรือหาก
ตองทำจะตองใชงบประมาณสูง

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ

ไมปลอยปละละเลยโครงการ
และหั ว งานไม ว า จะเป น
โครงการขนาดใหญ ห รื อ
ขนาดเล็ก

ตองใหความสำคัญของการบำรุงรักษา
หากพบความผิดปกติตอ งทำการสำรวจ
และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สำหรับการวิเคราะห ตรวจสอบ และ
ซอมแซม

ไมนำดินที่ไมเปนไปตามขอ
กำหนดในแบบมาใชงาน โดย
เฉพาะอยางยิ่ง Dispersive
clay หากจำเป น ที่ จ ะต อ ง
นำมาใชงานตองมีการปรับ
ปรุงคุณภาพกอน

ควรจัดหลักสูตรฝกอบรมเกีย่ วกับความ
รูพื้นฐานดานการสำรวจและการใช
ขอมูล เชน โครงการในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
 หา
วัสดุกอสรางเปนดินกระจายตัว ควร
นำขอมูลทางธรณีวทิ ยามาชวยในการ
พิจารณาพืน้ ทีเ่ บือ้ งตน เชน หมวดหิน
ทีม่ ศี กั ยภาพเปน Dispersive ซึง่ ไดแก
หมวดหินเสาขัว และ หมวดหินภูพาน
การเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบในหอง
ปฏิบตั กิ าร หรือ ทดสอบในสนาม ซึง่ สวพ.
และ สสธ. สามารถสนับสนุนในสวนนีไ้ ด
เชน การนำนวัตกรรมเครือ่ งตอกทดลอง
ขนาดเล็กของสำนักสำรวจฯ ไปใชในการ
สำรวจหาขอมูลเพือ่ ใหไดคา CBR และ
Bearing Capacity เปนตน

งาน Para Soil Cement ตอง
มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
ตรวจสอบคุณสมบัตดิ า นความ
แข็งแรงของดินเดิมหรือคันทาง
เดิมกอน เพื่อที่จะสามารถ
กำหนดรูปแบบทีช่ ดั เจนได

ปจจัยความสำเร็จ
การนำนวัตกรรมเครือ่ งตอกทดลองขนาดเล็กมาใชในการสำรวจหาขอมูลเพือ่ ใหไดคา CBR และ Bearing
Capacity ทีจ่ ะชวยสนับสนุนการทำงานทีเ่ กีย่ วของได
14. วิศวกรโยธาสวนใหญ มีความรดู า น ตองพิจารณาชนิดของวัสดุ
กลศาสตรของดินดานวิศวกรรม ให ถู ก ต อ งเพื่ อ นำไปสู ก าร
(Soil mechanic) แตไมมคี วามรู วิเคราะหตรวจสอบใหถกู ตอง
ดานกลศาสตรของหิน (Rock
mechanic)และเสถียรภาพเชิงลาด
ของหิน (Rock Slope Engineering)
ทำใหการวิเคราะหตรวจปญหา
เสถี ย รภาพเชิ ง ลาดหรื อ ความ
สามารถรับน้ำหนักผิดพลาดได
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ควรมีการใหความรคู วามเขาใจในเรือ่ ง
Rock mechanic และ Rock Slope
Engineering แกวิศวกรผูปฏิบัติงาน
โดยจั ด หลั ก สู ต รฝ ก อบรมในเรื่ อ ง
ดังกลาว
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15. การใชวสั ดุกอ สรางทีไ่ มเปนไปตาม ตองพิจารณาวัสดุกอ สรางให ควรระบุแหลงวัสดุกอสรางที่นำมาใช
งาน เพือ่ สอบทานกับผลสำรวจ หรือ
แบบทีก่ ำหนด อาจสงผลตอความ เปนไปตามแบบทีก่ ำหนด
ขอกำหนดของแบบกอสราง
มั่ น คงของอาคารชลประทาน
การดำเนินการใดทีไ่ มเปนไปตาม
รูปแบบนั้น อาจเปนปจจัยของ
ความเสียหายได
16. งานกอสรางกำแพงตัง้ (ติดตัง้ เสา ตองตรวจสอบหาสาเหตุให
เข็ม) ไมสามารถดำเนินการได ชัดเจนกอนที่จะดำเนินการ
ตามแบบ (ตอกไมลง) เนือ่ งจาก ตอไป
ความแปรปรวนทางดา นธรณี
วิทยาฐานรากในพืน้ ทีโ่ ครงการ

ในพืน้ ทีโ่ ครงการทีม่ ลี กั ษณะภูมปิ ระเทศที่
บงบอกถึงแปรปรวนทางดานธรณีวทิ ยา
หรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วามยงุ ยากทางดานธรณี
ควรพิจารณาเจาะสำรวจปฐพีและธรณี
วิทยา ใหละเอียดมากขึน้ หรือ ใชการ
สำรวจธรณีฟส กิ สเสริม หรือ เปลีย่ นรูป
แบบโครงสราง ซีง่ เปนวิธกี ารทีป่ ระหยัด
และดำเนินการไดงา ยกวา

17. การดำเนินการพัฒนาโครงการ
ชลประทานที่มีโครงสรางหรือ
อาคารเดิม ยุงยาก เนื่องจาก
ขอมูลแบบ หรือ ขอกำหนดตางๆ
ทีต่ อ งใชในการพิจารณาปรับปรุง
หรือเสริมศักยภาพ มีไมครบถวน
หรือสูญหาย

ควรมีการจัดทำแบบแปลนใหม (ReDrawing) โดยดำเนินการสำรวจตรวจวัด
มิตทิ างกายภาพของโครงสรางหรืออาคาร
และสำหรับขอมูลดานปฐพีฐานรากทีไ่ ม
สามารถตรวจวัดไดดว ย Scale ตองดำเนิน
การดวยวิธเี จาะสำรวจหรือใชกระบวนการ
ตรวจสอบแบบไมทำลาย ซึง่ ทาง สสธ. มี
ชุดเครื่องมือตรวจสอบงานฐานราก
คอนกรีตแบบไมทำลาย ใหบริการ

หากเกิ ด ความไม ชั ด เจนใน
ขอมูลหรือการแปรผลขอมูล
ต อ งมี ก ารเจาะสำรวจหา
ขอมูลเพิม่ เติมกอนดำเนินการ
ตอไป

18. การใช ง านข อ มู ล สำรวจด า น
ปฐพีและธรณีวทิ ยา เชน ขอมูล
ทางธรณีฟสิกส เปนขอมูลที่มี
ความตอเนือ่ ง และใชงบประมาณ
ไมมาก แตอาจจะไมสามารถใช
ประโยชนได เนือ่ งจากคุณสมบัติ
ทีใ่ กลเคียงกันของชัน้ ดินฐานราก
และทักษะประสบการณของผแู ปล
ผลขอมูลดวย

ควรพิ จ ารณาข อ มู ล จากการสำรวจ
ตรวจสอบดวยหลายวิธีการ เพื่อเปน
การสอบทานหรื อ วิ เ คราะห ผ ลการ
สำรวจใหมีความถูกตองมากขึ้น เชน
ขอมูลจากการสำรวจธรณีฟส กิ ส หรือ
จากการตรวจสอบแบบไมทำลาย หาก
มีขอ มูลหลุมเจาะในพืน้ ทีป่ ระกอบดวย
จะทำใหการวิเคราะหและประเมิน
ผลมีความถูกตองมากยิง่ ขึน้
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19. การประสานงาน สือ่ สาร พูดคุย
ระหวางผดู ำเนินการหรือผปู ฏิบตั ิ
งานโครงการยังมีไมมากพอ ซึ่ง
อาจจะเกิดความเขาใจไมตรงกัน
ได ทำใหการทำงานในบางขัน้ ตอน
ผิดพลาดไดงา ย

ขอเสนอแนะ
ควรมีการสือ่ สาร พูดคุย รับฟง แสดง
ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการดำเนิ น
โครงการ รวมทั้งนำกรณีศึกษาจาก
โครงการทีด่ ำเนินงานแลวมีปญ
 หามา
ศึกษารวบรวมเปนขอมูลเบือ้ งตนหรือ
รับทราบปญหาตางๆทีเ่ กิดขึน้ การเปด
ใจรั บ ทราบในเรื่ อ งเหล า นี้ จะเป น
บทเรี ย นที่ ดี สำหรั บ การดำเนิ น งาน
โครงการใหมๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งปองกัน
ปญหาทีจ่ ะตามมา หรือแกไขปญหาที่
ตรงประเด็นตอไป

ปจจัยความสำเร็จ
การนำนวัตกรรมเครือ่ งตอกทดลองขนาดเล็กมาใชในการสำรวจหาขอมูลเพือ่ ใหไดคา CBR และ Bearing
Capacity ทีจ่ ะชวยสนับสนุนการทำงานทีเ่ กีย่ วของได
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ตารางที่ 2.2.2 การบริหารจัดการฐานขอมูลและวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศสำรวจ
ขอสังเกต
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ขอเสนอแนะ

1. ขอมูลสำรวจไมครอบคลุมกับความ
ตองการของผใู ชงาน เชน ขอมูล
ภูมปิ ระเทศ ขอมูลปฐพีและธรณี
วิทยาบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบ เปนตน

-

ควรดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ทั้ ง ด า นสำรวจภู มิ ป ระเทศ สำรวจ
ปฐพีและธรณีวทิ ยา รวมถึงขอมูลดาน
วิชาการหรือการเตรียมพรอมที่เกี่ยว
ของตางๆ โดยจัดทำเปนฐานขอมูล
สำรวจใหเปนระบบและเปนมาตรฐาน
เพือ่ การนำไปสกู ารใชงานไดอยางทัว่ ถึง
และครอบคลุม

2. รูปแบบหรือชนิดของขอมูลสำรวจ
ไม ส ามารถนำไปใช วิ เ คราะห
ตอยอดในงานแบบจำลองทาง
คณิตศาสตรไดอยางสะดวก เชน
ขอมูลรูปตัดทางน้ำทีอ่ ยใู นรูปแบบ
CAD file แตมคี วามตองการใช
งานในรูปแบบของ Worksheet
เปนตน

-

ควรจัดทำรูปแบบขอมูลสำรวจ ใหตรง
ตามความตองการของผใู ชขอ มูล ซึง่ ควร
มีการประสานงานกอนการดำเนินงาน

3. ผู ใ ช ง านมี ข อ จำกั ด ในการนำ
ขอมูลไปใชในเชิงกวาง หรือผใู ช
ขอมูลสำรวจขาดประสบการณ
ในการวิเคราะหและสังเคราะห
ข อ มู ล สำรวจเพื่ อ นำไปสู ง าน
พิจารณาโครงการ ออกแบบ และ
กอสราง

-

ควรมีการใหความความรแู ละความเขา
ใจทั้งเรื่องพื้นฐานและการนำขอมูล
สำรวจไปใชงานตามวัตถุประสงคใน
ดานตางๆ

4. ไมสามารถสืบคนหาขอมูลดาน
สำรวจที่จะนำมาประกอบการ
วิ เ คราะห ต รวจสอบในกรณี ที่
โครงการจำเปนตองแกไขปญหา
ด า นวิ ศ วกรรมได โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เปนโครงการทีผ่ า นการใช
งานมานาน

-

ควรมีการเก็บขอมูลประวัติโครงการ
ขอมูลดานวิศวกรรมของเขื่อน และ
อาคารชลประทานไวทโี่ ครงการ เพือ่
เปนขอมูลในการวิเคราะหตรวจสอบ
หากเกิดปญหา
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5. ไมมขี อ มูลพืน้ ฐานดานการสำรวจ
ภู มิ ป ระเทศ สำหรั บ งานวาง
โครงการเบือ้ งตน หรืองานวิเคราะห
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ บือ้ งตน เชน
การเปลีย่ นแปลงการใชทดี่ นิ ทำให
เกิดการเปลีย่ นแปลงของระดับน้ำ
ใตดนิ หรือการรัว่ ซึมทีฐ่ านยันเขือ่ น
เปนตน

-

ประสานขอใชขอ มูลภาพถายหรือภาพ
ดาวเทียมทีม่ ใี นคลังของ สสธ. ได แต
หากไมมี สามารถใชขอ มูลภาพถายดาว
เทียมจาก Google Earth หรือ Google
Map ในลักษณะของ Timeline ซึ่ง
จะสามารถเห็นขอมูลการเปลีย่ นแปลง
ของพื้ น ที่ เพื่ อ นำไปวิ เ คราะห แ ละ
ติดตาม สภาพพืน้ ที่ และแกไขปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ของโครงการได

6. ในการพิจารณาการบริหารจัดการ
ในระดับลมุ น้ำ ยังขาดขอมูลดาน
สำรวจ รวมทัง้ ขาดการจัดการเกีย่ ว
กับขอมูลเชิงพืน้ ทีท่ มี่ อี ยู เชน ขอมูล
ความสูงภูมปิ ระเทศ (DEM) ดวย
ระบบ Lidar ทีอ่ ยภู ายใตการดูแล
ของ สสธ. ทำใหไมสามารถนำไป
ใชงานไดอยางตอเนือ่ ง

-

กรมควรสนับสนุนใหนำขอมูลเชิงพืน้ ที่
ทีม่ อี ยไู ปใชงานในรูปของ คณะทำงาน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
การใชประโยชนขอ มูลสูงสุด เชน การ
ใชประโยชนขอ มูล DEM Lidar เพือ่
การบริ ห ารจั ด การน้ำ ในลุ ม น้ำ เจ า
พระยา

7. โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ขาดขอมูลสำรวจธรณีฐานราก
สำหรับการออกแบบหรือการกอ
สรางเพือ่ ใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และเพือ่ บริหารความเสีย่ ง

โครงการชลประทานขนาด
เล็ก จำเปนตองมีขอ มูลสำรวจ
ธรณีฐานราก เพือ่ ใหการออก
แบบกอสรางใหเปนไปตาม
หลั ก วิ ช าการและเพื่ อ การ
บริหารความเสีย่ ง
การจัดทำฐานขอมูล สามารถดำเนิน
การในระดับยอยตัง้ แตโครงการหรือแต
ละงาน แตละสวน แตละสำนัก ซึ่ง
จะสามารถนำไปสู ฐ านข อ มู ล BIG
DATA ของระดับกรมได

8. โครงการ/เขือ่ นเกา ขาดบูมประวัติ
ทางวิชาการทุกดานสำหรับการ
นำไปใชงานในอนาคต
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ตารางที่ 2.2.3 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสำรวจ
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1. การสำรวจโดยใช Drone เพื่อ 1) การสำรวจโดยใช Drone ของหนวย
งานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ
งานชลประทาน
ไดรับการยกเวนขึ้นทะเบียน Drone
สำหรับการใชงานในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน
2) ต อ งมี ก ารประกั น ภั ย อากาศยาน
บุคคลที่ 3 ในวงเงินไมต่ำกวา 1 ลาน
บาท/อุบตั เิ หตุ/ครัง้
3) ตองทำการเสนอแผนการบินตอบริษทั
วิทยุการบิน เพือ่ ขออนุญาติเขาปฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ทีท่ กุ ครัง้ และใหนำสำเนาหนังสือ
การขออนุ ญ าติ ทำการบิ น พร อ มแนบ
หนังสือขออนญาติไปราชการ ติดตัวไว
ตลอดเวลาทีท่ ำการบิน
4) หามทำการบินในเขตหามบินเด็ดขาด
เขตกำกับการบิน และเขตการบินอันตราย
ตามที่ ป ระกาศในเอกสารแถลงข า ว
การบินของประเทศไทย (Aeronautical
Information Publication - Thailand
หรือ AIP-Thailand) รวมทั้ง สถานที่
ราชการ หนวยงานของรัฐ โรงพยาบาล
เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากหนวยงานเจา
ของพืน้ ที่
5) หามทำการบินในระยะ 9 กิโลเมตร
รัศมีรอบสนามบิน
6) ตองมองเห็น Drone ไดตลอดเวลา
ทีท่ ำการบิน และหามบินเขาไปใกลหรือ
เขาไปในเมฆ หามบินในเวลากลางคืน
*รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของเงื่ อ นไข
การบังคับหรือปลอยอากาศยานไรคนขับ
ออกตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2597
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2. การสร า งนวั ต กรรมของแต ล ะ
สำนักฯ เปนการชวยพัฒนางาน
หรือทำใหการดำเนินงานเปนไป
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว งาย และ
มีประสิทธิภาพดีขึ้น แตยังไมมี
การบรูณาการรวมกันระหวาง
สำนัก

-

การสร า งนวั ต กรรมของแต ล ะ
สำนักฯ หากสามารถบูรณาการ
นวัตกรรมรวมกันระหวางสำนักฯ
ได จะสามารถทำใหงานหรือการ
ดำเนินงานพัฒนาอยางสมบูรณ
แบบมากขึ้ น และนำไปสู ก าร
พัฒนาในระดับกรมฯได เชน การ
บูรณาการระหวางนวัตกรรมการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรร
เพือ่ การจัดเก็บสถิตขิ อ มูลรายวัน
ดานจัดสรรน้ำ ประเภทโครงการ
ชลประทานอางเก็บน้ำ (Water
Daily Program) ของ สชป.8 กับ
นวั ต กรรมโทรมาตรเพื่ อ การ
ชลประทาน ของสำนักสำรวจฯ
ซึง่ อาจขอรับการสนับสนุนในเรือ่ ง
การพัฒนาโปรแกรมเพิม่ เติมจาก
ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่ ใหเกิดประโยชนในการนำไป
ใชงานไดอยางกวางขวาง

3. การสรางสรรคนวัตกรรมยังไมได
รั บ การสนั บ สนุ น ในด า นงบ
ประมาณอยางเต็มที่ เชน นวัต
กรรมของสำนักสำรวจทีผ่ า นมา มี
การลงทุนและดำเนินการโดยจัด
หางบประมาณดวยตัวเอง ทำให
ผลงานนวัตกรรมทีจ่ ะถูกนำไปใช
ประโยชนตอมีราคาสูง ซึ่งเปน
ภาระในการหางบประมาณของ
โครงการหรือสำนักอืน่ หากสนใจ
ที่จะนำนวัตกรรมไปใชงานตอ

-

นวัตกรรมตางๆที่ถูกสรางสรรค
ขึ้ น มา ต อ งเป น สิ่ ง ที่ จั บ ต อ งได
ใชงบประมาณนอย (ราคาถูก)
จะทำใหมีการนำไปใชงานหรือ
ตอยอดมากขึน้ ดังนัน้ การสราง
นวัตกรรมควรไดรบั การสนับสนุน
งบประมาณจากกรมฯ รวมทัง้ ผทู ี่
สรางสรรคนวัตกรรมควรไดรับ
การสนั บ สนุ น หรื อ ให ร างวั ล ที่
เหมาะสม
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4. องคความรูและนวัตกรรมเชิง
ประจักษของกรมชลประทาน ยัง
กระจายอยกู บั บุคคล สำนัก/กอง/
ศูนย/กลมุ ยังไมพรอมใชงานตาม
แนวทาง RID BIG DATA

-

สำนัก/กอง/ศูนย/กลุม ควรพิจารณารวบ
รวมองคความรแู ละนวัตกรรมเชิงประจักษ
ทีม่ ขี องตัวเอง เพือ่ รองรับการเชือ่ มโยงกับ
RID BIG DATA

5. ป ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลน
บุคลากรในการเก็บบันทึกและ
รายงานขอมูลสำหรับการบริหาร
จัดการน้ำ

-

นวัตกรรมโทรมาตรสำหรับการชลประทาน ที่
สามารถเก็บบันทึกขอมูลและรายงานผลในรูป
แบบ Real time ผาน Application บน Smart
Phone ชวยลดปญหาเรือ่ งการขาดแคลน
บุคลากรในการเก็บบันทึกและรายงานขอมูล
สำหรับการบริหารจัดการน้ำ เชน รทก.ผิวน้ำ
ปริมาตรน้ำในอางฯ พืน้ ทีผ่ วิ น้ำ ปริมาณน้ำฝน
อุณหภูมิ และ ความชืน่ เปนตน

6. การใชนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติ
งาน จะทำใหไดขอ มูลบูมประวัติ
วิชาการตางๆ ของโครงการได

-

สสธ. มีนวัตกรรมทีส่ ามารถนำมาใชในการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหไดขอ มูลสำรวจตางๆ เชน
นวัตกรรมสอบเทียบโคงความจุ ทีท่ ำใหไดขอ มูล
คาระดับ ความจุ และพืน้ ทีผ่ วิ น้ำของอางเก็บ
น้ำ และนวัตกรรมตรวจสอบสภาพเขือ่ นดิน
ถมธรณีฟส กิ ส ทีท่ ำใหไดขอ มูลความแข็งแรง
แนนทึกเปนเนือ้ เดียว และการทรุดตัวของ
Freeboard เปนตน

ปจจัยแหงความสำเร็จ
1) สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยามีการนำเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมดานงานสำรวจ เพือ่
นำมาใชในการปฏิบตั งิ านและมีแนวคิดทีจ่ ะกระจายนวัตกรรมงานสำรวจไปสหู นวยงานภูมภิ าคทุกพืน้ ทีเ่ พือ่
สนับสนุนภารกิจตางๆ เชน นวัตกรรมการสำรวจเพือ่ งานชลประทานแบบเทคนิคบูรณาการ ทีเ่ ปนกระบวน
การสำรวจทัง้ บนฟาบนดิน และใตน้ำ ดวยอากาศยานไรคนขับ (Drone) เครือ่ งมือสำรวจรังวัดแบบ RTKGNSS และเรือวัดความวัดลึกของน้ำ ตามลำดับ ซึง่ นวัตกรรมดังกลาวนี้ ทำใหไดมาซึง่ ขอมูลสำรวจตาง ๆ
ทีม่ คี วามชัดเจน ถูกตอง แมนยำ รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ
2) สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา ไดมกี ารพัฒนานวัตกรรมตางๆ เพือ่ นำมาใชในการปฏิบตั งิ าน
สำรวจและพัฒนาตอยอดสงประกวดผลงานทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ เพือ่ ใหไดรบั การยอมรับในระดับ
สากล และมีความพรอมทีจ่ ะบูรณาการทำงานดานนวัตกรรมกันใหมคี วามเชือ่ มโยงในทุกภาคสวน ดังเชน
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ

- ผลงาน "ชุดโปรแกรมพรอมอุปกรณควบคุมอากาศยานไรคนขับแบบปกหมุน และเรือสำรวจหยัง่
ลึกน้ำสำหรับการสำรวจแผนทีร่ ายละเอียดสูง"ไดรบั รางวัลจากการเขารวมประกวดผลงาน รางวัล
"เจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครัง้ ที่ 11 (ป 2559 ) เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2560
- นวัตกรรม "โทรมาตรเพือ่ การชลประทาน ไดรบั รางวัล IFIA Special Award for the Best
Invention จากสหพันธสมาคมนักประดิษฐนานาชาติ - International Federation of Inventors'
Association (IFIA) เมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2562
3) สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา อยรู ะหวางดำเนินการพัฒนางานสำรวจอีกหลายดาน เชน
พัฒนาแอพพิเคชัน่ สนับสนุนงานระวังชีแ้ นวเขตงานชลประทาน การคนหาหลักเขตชลประทานในภูมิ
ประเทศโดยสังเขประบบIoT Big Data เพือ่ สนับสนุนงานดานชลประทาน ระบบฐานขอมูลภูมสิ ารสนเทศ
ทางการสำรวจระบบการแจงเหตุ และการทรุดตัวของลาดดิน เปนตน
2.3 การออกแบบ
หนวยงานภายในกรมชลประทานที่มีภารกิจโดยตรงในการออกแบบ ไดแก สำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรม รับผิดชอบในการออกแบบโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ และฝายออกแบบ สวนวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 1-17 รับผิดชอบในการออกแบบโครงการขนาดเล็กและอืน่ ๆตามทีก่ รมมอบหมาย โดยใน
สวนของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557 ดังนี้
(1) ดําเนินการเกีย่ วกับการออกแบบและคํานวณงานดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เพือ่ การพัฒนา
แหลงน้ำ เขือ่ นกักเก็บน้ำ เขือ่ นทดน้ำ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้ำ และงานดานโยธาอืน่ ๆ
(2) ดําเนินการเกีย่ วกับการใหคาํ ปรึกษา กํากับดูแล และกําหนดมาตรฐานงานออกแบบ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประกอบการจางงานกอสราง งานจางสํารวจ ออกแบบ
คํานวณปริมาณและราคางานกอสราง และกําหนดรายละเอียดวัสดุและครุภณ
ั ฑ
(4) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
พันธกิจของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ดังนี้ ปฏิบตั งิ านดานการออกแบบ และใหคำปรึกษา
เพือ่ การจัดหา พัฒนา บริหารจัดการ การปองกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำและแกไขปญหาเรือ่ งแหลงน้ำ ตามภารกิจ
ของกรมชลประทาน
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมมีขอกำหนดในการปฏิบัติงาน ไดแกผูลงลายมือชื่อใน
กรอบชือ่ แบบ (Title Block) ของแบบดานวิศวกรรม ดังตอไปนี้
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รายละเอียดการลงลายมือชือ่ ในกรอบชือ่ แบบ (Title Block) ของแบบดานวิศวกรรม
เจาหนาที่
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ผลู งลายมือชือ่
ตำแหนง
ไวในชอง
ออกแบบ คำนวณงาน และกำหนดรูปราง นายชางโยธา
ออกแบบ ของแบบ เปนเคาโครง โดยใชความรใู น
วิศวกรโยธา
วิชาชีพสาขาตางๆ เพือ่ ใหไดรายละเอียด
และขอกำหนด
นำแบบเคาโครงมาดำเนินการลงสัดสวน วิศวกรโยธา
รายละเอียด ใหเปนแบบตนราง ทำแบบ
เขียน
นายชางโยธา
แปลน แบบรูปตัดตามยาวและตามขวาง ชางเขียนแบบ
รวมทัง้ เขียนแบบขยายตางๆใหชดั เจน
ชางกอสราง
ลอก

ตรวจ

เสนอ

ผาน

เห็นชอบ
อนุมัติ

นำแบบตนรางทีผ่ า นการตรวจหรือแกไข
ใหถกู ตองแลวมาดำเนินการลงหมึกพรอม
จัดรูปแบบใหไดมาตรฐานการเขียนแบบ
ตามทีก่ รมชลประทานกำหนดเพือ่ ใหเปน
แบบทีส่ มบูรณ
ตรวจสอบรายการคำนวณ และการเขียน
แบบตนรางใหถกู ตองสัมพันธกบั การ
คำนวณเพือ่ ใหไดเปนแบบรายละเอียด
ทีถ่ กู ตองตามหลักวิชา
เปนผมู อบหมายงาน พรอมใหคำแนะนำ
เบือ้ งตนแกผอู อกแบบ ตรวจสอบแบบ
รายละเอียดทีด่ ำเนินการเสร็จแลวอยาง
ละเอียดรอบคอบแลวนำเสนอตอไป
ตรวจสอบ ทบทวน กลัน่ กรองงานทุก
ขัน้ ตอนอยางปราณีตและรอบคอบ ทวงติง
ขอบกพรองทีส่ มควรปรับปรุงแกไขในฐานะ
วิศวกรทีม่ ปี ระสบการณสงู
ตรวจสอบแบบรายละเอียดทีผ่ า นการ
ทบทวนแลวพิจารณาทบทวนดานวิชาการ
ดานนโยบายและความเหมาะสมขัน้ สุดทาย
กอนนำเสนออนุมตั แิ บบ
อนุมตั แิ บบทีด่ ำเนินการสมบูรณแลว เพือ่ ให
สามารถนำไปใชในการกอสรางไดตอ ไป
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นายชางโยธา
ชางเขียนแบบ
ชางกอสราง
ชางฝมอื สนาม
วิศวกรฯทีม่ ใี บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่
ทำหนาทีห่ วั หนาทีม
หรือหัวหนาฝาย
วิศวกรโยธาที่
ทำหนาทีห่ วั หนาฝาย

หมายเหตุ
นายชางโยธาสามารถ
ลงนามในลักษณะ
งานทีไ่ มเขาขายของ
วิศวกรรมควบคุม
ในกรณีทเี่ ขียนแบบ
โดยใช Computer ให
ผูเขียนแบบลงนามใน
ชอง "เขียน" และ
"ลอก" ดวย
ในกรณีที่ใชวิธีลอก
(Trace) จากแบบตน
ราง
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ตองไมต่ำ
กวาระดับสามัญ
วิศวกร

วิศวกรโยธาทีท่ ำหนาที่
ผอู ำนวยการสวน
โดยมีคำสัง่ สำนักฯ
ผเู ชีย่ วชาญฯ ทีไ่ ดรบั
มอบหมายปฏิบตั หิ นาที่
แทนผอู ำนวยการสำนัก
โดยมีคำสัง่ กรมฯ
ผอู ำนวยการสำนัก
ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนอธิบดี

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

สำหรับ Work Flow กระบวนการออกแบบอาคารตางๆ ไดแสดงตัวอยางกระบวนการออกแบบอาคาร
ตางๆ ไดแก เขือ่ นดิน หัวงานและอาคารประกอบ ระบบชลประทานและอาคารประกอบ ดังรูปที่ 2-11- รูปที่
2-13 ตามลำดับตอไปนี้

รูปที่ 2-11 กระบวนการออกแบบเขือ่ นดินในภาพรวม
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รูปที่ 2-11 กระบวนการออกแบบเขือ่ นดินในภาพรวม (ตอ)
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รูปที่ 2-12 กระบวนการออกแบบหัวงานและอาคารประกอบ
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รูปที่ 2-12 กระบวนการออกแบบหัวงานและอาคารประกอบ (ตอ)
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รูปที่ 2-13 กระบวนการออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ
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รูปที่ 2-13 กระบวนการออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ (ตอ)
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จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ
ดานออกแบบ แบงออกเปนดานตางๆ ไดแก การออกแบบเขือ่ น การออกแบบอาคารทางระบายน้ำลน การออกแบบ
อาคารทอสงน้ำ การออกแบบประตูระบายน้ำ การออกแบบอาคารหัวงานและระบบชลประทาน และการออกแบบอืน่ ๆ
ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.3.1 การออกแบบเขือ่ น
ขอสังเกต
1. ผลสำรวจทีใ่ ชในการออกแบบอาจ
ไมครบถวนขอมูลทีส่ ำคัญ เชน ไม
ครอบคลุมรองน้ำเดิม ไมครอบ
คลุมถนนในพืน้ ที่ เปนตน

2. การออกแบบโครงการชลประทาน
ประเภทอ า งเก็ บ น้ำ กรณี ที่ มี
Inflow เขาอางมากกวาความจุ
อางมาก กอใหเกิดความเสีย่ งใน
การบริหารจัดการน้ำ อาจเกิด
ปญหาใหญในอนาคตได

ขอเสนอแนะ
ขอควรระวัง
ตองพิจารณาตรวจสอบสภาพ อางเก็บน้ำขนาดเล็ก ควรมีการเจาะ
ภูมปิ ระเทศในพืน้ ทีจ่ ริงอยาง สำรวจธรณีวทิ ยา ในกรณีทสี่ ภาพพืน้ ที่
รอบคอบควบคูกับผลสำรวจ ไมคอ ยเหมาะสม
ภูมปิ ระเทศ หากพบวามีความ
คลาดเคลือ่ นใหประสานไปยัง
ผูเกี่ยวของโดยดวน
ตองกำหนดอาคารประกอบ
ระบบระบายน้ำสวนเกินใหมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เชน มี
อาคารทางระบายน้ำลนฉุกเฉิน
อาคารทอสงน้ำ เปนตน เพือ่ ชวย
ระบายน้ำในกรณีทอี่ าคารทาง
ระบายน้ำลนใชงาน ไมสามารถ
ระบายน้ำไดอยางเพียงพอ

1) ในการออกแบบรอบการเกิดซ้ำ
(Return period) ของโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ตองพิจารณารอบการเกิดซ้ำ
ใหรอบคอบ อาจตองใชถงึ 50 ป
2)การออกแบบเขือ่ นทีม่ คี วามยาวนอย
และสู ง มาก ควรพิ จ ารณา Wave
Overtop สันเขือ่ นอยางรอบคอบ

3. ปญหาที่เกิดบริเวณตัวทำนบดิน ตองกลับไปทบทวนรายละเอียด การก อ สร า งผิ ว ทางบนสั น เขื่ อ น
(เขือ่ น) เชน น้ำรัว่ ซึม Abutment ในแบบกอสรางเพือ่ พิจารณา เพื่อปองกันการแตกราว ควรปลอย
ผิวสันเขือ่ นใหมกี ารปรับตัว กอนกอสราง
ถนนบนสันเขือ่ นแตกราว เปนตน หาแนวทางออกแบบแกไข
ผิวทางบนสันเขื่อน
4. การปรับปรุงดินกระจายตัว โดยวิธี
Lime Treatment เกิดการชำรุด
เสียหาย ยุบตัว เกิดหลุม โพรงเปน
บริเวณกวาง เนือ่ งจาก
1) มีตนไมใหญขึ้นบริเวณลาด
เขื่อน รากพืชชอนไชลึก ทำให
น้ำรัว่ ซึมผาน
2) วัสดุปด ผิวหนามีความแข็งแรง
ไมเพียงพอ

ตองกำหนดคุณสมบัตขิ องวัสดุ
ปกคลุมผิวหนา Lime Treatment ใหมคี วามแข็งแรงเพียง
พอ เพื่อปองกันไมให Lime
Treatment สัมผัสอากาศหรือ
ฝนโดยตรง เชน ใชกรวด
ทรายทับหนา หรือมีดนิ ปกคลุม
กอนปลูกหญา เปนตน อยาง
ไรก็ตาม ตองไมนำ Dispersive
70

ควรหลีกเลีย่ งการใชดนิ Dispersive Clay
มาเปนวัสดุในการกอสรางตัวเขือ่ น แต
หากไมสามารถหลีกเลีย่ งได ควรพิจารณา
ปรับปรุงคุณสมบัตดิ นิ โดยใชวธิ กี ารตางๆ
เชน การผสมดวยปูนขาว หรือสารสม ทัง้
นี้ ตองเปนไปตามมาตรฐานทีส่ ำนักวิจยั
และพัฒนาไดกำหนดไว หรืออาจปรับ
เปลีย่ นโดยนำนวัตกรรมสมัยใหมมาใช
เชน Geosynthetic Clay Liner เปนตน
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ขอสังเกต
3) การกำหนดวิธกี ารดำเนินการ
ในหมายเหตุประกอบแบบกอสราง
ไมชดั เจน ไมมกี าร Warning ใน
แบบกอสราง ทำใหการดำเนิน
การกอสรางและบำรุงรักษาไม
เปนไปตามแนวทางทีถ่ กู ตอง

ขอควรระวัง
Clay มาใชเปนวัสดุปกคลุม
ผิวหนา และตองกำหนดวิธี
การดำเนินการในหมายเหตุ
ใหชัดเจน

5. ตัวเขือ่ นทีท่ ำจากวัสดุทเี่ ปน Dispersive Clayไมมกี ารทำ Lime
Treatment บริเวณถนนบนสัน
เขื่ อ น ทำให น้ำ รั่ ว ซึ ม ผ า นผิ ว
จราจรลงสตู วั เขือ่ น สงผลกระทบ
ตอความมั่นคงตอตัวเขื่อน

ตัวเขื่อนที่ทำจากวัสดุที่เปน
Dispersive Clay ตองทำ Lime
Treatment บริเวณใตผวิ ทาง
ของถนนบนสันเขือ่ น เพือ่ ปองกัน
ไมใหน้ำรัว่ ซึมผานผิวจราจรลง
สตู วั เขือ่ น ซึง่ จะสงผลกระทบตอ
ความมัน่ คงของตัวเขือ่ นได

6. ขอมูลสำหรับการพิจารณาออก
แบบประเภทอางเก็บน้ำไมเพียง
พอ ทำใหบริเวณ Abutment ทีม่ ี
สภาพเปนหินปูนเกิดการรัว่ ซึม

ในการออกแบบ หากพบวา
บริเวณ Abutment เปนหินปูน
ตองมีการตรวจสอบขอมูลใหครอบ
คลุมไหลเขา เพือ่ ปองกันน้ำรัว่ ซึม
ผานไหลเขา โดยการเจาะทดสอบ
เพือ่ หาขอมูล ตองพิจารณาใหมี
ความลึกและจำนวนใหเพียง
พอเพือ่ การประเมินและปรับปรุง
ใหเหมาะสม

ขอเสนอแนะ

7. ความมั่นคงของโครงสรางของ ต อ งพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ฐาน ควรหลีกเลีย่ งการตัดลาดไหลเขา หรือหาก
ลาดไหลเขาไดรบั ผลกระทบจาก รากใหเหมาะสม
จำเปนตองตัดลาดไหลเขา จะตองมีการ
การเปดหนาดิน
ออกแบบปองกันเสริมความมัน่ คงของ
โครงสรางลาดไหลเขาทีเ่ หมาะสม
8. ปริมาณฝนตกในพื้นที่รับน้ำเกิน ใชเกณฑการออกแบบปริมาณ
น้ำผานอาคารทางระบายน้ำลน
เกณฑทอี่ อกแบบไว
ตามมาตรฐานของโครงการแต
ละประเภท เชน โครงการ
ขนาดกลางควรใช Return
Periods 500 ป
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การออกแบบระยะพนน้ำ (Freeboard)
ของเขือ่ น ควรใช Return Periods ที่
สูงกวามาใชพิจารณาเพิ่มระดับสัน
เขือ่ น

กรมชลประทาน
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ขอสังเกต
9. น้ำลนขามสันเขือ่ นทำใหเกิดการ
กั ด เซาะตั ว เขื่ อ นบริ เ วณจุ ด ที่
ออนแอ
10. อางเก็บน้ำกอสรางมานาน ขาด
การดูแลรักษา เชน มีวชั พืชขึน้
ปกคลุมบริเวณดานหนาอาคาร
ระบายน้ำลน
11. น้ำทาจากพื้นที่รับน้ำไมไหลเขา
อางเก็บน้ำ เพราะมีการรั่วซึม
ระหวางทาง

ขอเสนอแนะ
ขอควรระวัง
ต อ งออกแบบให มี อ าคาร ควรบำรุงรักษาดูแลเขื่อน/อางเก็บน้ำ
สำหรั บ ระบายน้ำ ได อ ย า ง อยางสม่ำเสมอ ใหระบบระบายน้ำ
เพียงพอ
สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ควรมีการดูแลบำรุงรักษาเขือ่ น/อางเก็บ
น้ำอยางสม่ำเสมอ เชน กำจัดวัชพืชที่
ปกคลุมดานหนาของอาคารตางๆ

วิเคราะหหาสาเหตุที่น้ำทา
จากพืน้ ทีร่ บั น้ำไมไหลเขาอาง
เก็บน้ำ และหาแนวทางตางๆ
ที่เหมาะสมในการนำน้ำเขา
อาง เชน การตอทอเพือ่ นำน้ำ
ผิวดินจากดานบนเขาสูอาง
การปม น้ำใตดนิ การหาแหลง
น้ำบริเวณขางเคียง เปนตน
12. อางเก็บน้ำไมสามารถเก็บน้ำได หาวิธอี อกแบบปองกันการรัว่ ซึม
เพราะวัสดุในอางเก็บน้ำมีการรัว่ ของน้ำในอาง โดยการใชวสั ดุที่
เหมาะสม สำหรับปูพนื้ และลาด
ซึมสูง
ของอางเก็บน้ำ ไดแก GCL,
Clay Blanket และ คอนกรีต
เปนตน รวมทัง้ หากวัสดุทใี่ ช
ปองกันการรั่วซึมจำเปนตอง
มี วั ส ดุ ทั บ หน า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใชงาน เชน
GCL ไมทนทานตอแสงยูวี
ก็ตอ งพิจารณาในสวนนีด้ ว ย
13. อางเก็บน้ำมีฐานรากทีเ่ ปนหินปูน กรณี อ า งเก็ บ น้ำ มี ฐ านราก
ที่ เ ป น หิ น ปู น มี รู โ พรงมาก
มีรโู พรงมาก เกิดการทรุดตัว
เกิดการทรุดตัว ใหสำรวจฐาน
ราก เพื่อวิเคราะหหาชั้นหิน
บริเวณทีม่ รี โู พรงมาก และออก
แบบปองกันเฉพาะจุดใหแข็ง
แรง มัน่ คง ปองกันการยุบตัว
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14. ลาดไหลเขาบริเวณที่อยูในแนว ในการออกแบบปองกันลาด
รอยเลือ่ น เกิดการเคลือ่ นตัว ทรุด ไหลเขา หากการสำรวจเบือ้ ง
ตน พบวาบริเวณพื้นที่อาจ
ตัว และ พังเสียหาย
จะอยใู น แนวรอยเลือ่ น ผอู อก
แบบตองขอใหทำการสำรวจ
ขอมูลใหมรี ายละเอียดเพียงพอ
และการออกแบบจะต อ ง
พิจารณาขอมูลทีไ่ ดรบั มาอยาง
ละเอียดรอบคอบ เพือ่ ใหการ
ปองกันลาดไหลเขามีความมัน่
คงแข็งแรง
15. ทอระบายน้ำใตดินบริเวณลาด
ไหลเขา ไมสามารถระบายน้ำได
ตามวัตถุประสงคที่ออกแบบไว
เกิดแรงดันน้ำสะสมและดันลาด
ไหลเขาพังเสียหาย

การออกแบบตองพิจารณา
ข อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะของฐาน
ราก หากเปนดินหรือหินที่มี
คุณสมบัติยอยสลายงายเมื่อ
โดนน้ำ ทำใหมีสภาพความ
เหลวสูง สามารถไหลเขาทอ
ระบายน้ำ ได ง า ย เกิ ด การ
อุดตันของทอระบาย ดังนั้น
ตองหาแนวทางออกแบบให
สามารถระบายน้ำ ออกได
เชน เปลีย่ นวัสดุสำหรับการ
ระบายน้ำ หรือ เปลี่ยนวิธี
การระบายน้ำออกจากลาด
ไหลเขา เปนตน

16. ไมสามารถวิเคราะหพฤติกรรม ตองพิจารณาออกแบบเครือ่ ง
ต า งๆ ของเขื่ อ นและอาคาร มือตรวจวัดพฤติกรรมเขือ่ นที่
ประกอบแบบ Real Time ได จำเปนแบบ Online เพื่อให
สามารถติดตามและวิเคราะห
พฤติ ก รรมเขื่ อ นได ใ นเวลา
ตางๆ ได และสามารถเตือน
ภัยไดอยางรวดเร็ว
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17. ขาดขอมูลในการปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ เนือ่ งจากไม
มีแบบกอสราง

ขอควรระวัง

18. บริเวณทีม่ เี นินดินตอเชือ่ มกับดิน การออกแบบบริเวณทีม่ เี นินดิน
ถมบดอัดแนนของตัวเขือ่ น เกิด ตอเชือ่ มกับดินถมบดอัดแนน
การรัว่ ซึมของน้ำผานตัวเขือ่ น ของตัวเขือ่ น ตองพิจารณาขอมูล
ฐานรากใหละเอียด รอบคอบ
และออกแบบระบบระบายน้ำ
และฐานราก ใหครอบคลุม
เพือ่ ปองกันการรัว่ ซึมของน้ำ
ผานบริเวณรอยตอ
19. วิธกี ารปรับปรุงลาด Slope ของ
เขื่ อ นที่ มี ก ารทรุ ด ตั ว และการ
เคลือ่ นตัว โดยการทิง้ หินบริเวณ
ลาดเขือ่ น กอใหเกิด Surcharge
Load ซึง่ อาจนำไปสู Slope Failure ทีท่ ำใหมวี สั ดุตวั เขือ่ นไหลลง
ไปสูดานลาง

ตองปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของ
วิธีการปรับปรุงลาด Slope
ของเขือ่ น โดยการทำ Counter
Weight บริเวณตีนเขือ่ น อยาง
เครงครัด เพือ่ ปองกันไมใหวสั ดุ
ตัวเขือ่ นไหลลงมาดานลาง

20. วัสดุทใี่ ชบดอัดในการทำตัวเขือ่ น
มีกำลังรับแรงเฉือนนอยกวาที่
ออกแบบไว สาเหตุเนือ่ งจากมีการ
ลดระดับน้ำอยางรวดเร็ว และมี
การสะสมพฤติกรรมการกัดเซาะ
อยางตอเนือ่ ง ทำใหลาด Slope
ของเขือ่ นทรุดและเคลือ่ นตัว

ตองพิจารณาคุณสมบัติของ
วัสดุที่จะนำมาบดอัดเปนตัว
เขื่ อ น ให เ ป น ไปตามข อ
กำหนดทีร่ ะบุไวในแบบ เพือ่
ใหวัสดุที่ใชในการบดอัดตัว
เขือ่ นมีกำลังรับแรงเฉือนตาม
ทีอ่ อกแบบไว
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ใหคน หาไปยัง สชป. ตางๆ เพราะ อาจ
มีการเคลือ่ นยายแบบจากสวนกลางไป
ไวที่ สชป. หากไมสามารถหาได ให
ทำการสำรวจทางกายภาพ/ภูมปิ ระเทศ
เพื่อทำแบบเบื้องตน ทำโคงความจุ
เจาะทดสอบคุ ณ สมบั ติ วั ส ดุ ข องตั ว
เขือ่ นและอาคารประกอบเพือ่ หาความ
มัน่ คงของตัวเขือ่ นและอาคารประกอบ
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21. การวางแผนการดำเนินงานใน
การปรับปรุงลาด Slope ของตัว
เขื่อนที่มีการทรุดและเคลื่อนตัว
โดยวิธกี ารทำ Counter Weight
เชน การนำกลอง Gabion บรรจุ
หิน เปน Counter Weight บริเวณ
ตีนเขือ่ น หากมีน้ำหนักตานนอย
กวาน้ำหนักทีไ่ หลลงมา จะทำให
ลาด Slope ของตัวเขื่อนตอน
บนเกิดการเคลือ่ นตัวลงมาได

ขอควรระวัง
การปรับปรุงลาดเขือ่ นโดยการ
ทำ Counter Weight บริเวณ
ตีนเขือ่ น ตองมีการวางแผนให
มีน้ำหนักของ Counter Weight
รวมกับน้ำหนักอืน่ ๆ ทีช่ ว ยตาน
ใหสามารถตานทานน้ำหนัก
ลาดเขือ่ นทีไ่ หลลงมา เชน การ
ทำสมดุลการลดระดับน้ำใน
อางเก็บน้ำ และการถมวัสดุ
Counter Weight เปนตน

22. การกอสรางปรับปรุงลาด Slope
ของตัวเขือ่ นโดยการทำ Counter
Weight ในกรณีทไี่ มสามารถกอ
สรางใหตอเนื่องแลวเสร็จตาม
แบบในคราวเดียวกัน เนือ่ งจาก
ขอจำกัดดานงบประมาณ อาจ
ทำใหลาด Slope ของตัวเขื่อน
เสี ย หายได และต อ งทำการ
พิจารณาออกแบบปรับปรุงใหมให
เหมาะสมกับสถานการณทเี่ กิดขึน้
ซึง่ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการ
และคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น ใน
ขณะที่ ร าษฎรไว ว างใจในกรม
ชลประทานลดลง

หมายเหตุของแบบกอสราง
ปรับปรุงลาด Slope ของตัว
เขื่อนโดยการทำ Counter
Weight จะตองระบุในแบบ
ใหชัดเจน ใหมีการกอสราง
ปรั บ ปรุ ง ฯ อย า งต อ เนื่ อ ง
จนแลวเสร็จตามแบบ เพื่อ
ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี ย
หายของลาดเขือ่ น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
ผู มี อำนาจในการอนุ มั ติ
งบประมาณไดเห็นถึง ความ
สำคั ญ และความจำเป น ใน
การจั ด สรรงบประมาณใน
คราวเดียวกัน

23. ขาดเครื่ อ งมื อ การตรวจวั ด
พฤติกรรมเขือ่ น ทำใหไมสามารถ
วิเคราะห ติดตาม และแจงเตือน
ดานความปลอดภัยของเขือ่ นได

ต อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ การ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขือ่ นแบบ
อัตโนมัติ และ Real Time
เพือ่ ใหสามารถวิเคราะห และ
ติดตามพฤติกรรมของเขือ่ นได
รวมทั้ ง สามารถแจ ง เตื อ น
ราษฎรไดอยางรวดเร็ว
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ปจจัยความสำเร็จดานการออกแบบเขือ่ น
1. การหาวิธอี อกแบบปองกันการรัว่ ซึมของน้ำในอาง โดยการใชวสั ดุทเี่ หมาะสม สำหรับปูพนื้ และลาด
ของอางเก็บน้ำ ไดแก GCL, Clay Blanket และ คอนกรีต เปนตน รวมทัง้ หากวัสดุทใี่ ชปอ งกันการรัว่
ซึมจำเปนตองมีวสั ดุทบั หนา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใชงาน เชน GCL ไมทนทานตอแสงยูวี ก็ตอ ง
พิจารณาในสวนนี้ดวย
2. กรณีอา งเก็บน้ำมีฐานรากทีเ่ ปนหินปูน มีรโู พรงมาก เกิดการทรุดตัว ใหสำรวจฐานราก เพือ่ วิเคราะห
หาชัน้ หินบริเวณทีม่ รี โู พรงมาก และออกแบบปองกันเฉพาะจุดใหแข็งแรง มัน่ คง ปองกันการยุบตัว
3. การออกแบบปรับปรุงลาดเขือ่ นโดยการทำ Counter Weight บริเวณตีนเขือ่ น ตองมีการวางแผนให
มีน้ำหนักของ Counter Weight รวมกับน้ำหนักอื่นๆ ที่ชวยตาน ใหสามารถตานทานน้ำหนักลาด
เขือ่ นทีไ่ หลลงมา เชน การทำสมดุลการลดระดับน้ำในอางเก็บน้ำ และการถมวัสดุ Counter Weight
เปนตน
4. วิเคราะหหาสาเหตุทนี่ ้ำทาจากพืน้ ทีร่ บั น้ำไมไหลเขาอางเก็บน้ำ และหาแนวทางตางๆ ทีเ่ หมาะสมใน
การนำน้ำเขาอาง เชน การตอทอเพือ่ นำน้ำผิวดินจากดานบนเขาสอู า ง การปม น้ำใตดนิ การหาแหลง
น้ำบริเวณขางเคียง
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ตารางที่ 2.3.2 การออกแบบอาคารทางระบายน้ำลน
ขอสังเกต
1. อาคารทางระบายน้ำลนที่ออก
แบบเปน U-Shaped Spillway
ที่ อ ยู ใ กล ล าดไหล เ ขา อาจไม
สามารถระบายน้ำ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดน้ำ
ลนสันเขื่อน

ขอควรระวัง
พิจารณาศักยภาพการระบาย
น้ำของอาคารทางระบายน้ำ
ลน วาสามารถระบายไดเต็ม
ศักยภาพหรือไม หากไมเปน
ไปตามที่ อ อกแบบไว ให
พิ จ ารณาหาช อ งทางการ
ระบายน้ำอืน่ ๆ มาชวยเสริม
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห น้ำ ล น สั น
เขือ่ น

ขอเสนอแนะ
ควรมี ก ารจั ด ทำแบบจำลองทาง
กายภาพ เพือ่ หาตำแหนงทีเ่ หมาะสม
ของอาคารทางระบายน้ำ ล น ที่ อ ยู
ใกลลาดไหลเขา ซึ่งจะทำใหสามารถ
ระบายน้ำ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อจะนำไปประยุกตใชในโครงการ
อืน่ ๆ ในอนาคต

2. การออกแบบทีไ่ มครอบคลุมอาจ พิจารณาออกแบบใหมีการ การออกแบบ Stilling Basin ควรออก
เกิดการกัดเซาะดานทาย Stilling สลายพลั ง งานใน Stilling แบบกำแพงปกดานทายน้ำดวย เปน
Basin ใหสมบูรณ
Basin
การเพิม่ ความยาวการไหลของน้ำ เพือ่
ปองกันการกัดเซาะดานทายน้ำ
ควรใชเทคโนโลยีในการตัดคอนกรีต
เพือ่ ยนระยะเวลาในการดำเนินงานให
สัน้ ลง แทนการทุบหรือสกัดคอนกรีต

3. เนือ่ งจากในการกอสรางเพือ่ เสริม
อาคารทางระบายน้ำลนตองมี
การปลอยน้ำออกจากอางเก็บน้ำ
จึ ง ทำให มี ก ารหยุ ด ส ง น้ำ ให แ ก
พืน้ ที่ เพือ่ มิใหเกิดปญหาตามมา
จึ ง จำเป น ต อ งรี บ ก อ สร า งให
เสร็จในระยะเวลาสัน้ มีขอ จำกัด
ดานเวลา
4. ขัน้ ตอนในการดำเนินงาน มีการ
เสริมสันอาคารทางระบายน้ำลน
ก อ นการเสริ ม ความมั่ น คงตั ว
เขือ่ น

พิจารณาการเสริมความมั่น
คงของตัวเขือ่ นใหแข็งแรงกอน
จึงเขาสกู ระบวนการเสริมสัน
อาคารทางระบายน้ำลน
รอยตอระหวางคอนกรีตเกาและใหม
เมือ่ เสริมดวย Anchor Bar เพือ่ รับแรง
ดึ ง แล ว ควรใส ย างบวมน้ำ หรื อ
Bonding Agent เสริมระหวางรอยตอ
เพือ่ กันน้ำรัว่ ซึม

5. รอยตอระหวางคอนกรีตเกาและ
ใหม ในการเสริมสัน อาคารทาง
ระบายน้ำลน อาจมีชอ งวางทำให
น้ำไหลซึมผานได
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ขอสังเกต
6. อาคารทางระบายน้ำ ล น
ร ะ บ า ย น้ำ ไ ด ไ ม เ ต็ ม
ศักยภาพ เนือ่ งจากเกิดน้ำ
ท ว มบริ เ วณด า นท า ยน้ำ
เนื่ อ งจากมี ข อ จำกั ด จาก
สภาพลำน้ำเดิม

ขอควรระวัง
1) หาแนวทางในการระบายน้ำในชอง
ทางอืน่ ทดแทน เชน ระบายน้ำออกทาง
อาคารท อ ส ง น้ำ การทำกาลั ก น้ำ
เปนตน
2)ตองพิจารณาออกแบบปรับปรุง
คลองระบายน้ำดานทายน้ำกรณีเปน
คลองธรรมชาติ ใหสามารถระบายน้ำ
ไดอยางเพียงพอ

7. คลองระบายน้ำ ด า นท า ย
อาคารทางระบายน้ำลนมี
ขนาดเล็กระบายน้ำไดไมทนั
8. การเพิ่มระดับสันฝายของ
อาคารทางระบายน้ำ ล น
ถาวร อาจทำใหเขื่อนไมมี
ความมั่นคง
9. ศักยภาพของการระบายน้ำ
ลดลง เนื่ อ งจากมี ต อม อ
วางอยบู นสันฝายเดิม จาก
การเพิ่ ม ความจุ โ ดยการ
เสริมสันฝายดวยฝายพับได

ตองขุดลอกลำน้ำเดิมใหมขี นาดเพียง
พอกับปริมาณน้ำทีต่ อ งการระบาย
ตองมีการตรวจสอบความมัน่ คงของ
เขื่อนใหไดตามเกณฑที่กำหนดไว

ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการดูแลบำรุงรักษาเขือ่ น/
อางเก็บน้ำและอาคารประกอบอยาง
สม่ำเสมอ เชน ขุดลอกคลองระบาย
น้ำ ด า นท า ยน้ำ มิ ใ ห ตื้ น เขิ น เพื่ อ
ปองกันน้ำทวมดานทายน้ำ ทำให
อาคารทางระบายน้ำลนสามารถ
ระบายน้ำไดเต็มศักยภาพ
2) การออกแบบคลองระบายน้ำดาน
ทายน้ำ ในกรณีเปนคลองธรรมชาติ
ควรพิจารณาปองกันการบุกรุกดวย

พิ จ ารณาความเหมาะสมในการ
ออกแบบไมใหมีตอมอบนสันฝาย
เดิม กรณีมีการเสริมสันฝายแบบ
พับไดเพือ่ เพิม่ ความจุ

พิจารณาวาศักยภาพการระบายน้ำลด
ลงจากเดิมปริมาณเทาไร หาแนวทาง
ในการระบายน้ำ ในช อ งทางอื่ น
ทดแทน เชน ระบายน้ำออกทางอาคาร
ทอสงน้ำ การทำกาลักน้ำ เปนตน โดย
ในหมายเหตุของแบบจะตองระบุให
ชัดเจน เพือ่ ใหเจาหนาทีบ่ ำรุงรักษา
ทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

ปจจัยความสำเร็จดานการออกแบบอาคารทางระบายน้ำลน
1. การเพิม่ ความจุโดยการเสริมสันฝายดวยฝายพับได พิจารณาวาศักยภาพการระบายน้ำลดลงจากเดิม
ปริมาณเทาไร หาแนวทางในการระบายน้ำในชองทางอืน่ ทดแทน เชน ระบายน้ำออกทางอาคารทอ
สงน้ำ การทำกาลักน้ำ เปนตน โดยในหมายเหตุของแบบจะตองระบุใหชดั เจน เพือ่ ใหเจาหนาทีบ่ ำรุง
รักษาทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
2. พิจารณาศักยภาพการระบายน้ำของอาคารทางระบายน้ำลน ทีอ่ อกแบบเปน U-Shaped Spillway ที่
อยใู กลลาดไหลเขา วาสามารถระบายไดเต็มศักยภาพหรือไม หากไมเปนไปตามทีอ่ อกแบบไว ใหพจิ ารณา
หาชองทางการระบายน้ำอืน่ ๆ มาชวยเสริม เพือ่ ปองกันมิใหน้ำลนสันเขือ่ น
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ตารางที่ 2.3.3 การออกแบบอาคารทอสงน้ำ
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. Conduit ของอาคารทอสงน้ำมี ต อ งพิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง
ฐานรากใต Conduit ให
การรัว่ ซึม
เหมาะสม มีการทรุดตัวใกล
เคียงกัน

ขอเสนอแนะ
การออกแบบโครงการอางเก็บน้ำ ควร
ใหนักธรณีวิทยาตรวจสอบตำแหนงที่
ใชวางอาคาร River Outlet วาสภาพ
หินฐานรากเปนชนิดใด เชน ในกรณี
ทีเ่ ปนหินบางชนิดเสือ่ มสภาพเร็ว ควร
วางแผนไมใหโดนอากาศ/บดอัดแนน
พิเศษดวยเครือ่ งมือขนาดเล็ก ควรระบุ
ไวในหมายเหตุในแบบดวย

2. น้ำที่ระบายจากคลองระบายน้ำ
ดานทายอาคารทางระบายน้ำลน
ไหลบ า เข า ท ว มขั ง Control
House ของอาคารทอสงน้ำ

พิจารณาออกแบบปองกันมิใหน้ำไหล
ยอนมาทวม Control House เชน
ออกแบบ Dike และอาคารทีเ่ หมาะสม
เปนตน

พิจารณาออกแบบใหระดับ
ของ Control House ของ
อาคารทอสงน้ำสูงกวาระดับ
น้ำดานทายคลองระบายน้ำ
ของอาคารทางระบายน้ำลน
ในกรณีทอี่ าคารทอสงน้ำและ
อาคารทางระบายน้ำลนอยใู น
ตำแหนงใกลกนั และน้ำจาก
อาคารทางระบายน้ำลนอาจมี
ผลตออาคารทอสงน้ำ

3. การวางแนวอาคารทอสงน้ำตัดผาน
คลองระบายน้ำของอาคารทาง
ระบายน้ำลนโดยออกแบบใหทอ สง
น้ำชวงทีผ่ า นคลองระบายน้ำเปน
อาคารสะพานน้ำ หากในภายหลัง
มีการปรับปรุงขยายคลองระบายน้ำ
ใหกวางขึน้ จะกอใหเกิดความยงุ ยาก
ในการปรับปรุงทัง้ คลองระบายน้ำ
และสะพานน้ำ เนือ่ งจากมีตอมอของ
สะพานน้ำกีดขวางในคลองระบาย
น้ำ รวมทัง้ ความยาวของสะพานน้ำ
อาจจะไมเพียงพอกับความกวางของ
คลองระบายน้ำทีป่ รับปรุงใหม

หลีกเลีย่ งการวางแนวอาคารทอสงน้ำ
ตัดกับคลองระบายน้ำของอาคารทาง
ระบายน้ำลน หากจำเปนควรวางแผน
ออกแบบใหตอมอริมและตอมอตัวถัด
ไปของสะพานน้ำ มีตำแหนงและระยะ
หางทีส่ ามารถเอือ้ ตอการปรับปรุงคลอง
ระบายน้ำ ซึง่ จะทำใหลดปญหาความ
ยุงยากในกรณีที่มีการปรับปรุงคลอง
ระบายน้ำในภายหลัง
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ขอสังเกต
4. ไมมอี าคารทอสงน้ำลงลำน้ำเดิม
ราษฎรทีอ่ ยดู า นทายน้ำไมสามารถ
ใช น้ำ จากคลองธรรมชาติ ไ ด
ตามปกติ

ขอควรระวัง
ต อ งมี ก ารออกแบบอาคาร
ส ง น้ำ ลงลำน้ำ เดิ ม (River
Outlet) ของอ า งเก็ บ น้ำ
ทุกแหง

ขอเสนอแนะ

ปจจัยความสำเร็จดานการออกแบบอาคารทอสงน้ำ
การพิจารณาปรับปรุงฐานรากใต Conduit ใหเหมาะสม มีการทรุดตัวใกลเคียงกัน เพือ่ มิใหตวั
ทอ Conduit มีการเคลือ่ นตัว หัก พังเสียหาย และทำใหน้ำรัว่ ซึมออกมา และยากตอการแกไข
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ตารางที่ 2.3.4 การออกแบบประตูระบายน้ำ
ขอสังเกต
ขอเสนอแนะ
ขอควรระวัง
1. อุปกรณไฟฟาเปดปดบานระบาย พิ จ ารณาการออกแบบโครง การออกแบบโครงหลังคาเพือ่ คลุม
ติดตัง้ ไวกลางแจง อาจทำใหอายุ หลังคาเพื่อคลุมอุปกรณไฟฟา อุปกรณไฟฟาเปดปดบานระบายน้ำ
เปดปดบานระบายน้ำ
การใชงานสั้นลง
ควรทำการออกแบบใหมอี ตั ลักษณ
ทองถิน่ รวมดวย
2. ปริมาณน้ำสูงสุดในการออกแบบ ตองพิจารณาขอมูลใหครอบคลุม
หลายมิติ กอนการพิจารณาเลือกใช
มีความเหมาะสมหรือไม
ปริมาณน้ำสูงสุดในการออกแบบ
3. ความเหมาะสมของจุ ด ที่ ตั้ ง หาก Site งานไมเหมาะสม ตอง
อาคาร Spillway (ดานทายน้ำมี ปรับแกแนว หรือเปลี่ยน Site
ให มี ค วามเหมาะสมทางด า น
ความตางระดับมาก)
วิศวกรรม
4. ความสามารถในการระบายน้ำ
ผ า นอาคารชลประทานเพี ย ง
พอกับปริมาณน้ำสูงสุดที่ Return
Period ทีใ่ ชออกแบบหรือไม

ขนาดของอาคารตองเพียงพอกับ
ปริมาณน้ำสูงสุดในรอบปการเกิด
ซ้ำ (Return Period) ทีใ่ ชในการ
ออกแบบ

5. มี ก ารกั ด เซาะด า นท า ยน้ำ ของ อาคารสลายพลังงาน (Stilling
Basin) จะตองออกแบบใหถูก
อาคารชลประทาน
ตองตามหลักวิศวกรรม เชน พืน้
Stilling Basin จะตองต่ำกวาหรือ
เทากับพืน้ คลองระบายน้ำ เพือ่ ให
เกิดการสลายพลังงานไดเต็มที่
ปองกันการกัดเซาะ คลองระบาย
ดานทายน้ำจะตองมีขนาดเพียง
พอที่ จ ะรองรั บ ปริ ม าณน้ำ ที่
ระบายออกจากอาคารได โ ดย
สะดวก และหากความเร็วของน้ำ
ที่ไหลผานอาคารมีความเร็วสูง
อั น จะก อ ให เ กิ ด การกั ด เซาะ
จะตองมีการออกแบบเพือ่ ปองกัน
การกัดเซาะไว
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ขอสังเกต
6. อุปกรณลวดสลิงที่ใชแขวนบาน
ระบายของอาคารเสื่อมสภาพ
(Fatigue) เนื่องจากการแขวน
บานระบายไวนาน โดยไมมีตัว
Support ชวยยึด

ขอควรระวัง
ตองออกแบบใหมี Support รับ
บานระบายของอาคาร เพือ่ ปองกัน
การเสือ่ มสภาพของอุปกรณลวด
สลิงที่ใชแขวนบานฯ ในกรณีที่
ตองใชแขวนบานระบายไวนานๆ

ขอเสนอแนะ
มีการบำรุงรักษาอุปกรณลวดสลิง
อยางสม่ำเสมอ เพือ่ ใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. ไมสามารถหยอน Stop Log ในการออกแบบอาคารต อ ง
ลงไปในชอง Groove เพือ่ ซอม พิจารณาโครงสรางเผือ่ การบำรุง
แซมบานระบายของอาคารได รักษา โดยใหสามารถนำ Stop
Log ลงไปในชอง Groove ได
อยางสะดวก เชน การออกแบบ
สะพาน หรือ Grantry Crane
เปนตน
8. การออกแบบโครงสรางปองกัน
ตลิ่ ง ใช วั ส ดุ ไ ม เ หมาะสมกั บ
ลักษณะการกอสราง ทำใหการรับ
แรงของฐานรากไมมีประสิทธิ
ภาพ เนื่องจากวัสดุไมฟอรมตัว
ใตน้ำ

การออกแบบโครงสรางปองกัน
ตลิง่ ตองออกแบบวัสดุใหเหมาะ
สมกับลักษณะการกอสราง และ
เพือ่ ใหการรับแรงของฐานรากมี
ประสิทธิภาพ กรณีวสั ดุไมฟอรม
ตัวใตน้ำ

9. การออกแบบอาคารในบริเวณ
ชองลัดหรือกระเพาะหมู InletOutlet Transition ไมสอดคลอง
กับโคงน้ำ ทำใหอาคารถูกกัดเซาะ

การออกแบบอาคารในบริเวณ
ชองลัดหรือกระเพาะหมู ตอง
พิจารณา Inlet-Outlet Transition
ใหสอดคลองกับโคงน้ำ

10. ประตูระบายน้ำทีส่ รางขึน้ กอให การออกแบบตองใหสอดคลองกับ
ภู มิ สั ง คม ทั้ ง ด า นวิ ศ วกรรม
เกิดความขัดแยงในชุมชน
สังคม เศรษฐศาสตร และ สิง่
แวดลอม เชน การพิจารณา รูป
แบบอาคาร คุณภาพน้ำ ตะกอน
ทีท่ บั ถม การขึน้ ลงของน้ำ การลง
ทุ น การมี ส ว นร ว ม เป น ต น
พิจารณาดานตางๆ บูรณาการ
งานรวมกัน
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ขอสังเกต
ขอควรระวัง
11. ลาดตลิ่ ง ของประตู ร ะบายน้ำ หาแนวทางออกแบบปองกันลาด
ตลิง่ โดยใชวธิ ที เี่ หมาะสม เชน ใช
ทรุดตัว
กลอง Gabion หรือ การตอกเสา
เข็ม เปนตน

ขอเสนอแนะ

12. บานระบายน้ำสวนทีจ่ มอยใู นน้ำ เลือกใชบานระบานทีท่ ำจากวัสดุ
เค็ม จะถูกน้ำเค็มกัดกรอนบาน ทีเ่ หมะสมกับคุณภาพน้ำ เชน ใช
บานระบายทีท่ ำจาก Fiber Glass
เปนสนิม
เปนตน
13. เครื่องสูบน้ำของโครงการประตู
ระบายน้ำพังเสียหาย เนือ่ งจากมี
การสูบน้ำตลอดเวลา เพราะขาด
เจาหนาทีบ่ ำรุงรักษา

14. การปรับปรุงรูปแบบประตูระบาย
น้ำ โดยมีการติดตัง้ Pump ทีบ่ าน
ระบายน้ำ (Gate Pump) อาจ
ทำใหโครงสรางเดิมไมสามารถรับ
แรงทีเ่ พิม่ ขึน้ ได ทำใหไมมคี วาม
มัน่ คงเพียงพอเกิดการพังเสียหาย

1) ออกแบบเครื่องสูบน้ำโดยใช
พลังงานสะอาด เชน Solar Cell
และใชระบบอัตโนมัติมาควบคุม
การทำงานแทนคน
2) การออกแบบเครื่องสูบน้ำควร
คำนึงถึงขนาดพืน้ ทีร่ บั ประโยชนให
สอดคลองกับขนาดเครื่องสูบน้ำ
และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
เพือ่ ไมใหเปนภาระของเครือ่ งสูบน้ำ
มากเกินไป
ตองพิจารณาตรวจสอบความมัน่
คงของโครงสรางอาคารและฐาน
ราก เชน อาคารตองสามารถรับ
น้ำหนักเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งกับ
บานระบายน้ำ และความสามารถ
รับแรงสัน่ สะเทือนเมือ่ อายุการใช
งานเครือ่ งสูบน้ำมากขึน้ รวมทัง้
พิ จ ารณารู ป แบบการบริ ห าร
จัดการน้ำ เพื่อจะไดติดตั้งชนิด
Pump ไดเหมาะสม เชน อาจมี
การติดตัง้ ระบบสูบน้ำแบบ 2 ทาง
แทนระบบการสูบน้ำแบบปกติ

15. ระดับพื้นธรณีประตูอยูสูงกวา
ลำหวยมากเกินไป ไมเหมาะสม

ควรออกแบบใหระดับธรณีบาน อยู
ทีร่ ะดับทองน้ำหรือสูงกวาเล็กนอย
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ขอสังเกต
ขอควรระวัง
16. ในกรณี ปตร. เดิมระบายน้ำไม ควรออกแบบอาคารใหมีขนาด
เพี ย งพอเมื่ อ มี ป ริ ม าณน้ำ เกิ น ใหญตามปริมาณน้ำทีเ่ พิม่ ขึน้
Return Period ทีอ่ อกแบบไว
17. วั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งบาน
ระบายน้ำทีน่ ำไปติดตัง้ บริเวณที่
เปนน้ำเค็มไมเหมาะสม ทำให
บานระบายเกิดการกัดกรอนเสีย
หายไมสามารถใชการได

สำหรับบานระบายที่จะนำไปใช
ในบริเวณทีเ่ ปนน้ำเค็ม ตองประ
ยุกตใชนวัตกรรมสมัยใหมดาน
วัสดุกอสรางที่สามารถปองกัน
การกัดกรอนของน้ำเค็ม มาเปน
วัสดุในการกอสรางบานระบาย

18. การเป ด ป ด (Operate) บาน
ระบายในเวลาเดี ย วกั น เพื่ อ
ระบายน้ำและแกปญ
 หาตะกอนที่
ตกคางจะมีความยงุ ยาก ในกรณี
ที่ใชบานระบายชนิดเดียวกัน

ออกแบบใหมบี านระบายในการ
ควบคุมเปน 2 ชนิด เพื่อแก
ป ญ หาการระบายน้ำ และแก
ปญหาตะกอนทีต่ กคาง โดยบาน
ระบายเดี่ยวเพื่อแกปญหาการ
ระบายน้ำ และบานระบายคเู พือ่
แกปญ
 หาตะกอนทีต่ กคาง

ขอเสนอแนะ
กรณีทมี่ อี ทิ ธิพลของระดับน้ำทะเล
สูงขึ้น ควรติดตั้งปมสูบน้ำ เพื่อ
ระบายน้ำในพืน้ ทีอ่ อกไป

19. สะพานโครงยกเครือ่ งกวานบาน ออกแบบความกวางสะพานโครง
ระบายกวางไมเพียงพอ ทำใหไม ยกเครือ่ งกวานบานระบาย ใหมี
สะดวกในการบำรุงรักษาอาคาร ความเหมาะสมกับขนาดอุปกรณ
และเกิ ด ความสะดวกในการ
บำรุงรักษา
ปจจัยความสำเร็จดานการออกแบบประตูระบายน้ำ
1. การออกแบบใหมบี านระบายในการควบคุมเปน 2 ชนิด เพือ่ แกปญ
 หาการระบายน้ำและแกปญ
 หาตะกอน
ทีต่ กคาง โดยบานระบายเดีย่ วเพือ่ แกปญ
 หาการระบายน้ำ และบานระบายคเู พือ่ แกปญ
 หาตะกอนที่
ตกคาง
2. การเลือกใชบานระบานที่ทำจากวัสดุที่เหมะสมกับคุณภาพน้ำ เชน ใชบานระบายที่ทำจาก Fiber
Glass เปนตน
3. การพิจารณาตรวจสอบความมัน่ คงของโครงสรางอาคารและฐานราก เชน อาคารตองสามารถรับน้ำหนัก
เครือ่ งสูบน้ำทีต่ ดิ ตัง้ กับบานระบายน้ำ และความสามารถรับแรงสัน่ สะเทือนเมือ่ อายุการใชงานเครือ่ ง
สูบน้ำมากขึน้ รวมทัง้ พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการน้ำ เพือ่ จะไดตดิ ตัง้ ชนิด Pump ไดเหมาะสม
เชน อาจมีการติดตัง้ ระบบสูบน้ำแบบ 2 ทาง แทนระบบการสูบน้ำแบบปกติ
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ตารางที่ 2.3.5 การออกแบบอาคารหัวงานและระบบชลประทาน
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. การใชงานฝายยางในระยะยาว ต อ งเลื อ กวั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี
คุ ณ ภาพยางที่ ใ ช ทำตั ว ฝาย มาตรฐานรองรับและการติดตัง้ ที่
ถูกตอง
เสือ่ มเร็ว

ขอเสนอแนะ
ควรกำหนดคุณสมบัติของยางที่
จะนำมาใช ทำตั ว ฝายให มี อ ายุ
ยาวขึ้ น และมี ก ารตรวจสอบ
คุณสมบัติกอนนำมากอสรางให
เปนไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนดไว

2. การใชงานฝายยาง มีตะกอนทับ ตองใสใจในการบำรุงรักษาอาคาร
ถมตัวฝาย ทำใหระบบการทำงาน เชน หมัน่ ปดเปดบานใหใชงานได
เปดปดฝายไมมปี ระสิทธิภาพ ตามปกติ ซึ่งจะเปนการระบาย
ตะกอนไดในขณะเดียวกัน เปน
ตน หรืออาจออกแบบใหตัวฝาย
แบงเปนหลายชวง เมื่อชวงใดมี
ปญหาตะกอนทับถม ชวงทีเ่ หลือ
ยังสามารถชวยทำงานได

ควรมีเจาหนาทีป่ ระจำการตรวจ
สอบตัวฝายยาง อุปกรณยึดตัว
ฝายยาง และอปุกรณในหองควบ
คุมเปนประจำทุกวัน และตรวจ
สอบความผิดปกติของฝายยางทุก
6 เดือน

3. เมือ่ ใชงานแลวตัวฝายชำรุด ไม เมือ่ ใชงานแลวตัวฝายชำรุด ไมตอ ง
การจะซอมแซมฝายเดิม พิจารณา
ตองการจะซอมแซมฝายเดิม
ทางเลือกในการออกแบบรูปแบบ
อาคารใหเหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริง รวมทัง้ นำวัสดุตา งๆ มา
ใชในการออกแบบใหเหมาะสม

ควรพิ จ ารณาสาเหตุ ข องการ
ชำรุดของถุงฝายยาง เพือ่ หาแนว
ทางในการปองกันและแกไขใน
ระยะยาว

4. ลาดคลองดาดคอนกรีต (กรณี ในกรณีทมี่ กี ารออกแบบคลองสงน้ำ
คลองจม) พัง เนือ่ งจากมีแรงดัน ดาดคอนกรีตทีเ่ ปนคลองจม ตอง
หาแนวทางตางๆ ในการระบายน้ำ
น้ำใตดินสูง
ใตดนิ ออกใหเพียงพอ เพือ่ ลดแรง
ดันน้ำ ไมใหดนั ลาดคลองเสียหาย
5. การระบายน้ำของ Bottom Drain
เปดไมได หรือไมมี Bottom Drain
ทำใหไมสามารถพรองน้ำไดกอ น
ฤดูน้ำหลาก

เพิม่ การระบายน้ำออกจากอางฯ โดย
ขยายขนาดคลองสงน้ำชลประทาน
ชวงตนใหใหญขนึ้ พรอมทัง้ ออกแบบ
อาคารทิง้ น้ำ (Wasteway) และ
อาคารทดน้ำ (Check Structure)
ในคลองสงน้ำ
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ขอสังเกต
ขอควรระวัง
6. โครงการพระราชดำริ ดำเนินการ พิจารณาออกแบบโครงการใหตรง
ศึกษา ออกแบบไมตรงกับแนว ตามแนวทางพระราชดำริ
ทางพระราชดำริ

ขอเสนอแนะ

7. การออกแบบโครงการผันน้ำขาม พิจารณาออกแบบโครงการผัน
ลุ ม น้ำ ไม มี ค วามชั ด เจนในการ น้ำขามลุมน้ำใหสามารถจัดสรร
น้ำไดอยางถูกตองและเปนธรรม
บริหารน้ำตนทุน
8. โครงการทีม่ พี นื้ ทีล่ มุ ต่ำ มักเกิดน้ำ การออกแบบนอกจากการ
พิจารณาทางดานวิศวกรรม และ
ทวมซ้ำซากในพื้นที่
ดานเศรษฐศาสตร แลว ตอง
พิ จ ารณาให ส อดคล อ งกั บ ภู มิ
สังคม เชน การพิจารณาหาพืน้ ที่
ลมุ ต่ำเพือ่ ทำแกมลิง หารูปแบบ
อาคารใหเหมาะสมในการบริหาร
จัดการน้ำ การมีสว นรวม เปนตน
โดยการพิ จ ารณาด า นต า งๆ
จะตองบูรณาการงานรวมกัน
9. บริเวณหนาฝายสันหยัก มักมี พิจารณาออกแบบปองกันการ
ตะกอนมาทั บ ถม ไม ส ามารถ ตกตะกอนบริเวณหนาฝายสัน
ระบายน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ หยัก เชน มีการทำ Bottom
Drain และ การทำ Ramp หนา
ฝาย (แผนพืน้ ลาดจากสันฝายมา
ยังหนาฝาย โดยใชความลาดชัน
ทีเ่ หมาะสม 1 : 3 ซึง่ เปนอัตรา
สวนทีม่ ผี ลการวิจยั รองรับ) เปน
ตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายตะกอน
10. การคำนวณออกแบบ Q ระบาย
ที่ใช Return Period นอยไป
จะทำใหเกิดน้ำทวมกรณีที่ Flood
มามากกว า Return Period
ดังกลาว

คำนวณออกแบบ Q ระบายที่
Return Period ไมนอ ยกวา 25 ป
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ขอสังเกต
11. การสงน้ำโดยใชระบบทอจากอาง
เก็บน้ำ ไมสามารถสงน้ำใหแก
ราษฎรไดอยางทัว่ ถึง เนือ่ งจากความ
ดันน้ำไมเพียงพอ จากขอจำกัดเรือ่ ง
สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ำ
ตนทุน และคุณภาพน้ำ

ขอควรระวัง
ตองพิจารณาทางเลือกตางๆ เพือ่ แกปญ
 หา
ความดันน้ำไมเพียงพอ ใหสามารถสงน้ำ
ใหแกราษฎรไดอยางทัว่ ถึง เชน การหา
แหลงน้ำจากแหลงอืน่ มาชวยเสริม การ
ใชระบบรอบเวรในการสงน้ำ การใช
ประปาเฉพาะจุดมาชวยโดยมีถงั สูง และ
การจัดตัง้ กลมุ ผใู ชน้ำมาบริหารน้ำและมี
การแบงปนน้ำ เปนตน

12. ปญหารอย crack ของทอ AC
(Asbestos Cement) ระหวางการ
ขนสงและในขัน้ ตอนกอสราง ซึง่
เมื่อนำมาใชงานสงน้ำดวยแรง
ดันแลวในระยะยาวทออาจปริ
แตกได

ตองควบคุมกระบวนการตั้งแตจัดสงทอ
และระหวางกอสราง มิใหเกิดรอย crack
ของทอ มีการตรวจสอบลักษณะทัว่ ไป
ภายนอกกอนการนำมาใช หากพบวามี
รอย crack ดังกลาวหามมิใหนำมาใชงาน

ขอเสนอแนะ

13. ในการผันน้ำกรณีโครงการอาง ควรออกแบบติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณ
พวงฯ ไมสามารถวัดปริมาณน้ำ น้ำทีท่ อ สงน้ำ เพือ่ จะไดทราบปริมาณน้ำ
ทีท่ อ สงน้ำทีผ่ นั ไปยังแตละอางได ที่ ท อ ส ง น้ำ ผั น น้ำ ให แ ต ล ะอ า ง และ
สามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากขึน้
ปจจัยความสำเร็จดานการออกแบบอาคารหัวงานและระบบชลประทาน
1. การออกแบบใหตวั ฝายแบงเปนหลายชวง เมือ่ ชวงใดมีปญ
 หาตะกอนทับถม ชวงทีเ่ หลือยังสามารถ
ชวยทำงานได
2. การออกแบบปองกันการตกตะกอนบริเวณหนาฝายสันหยัก เชน มีการทำ Bottom Drain และ
การทำ Ramp หนาฝาย (แผนพื้นลาดจากสันฝายมายังหนาฝาย โดยใชความลาดชันที่เหมาะสม
1 : 3 ซึง่ เปนอัตราสวนทีม่ ผี ลการวิจยั รองรับ) เปนตน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการระบายตะกอน
3. การออกแบบนอกจากการพิจารณาทางดานวิศวกรรม และดานเศรษฐศาสตร แลว ตองพิจารณา
ใหสอดคลองกับภูมสิ งั คม เชน การพิจารณาหาพืน้ ทีล่ มุ ต่ำเพือ่ ทำแกมลิง หารูปแบบอาคารใหเหมาะ
สมในการบริหารจัดการน้ำ การมีสว นรวม เปนตน โดยการพิจารณาดานตางๆ จะตองบูรณาการงาน
รวมกัน
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ตารางที่ 2.3.6 การออกแบบอาคารอืน่ ๆ
ขอสังเกต
1. การทำผิวจราจรดินซีเมนตผสม
ยางพาราบนพืน้ ผิวจราจรเกา การ
ทดสอบหาคา CBR คอนขาง
ทำไดยาก เพราะสวนใหญสภาพ
พื้นผิวจราจรเดิมคอนขางแข็ง
ตองใชเครื่องมือในการทดสอบ
ซึ่งมีปญหาคือขาดเครื่องมือใน
การทดสอบ รวมทัง้ การทดสอบ
ตองรีบดำเนินการในระยะเวลา
เรงดวน

ขอควรระวัง

2. การผสมวัสดุเพื่อทำผิวทางให
เปนเนื้อเดียวกัน

ขอเสนอแนะ
ควรมีการเตรียมความพรอมเกีย่ ว
กับอุปกรณในการตรวจสอบคา
CBR ไวลว งหนา รวมทัง้ นำนวัต
กรรมสมัยใหมเขามาชวยในการ
ตรวจสอบ เพือ่ ใหสามารถตรวจ
สอบไดเร็วขึน้

ตองหาวิธกี ารทีม่ นั่ ใจวาสามารถ
ผสมวัสดุเพื่อทำผิวทางใหเปน
เนื้อเดียวกันได

3. การจัดทำ TOR ในการกอสราง ตองมีการจัดทำ TOR หรือเงือ่ นไข
การกอสรางใหเปนรูปแบบเดียวกัน
ถนนดินซีเมนตผสมยางพารา
รวมทัง้ มีการปรับปรุงแบบมาตรฐาน
ถนนซีเมนตผสมยางพาราใหครอบ
คลุมเงือ่ นไขตางๆ
4. โครงการที่มีการปรับปรุงแบบ โครงการที่มีการปรับปรุงแบบ
ระหว า งการก อ สร า ง แต ไ ม มี ระหวางการกอสราง ตองมีการจัด
ขอมูลแบบ Shop Drawing และ ทำแบบ Shop Drawing และ
Asbuilt Drawing ทำให ก าร Asbuilt Drawing ระหวางการกอ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง โครงการใน สราง และตองสงมอบแบบดังกลาว
ไปยังหนวยงานสงน้ำและบำรุง
อนาคตทำไดอยางไมถกู ตอง
รักษา (โดยขอใหหนวยงานทีส่ ง มอบ
แนบแบบ Shop Drawing และ
Asbuilt Drawing ไปพรอมเอกสาร
สงมอบใหแกหนวยงานรับมอบ
และสงสำเนาใหสำนักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรม 1 ชุด
เพือ่ เก็บไวใชหากมีการแกไขปรับปรุง
โครงการในอนาคต)
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ขอสังเกต
5. อาคารที่ออกแบบโดยขาดการมี
สวนรวมของราษฎร หรือไมเปน
ไปตามความตองการของราษฎร
มักกอใหเกิดอุปสรรคในการกอ
สราง รวมทัง้ กอใหเกิดความขัด
แยงในชุมชน

ขอควรระวัง
การออกแบบอาคารจะตองอยู
ภายใตการมีสว นรวมของราษฎร
โดยมี ก ารนำเสนอรู ป แบบ
โครงการใหราษฎรเขาใจไดงาย
เชน ใชรปู แบบ 3D หรือ Sketch
Up เปนตน และนำขอคิดเห็น
จากความตองการจากราษฎรที่
เปนไปไดทางวิศวกรรมมาผสาน
ปรับแก เปนการออกแบบแบบ
บูรณาการ รวมทัง้ การออกแบบ
ควรเพิม่ ใหมรี ปู แบบอาคารทีม่ เี อก
ลักษณทองถิ่น เพื่อสรางความ
ภูมใิ จและความรสู กึ เปนเจาของ
ในทองถิน่ แกราษฎร

6. ชื่อโครงการในการออกแบบตั้ง
ตามการศึกษาวางโครงการ บาง
ค รั้ ง มี ป ญ ห า ใ น ก า ร ข อ ตั้ ง
งบประมาณเนื่องจากชื่อไมตรง
กับลักษณะอาคาร

ในการออกแบบควรใหมกี ารปรับ
ชือ่ ใหตรงกับลักษณะอาคารกอน
การขอตั้งงบประมาณออกแบบ
โดยไมจำเปนตองใชชื่อลักษณะ
อาคารตามขั้ น ตอนการศึ ก ษา
โครงการ

ขอเสนอแนะ

ปจจัยความสำเร็จดานการออกแบบอืน่ ๆ
การออกแบบอาคารจะตองอยภู ายใตการมีสว นรวมของราษฎร โดยมีการนำเสนอรูปแบบโครงการ
ใหราษฎรเขาใจไดงา ย เชน ใชรปู แบบ 3D หรือ Sketch Up เปนตน และนำขอคิดเห็นจากความตอง
การจากราษฎรทีเ่ ปนไปไดทางวิศวกรรมมาผสานปรับแก เปนการออกแบบแบบบูรณาการ รวมทัง้ การออก
แบบควรเพิม่ ใหมรี ปู แบบอาคารทีม่ เี อกลักษณทอ งถิน่ เพือ่ สรางความภูมใิ จและความรสู กึ เปนเจาของใน
ทองถิน่ แกราษฎร
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2.4 การวิจยั และพัฒนา
สำนักวิจัยและพัฒนา มีภารกิจโดยตรงในการดำเนินการดานวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทาน
โดยหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557
ดังนี้
(1) ศึกษา คนควา วิจยั พัฒนา และเผยแพรงานดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรของกรม
(2) ดําเนินการเกีย่ วกับงานทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณทเี่ กีย่ วของกับงานของกรม
ใหเปนไปตามหลักวิชาการ
(3) ถายทอดและประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งผลงานวิจัยดานการชลประทานเพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมและบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วของกับงานของกรม
(4) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
พันธกิจของสำนักวิจยั และพัฒนาประกอบดวย
(1) สรางผลงานวิจยั และนวัตกรรมในงานกอสรางแหลงน้ำและระบบการชลประทาน รวมทัง้ การวิจยั
เพือ่ รักษาสมดุลธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทีต่ อบสนองการบริหารจัดการน้ำ
(2) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูงในการผลิตผลงานวิจัย และการดําเนินงาน
โครงการวิจยั แบบบูรณาการ
(3) ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพงานการทดสอบวัสดุและคุณภาพน้ำ สูม าตรฐานสากล
(4) สรางผลงานวิจยั และพัฒนาโดยการมีสว นรวมของประชาชน และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
(5) ถายทอดองคความรูเ ทคโนโลยี และการประยุกตใชผลงานวิจยั ไปสูส าธารณะ
การดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนา ถือวาเปนการดำเนินงานที่มีความสำคัญสำหรับสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของกรมชลประทานในดานตางๆ ใหสามารถดำเนินการไปไดอยางมีความถูกตองครบถวนตามหลัก
วิชการ โดยผลการวิจยั ขอมูล และขอเท็จจริงจากการวิเคราะห คนควา ทดลอง วิจยั เขามาชวยประกอบการ
ตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานงานดานพิจารณาวางโครงการ ออกแบบ กอสรางและบำรุงรักษางาน
ชลประทาน ใหมคี วามเหมาะสม และพัฒนางานตามภารกิจหลักของกรมชลประทานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
กระบวนการดำเนินงานของสำนักวิจยั และพัฒนา ไดแก กระบวนงานงบประมาณและการเบิกจาย กระบวนงาน
โครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการสนับสนุน กระบวนงานโครงการวิจยั การเผยแพรผลงานวิจยั โดยการจัดนิทรรศการของ
สำนักวิจยั และพัฒนา กระบวนการตรวจรับตัวอยางกระบวนการสัง่ งาน กระบวนการจัดทำรายงานผลการทดสอบ
ดังรูปที่ 2-14 - รูปที่ 2-19 ตามลำดับ
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รูปที่ 2-14 กระบวนงานงบประมาณและการเบิกจาย
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รูปที่ 2-15 กระบวนงานโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการสนับสนุน
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รูปที่ 2-15 ระบวนงานโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการสนับสนุน(ตอ)
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รูปที่ 2-16 กระบวนงานโครงการวิจยั การเผยแพรผลงานวิจยั
โดยการจัดนิทรรศการของสำนักวิจัยและพัฒนา
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รูปที่ 2-17 กระบวนการตรวจรับตัวอยาง
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รูปที่ 2-18 กระบวนการสัง่ งาน
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รูปที่ 2-19 กระบวนการจัดทำรายงานผลการทดสอบ
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จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ ดาน
วิจยั และพัฒนาแบงออกเปนดานตาง ๆ ไดแกการกอสรางอาคารชลประทาน การกอสรางถนนและงานปรับปรุง
ฐานราก การปรับปรุงดินคุณภาพดินกระจายตัว งานกำจัดวัชพืช งานคุณภาพน้ำและนวัตกรรมและการเผยแพร
ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.4.1 การกอสรางอาคารชลประทาน
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. การวิเคราะหคำนวณและออก 1) ตองทบทวนขอมูลสภาพแวด
แบบดานชลศาสตรของอาคาร ลอม และสมมุตฐิ านใหครบถวน
2) ตองตรวจสอบความถูกตอง
ชลประทาน ไมเหมาะสม
ของผลการวิเคราะหคำนวณ
3) หากจำเปน ตองใชแบบจำลอง
ทางกายภาพ (Physical Model)
เพื่อพิสูจนทราบพฤติกรรมและ
ยืนยันผลการวิเคราะหคำนวณ

ขอเสนอแนะ
การออกแบบอาคารชลประทานที่
มีความยงุ ยากซับซอน นอกจาก
ใชแบบจำลองทางคณิตศาสตร
(Mathematical Model) แลว
ควรใชแบบจำลองทางกายภาพ
(Physical Model) ซึง่ ทำใหทราบ
ถึงพฤติกรรมและผลกระทบอืน่ ๆ
ที่ไมสามารถวิเคราะหและคาด
หวังจากการคำนวณได เชน การ
กัดเซาะตลิง่ ทายน้ำ กระแสน้ำวน
เปนตน

2. การใชแบบจำลองทางกายภาพ
เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงประตูระบายน้ำทีม่ คี วาม
เสียหาย

ค ว ร จั ด ทำ แ บ บ จำ ล อ ง ท า ง
กายภาพเพื่อศึกษาแนวทางใน
การแกไขปรับประตูระบายน้ำทีม่ ี
ความเสียหาย ดังนี้
1) การลดระดับพืน้ อาคารสลาย
พลังงาน ใหอยตู ่ำกวาระดับทอง
น้ำ ทัง้ นี้ ตองคำนึงถึงความมัน่
คงปลอดภัยของโครงสรางสวน
อื่นๆ
2) การเพิม่ ความยาวของอาคาร
สลายพลังงาน ใหมีความยาว
เพียงพอทีจ่ ะสลายพลังงานได
3) การควบคุม Conjugated
depthใหเกิดการสลายพลังงาน
ในอาคารสลายพลังงาน

1) ระดับพืน้ อาคารสลายพลังงาน
ตองอยตู ่ำกวาระดับทองน้ำ
2) ความยาวของอาคารสลาย
พลังงาน ตองมีความยาวเพียง
พอที่จะสลายพลังงานได
3) Conjugated depth จะตอง
ทำหนาทีค่ วบคุมใหเกิดการสลาย
พลังงานในอาคารสลายพลังงาน
ซึง่ อาจมีความจำเปนตองใชแบบ
จำลองทางกายภาพในการยืนยัน
การสลายพลังงาน
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ขอควรระวัง
ขอสังเกต
3. การใชแบบจำลองคณิตศาสตร ต อ งใช ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการไหลและ ระดับน้ำขึน้ น้ำลง การประมงชาย
คุณภาพน้ำของคลองระบายน้ำ ฝง เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ลงทะเลกรณีศกึ ษาบริเวณคลอง 1) วิเคราะหอตั ราการระบายน้ำ
2) วิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ำ
โรงปูน จังหวัดเพชรบุรี

ขอเสนอแนะ
ควรใชแบบจำลองคณิตศาสตร
และทำการเก็บขอมูลคุณภาพน้ำ
เพือ่ วิเคราะหอตั ราการระบายน้ำ
และคุณภาพน้ำ ทัง้ ในคลองและ
บริเวณชายฝง ทะเล

4. การคำนวณปริมาณน้ำผานอาคาร
แบบผสมระหวางประตูน้ำกับฝาย
หยัก โดยการใชแบบจำลองทาง
กายภาพ เพือ่ เปรียบเทียบกับอัตรา
การไหลทีอ่ อกแบบไว

ควรจัดทำแบบจำลองทางกายภาพ
เพื่ อ หาอั ต ราการไหลสำหรั บ
คำนวณปริมาณน้ำเพื่อการออก
แบบอาคารแบบผสมระหว า ง
ประตูน้ำกับฝายหยัก รวมทัง้ จัด
ทำกราฟความสัมพันธระหวาง
อั ต ราการไหลกั บ ความสู ง ของ
ระดับน้ำดานเหนืออาคาร เพื่อ
นำมาใชในการบริหารจัดการน้ำ

ตองคำนึงถึงผลกระทบของสภาพ
แวดลอม(Boundary Conditions) ทีไ่ มเปนไปตามสมมุตฐิ าน
ของสมการตางๆทีใ่ ชคำนวณ
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ตารางที่ 2.4.2 การกอสรางถนนและงานปรับปรุงฐานราก
ขอสังเกต
1. การนำรองใชยางพารามาเปน
ส ว นผสมเพื่ อ การก อ สร า ง
ถนนของกรมชลประทาน ไม
สามารถใชไดกับแหลงวัสดุดิน
(Soil Aggregate) ทุกพืน้ ที่

ขอควรระวัง
1) ตองศึกษาขอกำหนดพิเศษที่
สว.พิเศษ 1/2560 ของกรมทาง
หลวง และขอกำหนดอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข อ งให ชั ด เจน เช น
คุณสมบัติของดินที่จะนำมาใช
เปนสวนผสม กระบวนการผสม
และวิธกี ารทำงาน เปนตน
2) น้ำยางพารา จะตองเปนชนิด
NR - Preblend หรือ Postblend
และต อ งได " รั บ รองมาตรฐาน
วั ส ดุ " จากคณะกรรมการ
พิจารณาการรับรองมาตรฐาน
วัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสม
เพิม่ และสารผสมเพิม่ สำหรับ
การกอสรางถนนดินซีเมนตปรับ
ปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ
3) ในการผสมดินกับน้ำยางพารา
ต อ งมี ก ารออกแบบอั ต ราส ว น
ผสมตาม Job mixed formulaทุก
ครั้ ง และต อ งตรวจสอบจาก
หนวยงานหรือสถาบันที่มีความ
พรอมและนาเชือ่ ถือ
4) ถนนที่ มี ส ว นผสมของน้ำ
ยางพารา (Para Soil) จะทำให
ถนนมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น พลาสติ ก
มากขึน้ ดังนัน้ ตองคำนึงถึงกำลัง
การรับน้ำหนักของถนน (Bearing Capacity)
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ขอเสนอแนะ
1) ควรกำหนดราคางาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการการราคา
กลางและขึน้ ทะเบียนผปู ระกอบ
การ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี าร
กำหนดราคากลางงานกอสราง
ฉบับที่ 2
2) สวพ.และ สชป.1-17 มีเครือ่ ง
มือและบุคลากรในการตรวจสอบ
อัตราสวนผสมตาม Job mixed
formula พรอมใหบริการ
3) โครงการที่รับผิดชอบ ควร
ติดตามการใชงานของถนนเชน
การชำรุดพื้นผิวทาง การมีฝุน
ปริมาณจราจรและชนิดของยาน
พาหนะ เปนประจำ ทุก 1 เดือน
6 เดือน 1 ป และ 2 ป เปนตน
สำหรับไวเปนขอมูลขยายผลตอ
ไปในอนาคต
4) กองพัสดุของกรมชลประทาน
ควรเปนหนวยงานหลักในการ
กำหนดระยะเวลาประกันสัญญา
กอสรางใหชัดเจนจะไดไมเปน
ปญหาในภายหลัง และนำไปเปน
แนวทางปฏิบตั ติ อ ไป
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ขอสังเกต
2. การนำวิธกี าร Soil-Cementมา
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพดินสำหรับงานกอสราง
ฐานรากของอาคารชลประทาน
บางครั้งไมมีการศึกษาวิธีการที่
เหมาะสม

ขอควรระวัง
1) ตองพิจารณาถึงอัตราสวน
ผสมที่เหมาะสมที่จะทำใหดินมี
ความสามารถในการรับน้ำหนัก
บรรทุกปลอดภัยได ซึง่ ขึน้ อยกู บั
คุณสมบัติของดินฐานรากนั้น
2) ตองทำการเปรียบเทียบราคา
คาปรับปรุงคุณภาพดินกับวิธกี าร
อืน่ ๆ ดวย
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ขอเสนอแนะ
โครงการกอสราง และหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ ควรรวมมือกันศึกษา
วิจยั ตอยอดการปรับปรุงฐานราก
ข อ ง ง า น ก อ ส ร า ง ด ว ย วิ ธี
Soil-Cement โดยหาอัตราสวน
ที่ เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ปู น ต อ ดิ น
(Job Mixed Design) ในแตละ
พืน้ ที่ เชน กำลังรับแรงอัด กำลัง
รับแรงเฉือน คาอัตราการไหล
ผานไดของน้ำ (Permeability, K)
และคาPenetration, N เปนตน
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการ
วิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุง
ฐานรากทีเ่ หมาะสม
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ตารางที่ 2.4.3 งานปรับปรุงคุณภาพดินกระจายตัว
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. การใชวัสดุดินที่มีคุณสมบัติไม 1) ตองตรวจสอบ Term of
เหมาะสมทางดานวิศวกรรมมา Reference (TOR) งานปรับ
ปรุงดินคุณภาพดินกระจาย
ใชในงานกอสราง
ตัว (Dispersive Clay) อยาง
ละเอียดเพื่อไมใหเกิดความ
ผิดพลาด
2) หลี ก เลี่ ย งเทคนิ ค การ
กอสรางที่ตองใชวัสดุที่ไม
เหมาะสมกั บ สภาพที่ อ ยู
ใตน้ำ เชน การทำ Deep
Cement Column (DCM)
ใ น ง า น ป อ ง กั น ต ลิ่ ง
(กรณีสวรรณภูมิ และการ
ไฟฟาวังนอย )
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ขอเสนอแนะ
1) ในการกอสรางทำนบดินควรหลีก
เลีย่ งการใชวสั ดุทไี่ มเหมาะสมมาใช
ในงานกอสราง เชน ดินกระจายตัว
(Dispersive Clay)เนือ่ งจากจะเกิด
ความเสียหายตอโครงสรางอาคาร
ตามมาในภายหลัง
2)กรณีไมสามารถหลีกเลี่ยงการนำ
"Dispersive Clay" มาใชงานกอ
สราง มีวธิ ปี ฏิบตั ดิ งั นี้
2.1) ควรเก็ บ ตั ว อย า งจากแหล ง
Borrow ใหครอบคลุม (อยางนอย
ทุกระยะ 50 เมตร ความลึก 1 เมตร
ขึ้นอยูกับสภาพดินของแตละพื้นที่)
เพือ่ ตรวจสอบเบือ้ งตน หากไมแนใจ
ใหสงทดสอบคุณสมบัติใหชัดเจนที่
หองปฏิบตั กิ าร
2.2) ตรวจสอบระดับความรุนแรงของ
การเปน Dispersive Clay และออก
แบบอัตราสวนผสม (Job Mix Designed) ทีเ่ หมาะสมกับระดับความ
รุนแรงนั้นๆ ที่หองปฏิบัติการ โดย
ปกติแลวระดับความรุนแรงของการ
เปน Dispersive Clay นัน้ สามารถ
แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ Non
Dispersive, Intermediate และ Dis หา Dispersive หากใชปนู ขาวแกปญ
persive Clay ปริมาณปูนขาวทีจ่ ำเปน
ตองใชในการปรับปรุงจะมีปริมาณมาก
หรือนอยแตกตางกันไปตามระดับ
ความรุนแรงและคุณภาพของปูนขาว
แตไมควรเกิน 3 % เพราะ หาก
มากกวานัน้ จะทำให

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

ขอสังเกต

ขอควรระวัง
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ขอเสนอแนะ
- ความเหนียวของดินลดลง
- ปูนขาวไปจับกับอนุภาคขนาดเล็ก
ทำใหขนาดของเม็ดดินใหญ-ขึ้น
- ดิ น จะกลายสภาพไปเป น non
plastic ทำใหคณ
ุ สมบัตารทึบน้ำ
ลดลง
2.3) หากจำเปนตองใช Dispersive
Clay ในการกอสราง การปรับปรุง
Dispersive Clay ในขณะนี้ 2 แนว
ทาง ไดแก การนำปูนขาว (Lime
Treatment) หรือสารสมน้ำ (Alum
Water Treatment) มาผสมกับกับ
ดินที่เปน Dispersive Clay เพื่อ
เปลี่ ย นโครงสร า งของดิ น โดยมี
เทคนิค ดังนี้
ก. ยอยมวลดิน Dispersive Clay
ใหมอี นุภาคเล็กกวา 1 นิว้
ข.ใชปนู ขาว (Lime Treatment)
หรือสารสมน้ำ (Alum Water Treatment) ตามสัดสวนทีก่ ำหนด ผสม
กับอนุภาคของดินที่ยอยแลวใหเขา
กัน เพือ่ เปลีย่ นโครงสรางของดินให
หยุดการกระจายตัว
ค. ควรมีผเู ชีย่ วชาญดานดินวิทยา
ศาสตร ห รื อ ผู มี ป ระสบการณ ช ว ย
กำกับดูแลงานกอสราง/ปรับปรุง เพือ่
ใหควบคุมคุณภาพวัสดุใหเปนไปตาม
ขอกำหนด

กรมชลประทาน
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ตารางที่ 2.4.4 งานกำจัดวัชพืช
ขอสังเกต
1. ปญหาการกีดขวางทางน้ำเพื่อ
การชลประทานและการสัญจร
โดยวัชพืชลอยน้ำไดแก ผักตบชวา
จอก จอกหูหนู และจอกหูหนูยกั ษ
เปนตน

ขอควรระวัง
1) ตองกำจัดวัชพืชตัง้ แตยงั
มี ป ริ ม าณน อ ยเพราะการ
แพรขยายจะเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและหนาแนน ทำให
1.1) การสงน้ำไมเปนไปตาม
แผนการสงน้ำ
1.2) อัตราการสูญเสียน้ำ
เพิ่มขึ้น โดยมีผลการวิจัย
พบว า แหล ง น้ำ ที่ มี ผั ก
ตบชวาหนาแนน มีอตั ราการ
สู ญ เสี ย น้ำ ไปในกระบวน
การระเหยผานใบมากกวาไม
มีผกั ตบขวา 3-5 เทา
1.3) เกิดการตืน้ เขินของลำ
น้ำ และเปนอุปสรรคตอการ
สัญจรทางน้ำ
2) ตองดำเนินการควบคุม
และกำจัดวัชพืชลอยน้ำ โดย
2.1) การควบคุมโดยใชสาร
เคมี เชน
- 2,4-D ฉีดพน กำจัดผัก
ตบชวา
- พาราควอต หรือกลูโฟซิเนต
ฉีดพนกำจัด จอก จอกหูหนู
และจอกหูหนูยกั ษ
2.2) การใช เ ครื่ อ งจั ก ร
กลหนักตักขึ้นและนำไปทิ้ง
2.3) การใช Log Boom ขึง
กัน้ เพือ่ กันการแพรกระจาย
ของวั ช พื ช และรวบรวม
วัชพืชไว เพือ่ ความสะดวก
ในการกำจัด
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ขอเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาตอยอดเครือ่ งลำเลียง
ผักตบชวาใหสามารถอัดผักตบชวา
ใหเปนแทง/มัด หลังจากนำขึน้ จากลำ
น้ำเพือ่ ใหสะดวกในการขนยายและ
เก็บไดในปริมาณทีม่ ากขึน้ นอกจากนี้
ควรศึกษาเพือ่ นำผักตบชวาทีเ่ ก็บได
แล ว ไปใช ป ระโยชน เช น ทำปุ ย
กระถางปลูกตนไม ไมอดั สำหรับงาน
ไมแบบกอสราง เฟอรนิเจอรและ
อื่นๆ
2) ควรสรางเครือ่ งลำเลียงผักตบชวา
และวัชพืชลอยน้ำอืน่ ขนาดเล็กแบบ
เคลือ่ นยายได (Mobile) เพือ่ ใหการ
จัดเก็บมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3) การคำนวณปริ ม าณวั ช พื ช ใน
แหลงน้ำ ควรใชคาความหนาแนน
ที่ ไ ด จ ากการสุ ม นั บ จำนวนต น ต อ
ตารางเมตรมาใช ป ระกอบการ
พิจารณา

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

ตารางที่ 2.4.5 งานคุณภาพน้ำ
ขอสังเกต
1. ปญหาคุณภาพน้ำ

ขอควรระวัง
1) ตองมีการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพน้ำเปนประจำ
และต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด า น
คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร
และคุณภาพน้ำเพือ่ สิง่ แวด
ลอม
2) หากมีขอ สงสัยในคุณภาพ
ของน้ำ ต อ งรี บ ดำเนิ น การ
เก็ บ ตั ว อย า งเพื่ อ ส ง ไป
ทดสอบ
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ขอเสนอแนะ
1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
สามารถดำเนินการไดดังนี้
1.1) ดานคุณภาพน้ำเพือ่ การเกษตร
- วิธตี รวจสอบโปแตสเชียม (3500
- K : Potassium) โดยวิธี Flame
Photometric Method
- วิธตี รวจสอบไนโตรเจน (4500 N : Nitrogen) มี 4 รูปแบบ
(1) รูปแอมโมเนีย (4500 - NH3):
โดยวิธี Titrimetric Method
(2) รูปในไตรท(4500-NO2) : โดย
วิธี Colorimetric Method
(3) รูปไนเตรท (4500-NO3) : โดยวิธี
Cadmium Reduction Method
(4) รูปอินทรียในโตรเจน (4500 Norg) : โดยวิ ธี Macro kjeldahl Method
- วิธตี รวจสอบฟอสฟอรัส (4500 P : Phosphorus) : โดยวิธี Ascorbic acid Method
1.2) คุณภาพน้ำเพือ่ สิง่ แวดลอม โดย
การตรวจสอบโลหะหนัก ดวยวิธี
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry( ICP - MS )
Method
2) หากพบขอสงสัยตางๆ ในคุณภาพ
ของน้ำ ควรดำเนินการดังนี้
2.1) ควรตรวจสอบใหชดั เจนถึงตน
เหตุของน้ำเสียทีบ่ ริเวณเหนือน้ำขึน้
ไปวามาจากแหลงใดควรมีการบำบัด
น้ำ ให มี คุ ณ ภาพอยู ใ นเกณฑ น้ำ ทิ้ ง
กอนปลอยลงคลอง
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง
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ขอเสนอแนะ
2.2) ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
บริเวณประตูน้ำวาอยูในเกณฑน้ำดี
หรือน้ำเสีย
2.3) ในกรณีน้ำมีมสี ผี ดิ ปกติ เชน สี
แดง ควรเก็บตัวอยางน้ำไปทดสอบ
หาคุณสมบัติเปนอยางไร เหมาะ
สำหรับการอุปโภค บริโภค หรือไม
2.4) ควรมีแผนในการเตรียมความ
พรอมเพือ่ แกไขปญหาเรือ่ งคุณภาพ
น้ำทีท่ ว มขังในพืน้ ทีแ่ กมลิง ซึง่ สวพ.
ไดมกี ารกำหนดเกณฑการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำไวแลว
2.5) ควรพิจารณาหาแนวทางในการ
ระบายน้ำทีต่ กคางอยบู ริเวณทองน้ำ
ออกไป อยางเชนกรณีของโครงการ
ลุมน้ำปากพนัง ใชแมน้ำปากพนัง
เปนแหลงเก็บน้ำตนทุนของโครงการ
แตเนือ่ งจาก long Profile ของแม
น้ำปากพนัง มิไดมลี าดไหลออกสปู าก
อาวปากพนังตามแบบลำน้ำปกติ แต
กลั บ มี สั น ดอนบริ เ วณปากแม น้ำ
ทำใหเกิดการทวมขังของน้ำเค็มน้ำ
เปรีย้ วสารเคมีจากเกษตรกรรม ใน
พื้ น ที่ ลุ ม ต่ำ ของแม น้ำ ไม ส ามารถ
ระบายออกสทู ะเลแตอยางใดเพราะ
น้ำที่เคลื่อนไหวในแมน้ำปากพนัง
เปนน้ำหลากทีไ่ หลอยใู นระดับผิวน้ำ
ไมเกิน 2 เมตรเทานัน้
2.6) สำหรับพืน้ ทีข่ อง สปก. ควรเก็บ
ตัวอยางน้ำที่อยูในบอเก็บน้ำ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ กอนทีจ่ ะนำไป
ใชในภารกิจตางๆ

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

ตารางที่ 2.4.6 นวัตกรรมและการเผยแพร
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. การใช วั ส ดุ ก อ สร า งชนิ ด ใหม ตองพิจารณาคุณสมบัติให
ครบทุ ก มิ ติ เ พื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด
ในงานชลประทาน
ปญหาการใชงานในอนาคต

ขอเสนอแนะ
1) สวพ. รวมมือกับ วว. พัฒนาวัสดุ
โพลิเมอร ผลิตเปนบานระบาย เพือ่
ลดปญหาบานระบายเปนสนิม และ
การกัดกรอนจากน้ำทะเล
2)หากมีการปรับปรุงระบบทอสงน้ำ
ควรหาวัสดุทดแทนทอแบบ AC เพือ่
ใหมกี ารใชงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3 ) ก า ร ใ ช ง า น แ ผ น ดิ น เ ห นี ย ว
สังเคราะห (GCL) ในการกรุสระเก็บ
น้ำเพิม่ มากขึน้ ควรทำการวัดอัตรา
การรัว่ ซึมหลังการใชงาน เพือ่ ยืนยัน
วาการออกแบบใช GCL สามารถ
ปองกันการรัว่ ซึมไดดเี พียงใด

2. การเผยแพร น วั ต กรรมอยู ใ น ตองมีการเผยแพรนวัตกรรม
ใหครอบคลุม และติดตาม
วงจำกัด
การขยายผลจากนวัตกรรม
อย า งต อ เนื่ อ ง โดยมอบ
หมายใหมหี นวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของกับงานวิจัยและพัฒนา
เปนผรู บั ผิดชอบ เชน สวพ.
เปนตน

ควรมีการขยายผลการนำนวัตกรรม
หรือสิง่ ประดิษฐไปใชประโยชนอยาง
แทจริงในทุกภาคสวน เชน เพือ่ ให
มีการใชโปรแกรม Water Dailyเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมอบ
หมายให สชป.8 จัด KM หรือ Road
Show ในการใชโปรแกรมใหผเู กีย่ ว
ของในการบริหารจัดการอางและการ
บริหารจัดการน้ำทีม่ ลี กั ษณะคลายกัน
ทราบ และมีการผลักดันเขาไปในคู
มือการปฏิบตั งิ าน (Work Manual)
ดานการบริหารจัดการน้ำ โดย สบอ.
จะนำคูมือนี้ใชอบรม ฝายสงน้ำฯ
ประจำป รวมถึงรวมกับ สวพ. จัดสง
ผลงานเขารวมงานประชุมวิชาการ
ตางๆ ในรูปแบบของการนำเสนอ
ผลงาน เอกสารเผยแพร แผนพับ
โปสเตอร เปนตน
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2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีภารกิจโดยตรงในดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมชลประทาน โดยหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้
(1) จัดทำแผนแมบทและแผนปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรม รวมทัง้ การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
(2) ดำเนินการเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระบบงานคอมพิวเตอร และเปน
ศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศของกรม
(3) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบงาน
คอมพิวเตอรของกรม
(4) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารประกอบดวย
(1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมคี วามรคู วามสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(2) ใหมรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ใชปฏิบตั งิ านบริหารงานอยางทัว่ ถึง
(3) ใหมรี ะบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศทีส่ ามารถสนับสนุนภารกิจหลักของกรมฯได
(4) ใหมรี ะบบบริการขอมูลสารสนเทศแกผเู กีย่ วของแบบบริการจุดเดียว
(5) ใหมรี ะบบบริการดานสือ่ สารโทรคมนาคมทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ดังกลาวขางตนจะเห็นวาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีความรับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ภารกิจดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัย มัน่ คง ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพเหมาะสมทีจ่ ะเปนเครือ่ ง
มือสำคัญใหแกทกุ หนวยงานของกรมชลประทานใชประกอบการปฏิบตั ภิ ารกิจ ทัง้ ดานเครือ่ งมืออุปกรณ(Hardware)
ดานชุดคำสัง่ ระบบงานและฐานขอมูล(Software) ดานเครือขายหรือโครงขาย(Network) และดานวิศวกรรมไฟฟา
สือ่ สารหรือสือ่ สารโทรคมนาคม และเนือ่ งจากกรมชลประทานมีหนวยงานกระจายอยใู นทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศเปน
จำนวนมาก ซึง่ ในแตละหนวยงานมีความแตกตางกันทัง้ ดานสถานที่ บุคลากร เครือ่ งมืออุปกรณ และภารกิจทีร่ บั
ผิดชอบ รวมถึงยังขาดความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการงบประมาณทีจ่ ะใชในการพัฒนาเนือ่ งจากการทีจ่ ะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดานนีต้ อ งผานความเห็นชอบจากผบู ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงทัง้ ในระดับกรม ระดับ
กระทรวง และคณะกรรมการของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมเปนลำดับตามมติคณะรัฐมนตรี ดังปจจัย
ที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา กรมชลประทานซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐขนาดใหญและมีภารกิจสำคัญในลำดับตนของ
ประเทศไทย เพือ่ ใหสอดคลองตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลและนโยบาย RID No.1 ของกรมชลประทาน
มีความจำเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานทั้งในดานสารสนเทศและดานสื่อสารโทร
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คมนาคมหรือ ICT Infrastructure เพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพเหมาะสมทีจ่ ะเปนเครือ่ งมือใชประกอบการปฏิบตั งิ านและ
เสริมสรางขีดความสามารถในการเปลี่ยนผานสูองคการดิจิทัลหรือ Digital Organization Transformation
ในกระบวนการตอไป
สำหรับกระบวนการดำเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไดแก กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต กระบวนการติดตัง้ ซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย กระบวน
การการใหบริการระบบVDO Conferenceกระบวนการออกแบบระบบไฟฟาสือ่ สาร กระบวนการขอใชบริการระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน กระบวนการเบิกจายคาใชจา ยเกีย่ วกับโทรศัพทพนื้ ฐานของทางราชการ
กระบวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑดา นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และกระบวน
การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารดานดิจทิ ลั กรมชลประทาน ดังแสดงในรูปที่ 2-20 ถึง รูปที่ 2-28 ตามลำดับ
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กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

รูปที่ 2-20 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
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รูปที่ 2-21 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต
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กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

รูปที่ 2-21 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต(ตอ)
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รูปที่ 2-22 กระบวนการติดตัง้ ซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
113

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

รูปที่ 2-22 กระบวนการติดตัง้ ซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย(ตอ)
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รูปที่ 2-23 กระบวนการใหบริการระบบ VDO Conference
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กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

รูปที่ 2-24 กระบวนการออกแบบระบบไฟฟาสือ่ สาร
116

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
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รูปที่ 2-25 กระบวนการขอใชบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน
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Royal Irrigation Department

รูปที่ 2-26 กระบวนการเบิกจายคาใชจา ยเกีย่ วกับโทรศัพทพนื้ ฐานของทางราชการ
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รูปที่ 2-27 กระบวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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กรมชลประทาน
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รูปที่ 2-28 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารดานดิจทิ ลั กรมชลประทาน
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 นัน้ จากการทีศ่ นู ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไดสง ผแู ทนเขารวม
เปนคณะผบู รรยายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร การเตรียมความพรอมและเพิม่ พูนความรู นายชาง
และวิศวกร ที่ปฏิบัติงานดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทานในยุค THAILAND 4.0 จำนวน 8 ครั้ง
ทัว่ ประเทศ เปนผลใหรบั ทราบวาบุคลากรของกรมชลประทานใชงานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เปนเครือ่ งมือสำคัญสำหรับ
ปฏิบตั งิ านตัง้ แตงานระดับพืน้ ฐานจนถึงระดับทีม่ คี วามซับซอนสูง โดยมีความตองการใหกรมฯสนับสนุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการใหเหมาะสมและเพียงพอ เพือ่ ใหสอดรับกับความตองการใช เชน ระบบเครือขายหลัก
ของกรมชลประทาน การเชือ่ มตอระบบเครือขายภายในสวนกลาง และสวนภูมภิ าค ระบบวิทยุคมนาคมผานระบบ
เครือขาย RID-VPNระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขาย RID-VPN และระบบโทรศัพทพนื้ ฐานเปนตน
โดยระบบเครือขายหลักของกรมชลประทาน ซึง่ ประกอบดวยระบบควบคุมและบริหารจัดการ ระบบรักษา
ความปลอดภัย และโครงสรางภายในเขตกรมชลประทานสามเสน ซึง่ ถือเปนหนวยงานสวนกลาง (ดังรูปที่ 2-29)
การเชือ่ มตอระบบเครือขายหลักของกรมชลประทาน ซึง่ ตัง้ อยทู ี่ ณ กรมชลประทาน สามเสน ไปยังผใู หบริการ
สัญญาณอินเทอรเน็ตวงจรหลักที่ 1 (บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน) และวงจรหลักที่ 2 (บริษทั ทีโอที
จำกัด มหาชน)ดวยเทคโนโลยีเครือขายเสมือนสวนบุคคล (RID-VPN หรือ Royal Irrgation Department's
Virtual Private Network)(ดังรูปที่ 2-30)และการเชือ่ มตอระบบเครือขายหนวยงานสวนภูมภิ าคของกรมชลประทาน
จากสวนกลางทีต่ งั้ อยู ณ กรมชลประทาน สามเสน ไปยังผใู หบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตวงจรหลักที่ 1 (บริษทั กสท
โทรคมนาคม จำกัด มหาชน) ในสวนภูมภิ าค และวงจรหลักที่ 2(บริษทั ทีโอที จำกัด มหาชน) ในสวนภูมภิ าคดวย
เทคโนโลยี Spilt-Tunnel ดังแสดงในรูปที่ 2-31และ2-32
สำหรับ การใหบริการระบบวิทยุสอื่ สารโทรคมนาคมการใหบริการระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขาย
RID-VPN โดยใชสัญญาณอินเทอรเน็ตทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และการใหบริการระบบโทรศัพทพื้นฐาน
ของกรมชลประทานสวนกลาง (สามเสน) ซึ่งทำงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแสดงในรูปที่ 2.33, 2.34,
และ 2.35 ตามลำดับ
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กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

รูปที่ 2-29 ภาพรวมของระบบเครือขายของกรมชลประทานสวนกลาง
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รูปที่ 2-30 ภาพขยายของการเชือ่ มโยงระบบเครือขายของกรมชลประทาน
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กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

สัญลักษณะทีใ่ ชในระบบเครือขาย MPLS/FTTx

รูปที่ 2-31 การเชือ่ มโยงระบบเครือขาย MPLS/FTTx ของกรมชลประทานสวนภูมภิ าควงจรที่ 1
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รูปที่ 2-32 การเชือ่ มโยงระบบเครือขายMPLS/FTTx ของกรมชลประทานสวนภูมภิ าควงจรที่ 2

รูปที่ 2-33 ตัวอยางโครงขายระบบวิทยุคมนาคมผานระบบเครือขาย RID-VPN
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กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

รูปที่ 2-34 โครงขายระบบประชุมทางไกลผานระบบเครือขาย RID-VPN ผาน Applications

รูปที่ 2-35 โครงขายระบบโทรศัพทกรมชลประทานสวนกลาง (สามเสน)
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ทัง้ นี้ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มีการใหบริการอืน่ ๆ ทีม่ กี ารใหบริการและอยรู ะหวาง
การจัดทำหลักเกณฑการใหบริการ ดังนี้
1) งานดานการพัฒนาระบบ/พัฒนาโปรแกรม ทัง้ ทีเ่ ปนระบบงานสารสนเทศ (Application) ระบบงาน
สารสนเทศผานเว็บ (WEB Application) ระบบงานสารสนเทศสำหรับอุปกรณเคลือ่ นที่ (Mobile Application)
2) งานดานระบบเครือขาย เชน ใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตระบบเครือขายเสมือนสวนบุคคลของ
กรมชลประทาน (RID-VPN) ใหบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลเว็บไซตของหนวยงานภายในกรมชลประทาน (WEB
Hosting) ใหบริการชือ่ เว็บไซตภายใต Domain Name rid.go.th (ชือ่ หนวยงาน.rid.go.th) ใหบริการพืน้ ทีร่ บั ฝาก
ขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต(RID-Cloud) ใหบริการเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ย (RID-Server) ใหบริการ
ออกแบบติดตั้งซอมบำรุงและปรับปรุงระบบเครือขายภายใน(LAN) ใหบริการรับฝากคอมพิวเตอรแมขาย
(RID CoLocation) ใหบริการมัลติมเี ดียผานระบบเครือขายอินเทอเน็ต(RID Streaming Video) ใหบริการดาน
การรักษาความปลอดภัยและเสริมสรางความมัน่ คงทางคอมพิวเตอร ใหบริการระบบควบคุมระยะไกลผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปนตน
3) งานดานระบบโทรศัพท เชน โทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับผูบริการกรมชลประทาน(Mobile Phone)
โทรศัพทผานระบบเครือขาย RID-VPN (IP Vedio Phone/IP Phone) ใหบริการออกแบบติดตั้งซอมบำรุง
และปรับปรุงระบบโทรศัพทพนื้ ฐานและตสู าขาโทรศัพท เปนตน
4) งานดานระบบภาพ/เสียง เชน ระบบเครือ่ งเสียงและขยายเสียงตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
ระบบกลองวงจรปด เปนตน
5) งานดานระบบวิทยุสอื่ สาร เชน ใหบริการออกแบบติดตัง้ ซอมบำรุงและปรับปรุงโครงขายวิทยุสอื่ สาร
กรมชลประทานทัง้ แบบสถานี/ติดรถยนต/มือถือ เปนตน
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จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแบงออกเปนดานตางๆ ไดแกการพัฒนาระบบสารสนเทศ การใหบริการ
โครงสรางพืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการใหบริการดานสือ่ สารโทรคมนาคม และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.5.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขอสังเกต
1. แนวทางการจัดเก็บขอมูลปจจุบนั
ยังไมเปนระบบเทาทีค่ วร เชน
1) การจัดเก็บขอมูลรายละเอียด
ของอาคารชลประทานตางๆ อยู
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทำใหการ
นำขอมูลไปใชมคี วามยงุ ยากตอผู
ใชงาน
2) ขอมูลแบบรายละเอียดอาคาร
ชลประทานของโครงการสูญหาย
ทำใหไมสามารถคนหาขอมูลแบบ
มาอางอิงเมือ่ มีความจำเปนได

ขอควรระวัง
1) ทุ ก หน ว ยงานต อ งจั ด
ทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสามารถนำไปใชขอมูล
อางอิงในการปฏิบตั งิ าน
2) ตองจัดเก็บขอมูลแบบราย
ละเอียดอาคารชลประทาน
ในหลายๆ รูปแบบ เพื่อลด
ความเสี่ ย งต อ การสู ญ หาย
ความเสี ย หายจากสภาวะ
ตางๆ เชน ความชืน้ ความ
รอน สัตวแมลง เปนตน

2. ขาดระบบฐานขอมูลดานพัฒนา 1) โครงการ ตองมีการดำเนิน
แหลงน้ำที่อยูในรูปแบบไฟลดิจิ การจัดทำระบบฐานขอมูลใน
รูปแบบไฟลดิจิทัล
ทัล ทีบ่ นั ทึกตัง้ แตเริม่ ศึกษา
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ขอเสนอแนะ
จัดทำระบบฐานขอมูลควรทำใน 2
รูปแบบ คือ
ระบบฐานขอมูลกลางในภาพรวม
ของกรมดูแลโดย ศทส. และระบบ
ฐานขอมูลเฉพาะดานซึง่ ดูโดย ศทส.
หรือหนวยงานเจาของขอมูลดาน
นัน้ ๆ โดยระบบฐานขอมูลขางตนนี้
เชือ่ มโยงกัน
1) ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ตนแบบทีเ่ ปนมาตรฐานของกรม เพือ่
ใหหนวยงานภายใตกรมสามารถนำไป
ใชงานและตอยอดระบบฐานขอมูล
เชน
2) ควรพัฒนาการจัดเก็บขอมูลตางๆ
ของอาคารชลประทาน ใหอยใู นระบบ
ฐานขอมูล ใหมรี ปู แบบทีเ่ ปนมาตรฐาน
และเปนไปในแนวทางทีส่ อดคลองกัน
เพื่อเตรียมความพรอมสูการใชงาน
สนับสนุนระบบ Big Data
3) ควรจั ด เก็ บ แบบก อ สร า งของ
โครงการทีไ่ ดรบั การอนุมตั ใิ หอยใู นรูป
แบบ digital file และสามารถใช
บริการระบบรับฝากไฟลขอ มูลกลาง
(ระบบ RID Cloud) ของกรมชลประทาน

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
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ขอสังเกต
โครงการ สำรวจ ออกแบบ กอ
สราง จนถึงการบำรุงรักษา เชน
กรณีที่เจาหนาที่คนเดิมเกษียณ
อายุราชการหรือยายหนวยงาน
เจาหนาทีค่ นใหมทมี่ าปฏิบตั งิ าน
แทนจะไมทราบขอมูลที่มาของ
งาน ทำใหมีผลกระทบตอการ
บริหารจัดการโครงการ และการ
เพิม่ ประสิทธิภาพโครงการ

ขอควรระวัง
2) ตองมอบหมายผรู บั ผิดชอบ
ในรูปแบบของคณะทำงาน
รวมกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ อ ทำหน า ที่ พั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลดานพัฒนาแหลง
น้ำ ใหมรี ปู แบบของการบันทึก
ขอมูล ปญหา และแนวทาง
การแก ไ ขป ญ หา ให เ ป น
มาตรฐานเดียวกัน

ขอเสนอแนะ

3. การเชือ่ มโยงขอมูลทีใ่ ชสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจกรม ยัง
ไมครอบคลุมทุกดานและยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เนือ่ งจาก
ขาดการนำมาตรฐานดานรูปแบบ
ฐานข อ มู ล กลางของกรมไปใช
ดำเนินการ

ทุกหนวยงานตองจัดทำระบบ
ฐานข อ มู ล ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานดานรูปแบบฐาน
ขอมูลกลางของกรม เพื่อให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
อืน่ ๆ ของกรมได

ควรมี ก ารออกแบบฐานข อ มู ล ให
สามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบ
ตางๆ ของกรม ได เชน
1) ในการจัดเก็บขอมูลการตรวจวัด
พฤติกรรมเขือ่ น ซึง่ มีทงั้ แบบทีผ่ รู บั ผิด
ชอบต อ งกรอกผลการตรวจวั ด
เอง(Manual) และแบบทีม่ กี ารรับสง
ข อ มู ล จากเครื่ อ งมื อ โดยอั ต โนมั ติ
(Automatic) ควรมีการออกแบบฐาน
ขอมูลใหสามารถรองรับไดทงั้ 2 รูป
แบบ โดยอาจตองแยกในสวนของ
GUI ที่ใหผูใชงานสามารถใชงานได
อยางสะดวก และในสวนทีเ่ ปน Automatic ควรใชการรับ-สงขอมูลเปน
แบบ Web Service
2) ควรมีระบบการเชือ่ มโยงขอมูลการ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขือ่ นจาก สชป.117 และสวนความปลอดภัยเขื่อน
โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูล SWOC
ใหสามารถแสดงผลใน Big Data
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านและการ
ตัดสินใจของผบู ริหาร
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
3) การเชือ่ มโยงฐานขอมูลอืน่ ๆ ใน
ระบบ SWOC ควรจะเปนลักษณะ
การเชือ่ มโยงแบบ Web Service และ
Web Map Service

4. ด า น ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ป ร แ ก ร ม 1) ต อ งไม ใ ช โ ปรแกรมที่
(Softwarelicense)เพื่ อ การ ไม มี ลิ ข สิ ท ธิ ถู ก ต อ งในการ
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
2) ศทส. ตองสนับสนุนและ
รวมดำเนินการผลักดันดาน
ลิขสิทธิก์ ารใชงานชุดคำสัง่ ที่
พั ฒ นาขึ้ น ใช เ องในภารกิ จ
ของกรมชลประทาน

1) กรมฯ ควรสงเสริมและสนับสนุน
การใชโปรแกรมทีม่ ลี ขิ สิทธิถกู ตองมา
ใชในการปฏิบัติงาน
2) กรมฯ โดย ศทส ควรผลักดันดาน
การจดลิขสิทธิ์การใชงานชุดคำสั่งที่
พัฒนาขึน้ เอง เพือ่ สงเสริมภาพลักษณ
องคกร
3) ควรมี ก ารใช โ ปรแกรมที่ เ ป น
Opensource ทดแทน

5. การพัฒนา Mobile Application
ทีน่ ำมาใชในการปฏิบตั งิ าน ยังไม
สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง
ได การพัฒนาระบบตรวจวัดยัง
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และมี
ขอจำกัดในเรื่องของ Platform
การใชงานบนอุปกรณประเภท
ต า งๆ ตั ว อย า งเช น Mobile
Application ในการติดตามความ
หนาแนนของผักตบชวา ทีย่ งั ขาด
ขอมูลยอนหลังและขาดขอมูลเชิง
กวางที่จะนำมาวิเคราะหในการ
วางแผนการปฏิบตั งิ านไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1) ควรเพิม่ เติม Server เพือ่ เก็บขอมูล
ไดอยางตอเนือ่ ง และนำมาวิเคราะห
ในการวางแผนในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) ควรให ร ะบบตรวจวั ด เป น
มาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดระยะ
เวลาการแจงเตือนตามสถานการณ
และให เ จ า หน า ที่ เ ข า ใจในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
3) ควรเพิ่มขยาย Application ใน
Platform อืน่ ดวยเพือ่ ใหประชาชนใน
พืน้ ทีส่ ามารถใหขอ มูล โดยมีผตู รวจ
สอบแหลงทีม่ าขอมูลและสามารถเผย
แพรตอสาธารณชนได

การจัดเก็บขอมูลควรจัดเก็บ
ในรูปแบบของฐานขอมูลเพือ่
ใหงา ยตอการนำไปใชงานกับ
ระบบอืน่ ๆรวมถึงการนำไประ
ยุกตใชงานอีกดวย
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ตารางที่ 2.5.2 การใหบริการโครงสรางพืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ขอสังเกต
ขอเสนอแนะ
ขอควรระวัง
1. การจั ด การระบบควบคุ ม การ ควรพิ จ ารณาเทคโนโลยี ที่ 1) หากมีงบประมาณเพิ่มเติมควร
เปด-ปดบานระบายน้ำในพื้นที่ นำมาใชควบคุมระยะไกลให พิจารณาความเหมาะสมในการติดตัง้
หางไกล มีขอ จำกัดในการปฏิบตั ิ เหมาะสม เนือ่ งจากการลงทุน อุปกรณกลองวงจรปดเพือ่ ตรวจสอบ
งานของบุคลากร จึงไมสามารถ ในโครงสร า งพื้ น ฐานมี มู ล การทำงานของอุปกรณ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ คาสูง
2) ควรพิจารณาเงื่อนไขการทำงาน
ไดตลอดเวลา
กอนติดตั้งอุปกรณวัดระดับน้ำเหนือ
และทายบาน เพือ่ ใหสามารถเปด-ปด
บานใหไดตามระดับน้ำทีต่ อ งการ (ซึง่
ปจจุบันบางโครงการมีอุปกรณชุดเ
ปด-ปดบานทีส่ ามารถสงขอมูลผานเครือ
ขายแสดงผลบนหนา Webpage ได)
2. โครงการประเภทอางเก็บน้ำที่มี
ระบบสงน้ำเชื่อมโยงถึงกันเปน
เครือขาย (โครงการอางพวงฯ) มี
สำนักงานตัง้ อยหู า งไกลกัน ทำให
ไมสะดวกในการติดตอประสาน
งานตางๆ

ควรพิ จ ารณาเทคโนโลยี ที่
นำมาใชประสานงานระยะ
ไกลใหเหมาะสม เนื่องจาก
การลงทุนในโครงสรางพื้น
ฐานมีมูลคาสูง

ควรใชระบบ VDO Conference
มาชวยสนับสนุนการดำเนินงานของ
โครงการอางพวงฯ เพือ่ ใหการติดตอ
ประสานงานตางๆ สะดวกรวดเร็วยิง่
ขึน้ โดย ศทส. มีการใหบริการระบบ
ดังกลาว

3. 1) สัญญาณอินเตอรเน็ตไมครอบ
คลุม ทำใหระบบ QR Code ที่
ติดตั้งไวกับโครงสราง/อุปกรณ
ตางๆ ไมสามารถใชงานไดในทุก
พื้นที่
2) ขาดการจัดทำบัญชีตำแหนง
สถานที่ ติ ด ตั้ ง QR Code
บนโครงสราง/อุปกรณ เมือ่ มีการ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ เคลื่ อ นย า ย
โครงสร า ง/อุ ป กรณ นั้ น ทำให
ขอมูลทีไ่ ดไมตรงกับความเปนจริง

1) ตองทำความเขาใจระบบ
QR Code ในการนำไปใช
งานที่เหมาะสมกับงานมาก
ที่สุด เนื่องจาก QR Code
สามารถใชงานไดหลากหลาย
ข อ มู ล ที่ มี ค วามจำเป น ต อ ง
ปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงบอยๆ
ไมควรใชระบบ QR Code
2) ตองจัดทำบัญชีตำแหนง
สถานที่ ติ ด ตั้ ง QR Code
ในกรณีทมี่ กี ารปรับปรุง/แกไข
ขอมูลจะสามารถติดตามและ
ดำเนินการไดอยางครบถวน

ค ว ร บั น ทึ ก อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณดานการประยุกตใช
ระบบ QR Code ในงานตามภารกิจ
เขาสรู ะบบการจัดการความรภู ายใน
กรมชลประทาน (RID-KM: https://
km.rid.go.th/workgroups/group/
552/) เพื่ อ แบ ง ป น ความรู แ ละ
ประสบการณใหกบั ผทู สี่ นใจ
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ตารางที่ 2.5.3 การสือ่ สารโทรคมนาคม
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. ดานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หนวยงานทีม่ กี ารพัฒนานวัต
ของนวัตกรรม หรือเครื่องมือ/ กรรมหรือเครื่องมือ/อุปกรณ
อุปกรณ
ตองคำนึงถึงการละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น และการคุมครอง
การละเมิดสิทธิของผลงานที่
พัฒนาขึ้นนั้น
2. ระบบสื่ อ สารข อ มู ล ของระบบ
โทรมาตรทีเ่ ปนแบบใช SIM มีขอ
จำกัดดานสภาพภูมิประเทศที่มี
สั ญ ญาณไม ค รอบคลุ ม และ
ปริมาณการสงขอมูลไดนอ ย รวม
ทัง้ ภาระคาบริการรายเดือนสูง

แนวโน ม ความต อ งการใช
งานในอนาคตสามารถส ง
ขอมูลไดมากขึน้ เชน สงภาพ
วีดโี อ ณ เวลาจริง

ขอเสนอแนะ
ศทส. ควรรวมดำเนินการในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือเครือ่ งมือ/อุปกรณทใี่ ชใน
การตรวจวัด/รับ-สงขอมูล/ควบคุมระยะ
ไกล และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
เครือขายใหสามารถรองรับการใชงานได
เปนอยางดี
ควรพิจารณาทางเลือกในการใชงาน
ระบบสื่ อ สารข อ มู ล ของระบบโทร
มาตรทีเ่ ปนแบบใช SIM ใหเปนระบบ
อืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม เชน ระบบสือ่ สาร
แบบ WIMAX ระบบวิทยุ ระบบดาว
เทียม และระบบ VPN เพือ่ เพิม่ ประ
สิทธิภาพการสือ่ สารขอมูล

ตารางที่ 2.5.4 อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ขอสังเกต
1. หนวยงานสวนภูมิภาคขาดการ
รับรูเกี่ยวกับการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ที่ จ ะ นำ ม า ใ ช ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ปฏิบตั งิ าน

ขอควรระวัง
1) ศทส.ต อ งมี ก ารประชา
สัมพันธขอ มูล ขาวสาร และ
การใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีจ่ ะนำมาใชสนับ
สนุนการปฏิบตั งิ าน
2) ศทส. ตองขอรับทราบ
ความตองการของผใู ชบริการ
วามีความตองการรับบริการ
และพัฒนาในเรื่องใด เปน
ป ร ะ จำ อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง
ขณะเดียวกันหนวยงาน ตอง
แสดงความความตองการมา
ยัง ศทส. ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
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ขอเสนอแนะ
1) ศทส. ควรประชาสัมพันธเชิงรุกใน
ภารกิจตางๆทีร่ บั ผิดชอบและใหบริการ
อยู เชน ระบบคอมพิวเตอรแมขา ย ระบบ
เครือขาย ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
ระบบงานสารสนเทศตางๆ และระบบ
สือ่ สารโทรคมนาคม เปนตน เพือ่ ให
หนวยงานตางๆภายในกรมชลประทาน
ไดรบั ทราบโดยทัว่ ถึง
2) ศทส. เปนหนวยงานสนับสนุนในการ
อำนวยความสะดวกและประสานงาน
ในการจัดหาบุคลากรหรือวิทยากรที่
ความรสู ำหรับการเผยแพรองคความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ให ต รงกั บ ความต อ งการของกลุ ม

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

ขอสังเกต

ขอควรระวัง
3) ทุกหนวยงานตองศึกษา
แนวทางการพั ฒ นาด า น
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จากคู มื อ
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม อ ง ค ก ร
(Enterprise Architecture :
EA) ของกรมชลประทาน
เพื่อเปนแผนการดำเนินการ
ล ง ทุ น ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ลดความซ้ำซอนในการใชจา ย
งบประมาณในด า นพั ฒ นา
ระบบงาน ดานการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล ดาน
โครงสรางดิจทิ ลั พืน้ ฐาน รวม
ทัง้ ดานการรักษาความความ
มั่นคงปลอดภัยทั้งของระบบ
และของขอมูลโดยมีทิศทาง
สอดประสานกันเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะ
เปาหมาย เชน โครงการสามารถเขารวม
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลัก
สูตรการจัดทำ Infographic เพือ่ นำไป
ใชในงานเผยแพรและประชาสัมพันธ
โครงการไดอยางชัดเจน
3) ศทส. เปนหนวยงานกลางในการรวบ
รวมชุดคำสัง่ (Application) ประกอบ
การปฏิบตั งิ านซึง่ หนวยงานตางๆ ได
พัฒนาขึน้ ใชพรอมสนับสนุนในการปรับ
ปรุงเขาสรู ปู แบบ WEB Application
หรือMobile Application เพือ่ ทำการติด
ตัง้ ในระบบคอมพิวเตอรแมขา ยของกรม
ชลประทานซึง่ จะชวยขยายขอบเขตการ
ใชงานไดกวางขวางขึน้
4) ศทส. ควรมีการเผยแพรการใหบริการ
ระบบต า งๆ อย า งทั่ ว ถึ ง เช น
ระบบCLOUD โทรศัพทผา นอินเตอร
เน็ต(VoIP) หองรับฝากServer ระบบ
เครือขายVPN, VDO Conference,
VDO Streaming ระบบวิทยุสอื่ สาร การ
ออกแบบระบบเครือขายในอาคาร รวม
ถึงการพัฒนาโปรแกรมตางๆ เปนตน
ปจจุบนั ระบบ VPN มีการขยายปริมาณ
สั ญ ญาณขั้ น ต่ำ ให ส อดคล อ งกั บ
พัฒนาการทางเทคโนโลยี พรอมแยก
ชองทางการจราจรสัญญาณ เพือ่ ใหเกิด
ความคลองตัวและงายตอการบริหาร
จัดการ
5) ศทส. เปนหนวยงานหลักในการขับ
เคลื่ อ นเพื่ อ จั ด ทำสถาป ต ยกรรม
องคกร(EA) ในภาพรวมของกรม
ชลประทานใหมที ศิ ทางเดียวกันและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง

2. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารเพือ่ การปฏิบตั งิ าน

3. กำหนดรายละเอียดครุภณ
ั ฑของ
อุปกรณดา นสารสนเทศและการ
สือ่ สาร (ICT Spec.)แตละหนวย
งาน ยังไมสอดคลองกับการใช
งาน และข อ กำหนดของหลั ก
เกณฑและแนวทางปฏิบตั ใิ นดาน
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑของภาครัฐ

ขอเสนอแนะ
ในขณะเดียวกัน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ควรใหการสนับสนุนขอมูลตางๆ ทีถ่ กู
ตองครบถวน ใหกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อที่
จะสามารถนำไปใชในการขับเคลือ่ นการ
จัดทำ Big Data ของกรมชลประทาน
ศทส. ควรเปนหนวยงานหลักในการ
จั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารเพื่ อ ส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ ต า งๆ
ของกรมชลประทาน เช น การ
ประกาศเกียรติคณ
ุ บุคลากรทีป่ ระดิษฐ
คิดคนเครื่องมือ/อุปกรณ/นวัตกรรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารและนำมาประยุกตใชประกอบ
การปฏิบตั งิ านไดเปนอยางดี การสง
เสริ ม การให มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ /
อุปกรณ/นวัตกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในนาม
กรมชลประทาน เปนตน

การกำหนดรายละเอี ย ด
ครุภณ
ั ฑ (Spec) อุปกรณดา น
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตองให ศทส. เปนหนวยงาน
กำหนดหรื อ ร ว มพิ จ ารณา
กำหนดฯ ทัง้ นีต้ อ งใหเปนไปตาม
ขอกำหนดของคณะกรรมการ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะทัง้
ระดับกรมและระดับหนวยงาน
ผูควบคุมครุภัณฑ หรือหลัก
เกณฑและแนวทางปฏิบตั ใิ น
ดานการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภณ
ั ฑของภาครัฐ
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ควรชี้แจงทำความเขาใจกับหนวย
งานผูขอรับบริการดานการกำหนด
รายละเอียดครุภณ
ั ฑของอุปกรณดา น
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Spec.)เกี่ยวกับหลักเกณฑและแนว
ทางปฏิ บั ติ ใ นด า นการกำหนดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑของภาครัฐ
และหาแนวทางแก ไ ขร ว มกั น ว า
ทำอยางไรรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่ ถู ก กำหนดขึ้ น จึ ง จะตอบ
สนองตอความตองการมากทีส่ ดุ และ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลัก
เกณฑทเี่ กีย่ วของ
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ขอสังเกต
4. การนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารมาใช ใ นการ
ติ ด ตามสถานการณ ห รื อ การ
บริหารจัดการน้ำในชวงเผชิญ
เหตุ ยังไมแพรหลาย ทำใหไม
สามารถรายงานสถานการณใน
พืน้ ทีไ่ ดอยางทันทวงที

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
1) โครงการสามารถขอรับบริการรถ
Fast01 ของ ศทส. เพือ่ ติดตัง้ สถานี
วิทยุแมขา ย ระบบการประชุมทางไกล
แบบเคลือ่ นที่ (Mobile VDO Conference) และถ า ยทอดสดผ า น
อินเตอรเน็ต (VDO Streaming) เพือ่
รายงานสถานการณในพืน้ ทีอ่ ยางทัน
ทวงที
2) กรณีพนื้ ทีป่ ระสบเหตุอทุ กภัยหรือ
ภัยแลง สามารถใชขอ มูลจากเว็บไซ
ต http://gis.rid.go.th/pump เพือ่ คน
หา พิกดั จำนวนเครือ่ งสูบน้ำของกรม
ชลประทาน ในการวางแผนการใช
เครือ่ งจักรเครือ่ งมือ
3) กระบวนการทำงานทีเ่ กีย่ วของกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร ควรมีการบูรณาการระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และ ศทส. เพือ่
ให ส ามารถดำเนิ น การได ต ามวั ต ถุ
ประสงค และพัฒนาตอยอดใหระบบ
สามารถทำงานได ค รอบคลุ ม ทุ ก
ด า น(การบริ ห ารจั ด การน้ำ ) และ
ความยัง่ ยืนของระบบงาน

5. ปญหาการคัดคานหรือตอตาน
โครงการพัฒนาแหลงน้ำ เนื่อง
จากผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
โครงการไมไดรบั ทราบขอมูลทีถ่ กู
ตองและครบถวน

หน ว ยงานต า งๆของกรม
ชลประทานอาจยังไมทราบวา
กรมชปลระทานหรือศทส. มี
เครือ่ งมือดานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
อะไรใหบริการอยบู า ง

ควรมีชอ งทางดานเทคโนโลยีสอื่ สาร
เชน Website, Social Network เพือ่
ใหขอ มูลโครงการพัฒนาแหลงน้ำทีถ่ กู
ตองกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
และประชาชนทัว่ ไปอยางตอเนือ่ ง
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2.6 สายงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ
2.6.1 การกอสราง
หนวยงานภายกรมชลประทานทีม่ ภี ารกิจโดยตรงในการพัฒนาแหลงน้ำ ไดแก สำนักงานชลประทานที่
1-17 กองพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ โดยรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ
พัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามลำดับ โดยในสวนของกองพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง
สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557 ดังนี้
กองพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง
(1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนยุทธศาสตรดา นการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง การปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ำ และการเพิม่ ประสิทธิภาพโครงการชลประทานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม
(2) ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการชลประทาน โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และโครงการอืน่ ตามทีก่ รมมอบหมาย
(3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลางในขัน้ ตอนการเตรียมความ
พรอมของโครงการและขัน้ ตอนการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแผน
(4) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ
(1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกรม
(2) ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และ
โครงการอืน่ ตามทีก่ รมมอบหมาย
(3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญในขัน้ ตอน การเตรียมความ
พรอมของโครงการและขัน้ ตอนการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแผน
(4) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ
ดานการกอสราง โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนการกอสราง ระยะระหวางการกอสราง และระยะหลัง
การกอสราง ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2.6.1 การกอสราง
ระยะกอนการกอสราง
ขอสังเกต
1. กระบวนการเตรียมความพรอม
กอนการกอสราง แบงออกเปน
4 ขัน้ ตอน ไดแก กระบวนการ
ศึกษาความเหมาะสม/ศึกษาสิ่ง
แวดลอม กระบวนการสำรวจ/
ออกแบบ กระบวนการจั ด ทำ
เอกสารประกวดราคา/จัดจาง
และกระบวนการกอนสัง่ ผรู บั จาง
เขาปฏิบตั งิ านกอสรางทีส่ ายงาน
กอสรางควรเขาไปรวมดำเนิน
การเพือ่ ใหงานกอสรางบรรลุวตั ถุ
ประสงคตามทีว่ างไว

ขอควรระวัง
จากการดำเนิ น การก อ สร า ง
บางครั้ ง พบว า รู ป แบบการ
กอสรางพื้นที่รับประโยชน ไม
สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพืน้ ที่ กระบวนการ
กอสรางมีปญ
 หาในการดำเนินการ
ทัง้ การกอสราง และการบริหาร
สัญญาทำใหเกิดความลาชาใน
การดำเนิ น งาน ดั ง นั้ น เพื่ อ ให
การดำเนินงานเปนไปดวยความ
ถูกตองรวดเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนใน
พื้ น ที่ เห็ น สมควรให ส ายงาน
กอสรางเขามารวมรับทราบตัง้ แต
กระบวนการเริม่ ตนโครงการ
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1) กระบวนการศึกษาความเหมาะ
สม/ศึกษาสิง่ แวดลอม สายงานกอ
สราง ควร ตองเขามารวมดำเนิน
การ ดังนี้
1.1) ประสานพื้ น ที่ เ พื่ อ ทราบ
ความตองการและรูปแบบอาคาร
1.2) ตรวจสอบผลกระทบ สภาพ
ทีด่ นิ สภาพการใชทดี่ นิ
1.3) ตรวจสอบผลกระทบ ทีเ่ กิด
กับชุมชน
1.4) ตรวจสอบแหล ง วั ส ดุ ใ ช
กอสราง
1.5) ตรวจสอบพืน้ ทีร่ บั ประโยชน
1.6) ต ร ว จ ส อ บ ขั้ น ต อ น
ขออนุญาตหนวยงานตางๆ เชน
ปาสงวนแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ พืน้
ที่ สปก. พืน้ ทีก่ รมเจาทา เปนตน
2) กระบวนการสำรวจ/ออกแบบ
สายงานกอสรางควรเขามารวม
ประสานดังนี้
2.1) งานดานการสำรวจ ตองมี
การดำเนินการสำรวจใหครอบ
คลุ ม ทั้ ง การสำรวจภู มิ ป ระเทศ
สำรวจปฐพีและธรณีวทิ ยา
2.2) งานดานการออกแบบ
2.2.1) ขอแบบราง มาตรวจสอบ
- ขอบเขตพื้ น ที่ ก อ สร า งมี ผ ล
กระทบอยางไร
- ประสานสวนราชการฯ รับทราบ
ขอมูลในเบือ้ งตน
- วางแผนการกอสราง
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง
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- ตรวจสอบความสั ม พั น ธ ข องแบบ
กับสถานพืน้ ที่
- แหลงวัสดุกอสรางมีความเหมาะสม
หรือไม
- การรือ้ ยาย ระบบสาธารณูปโภคตางๆ
- ทีก่ องวัสดุกอ สราง/ทิง้ ดิน
2.2.2) ขอแบบจริง มาดำเนินการ
- ประสานชีแ้ จง ผไู ดรบั ผลกระทบ/ชีแ้ จง
ฝายปกครอง
- นำแบบประกอบการขออนุ ญ าต
สวนราชการทีเ่ กีย่ วของ
- ถาแบบออกแบบไวนานแลว ควรตรวจ
สอบกับพืน้ ทีท่ จี่ ะกอสรางจริง
3) กระบวนการทำเอกสารประกวดราคา/
จัดจาง
3.1) ตรวจสอบจัดทำปริมาณงาน และ
ราคากลาง
3.2) จั ด ทำรายการรายละเอี ย ดด า น
วิ ศ วกรรมให ส อดคล อ งกั บ แบบ และ
ปริมาณงานทีจ่ ะกอสรางจริง
4) กระบวนการก อ นสั่ ง ผู รั บ จ า งเข า
ปฏิ บั ติ ง านก อ สร า ง ผู รั บ ผิ ด ชอบงาน
ตองดำเนินการ ดังนี้
4.1) ต อ งมี สั ญ ญา แบบรายละเอี ย ด
รายละเอียดดานวิศวกรรม ไวตรวจสอบ
กำกับ ในการบริหารสัญญา
4.2) จัดทำ Check List ทีต่ อ งดำเนินการ
ตามสัญญา
4.3) กำหนดแบบฟอรมรายงานตางๆ
4.4) ตรวจสอบหมุดหลักฐานทีจ่ ะสงมอบ
4.5) พิจารณาจุดที่จะกอสราง อาคาร
Camp site ตางๆ
4.6) หารือรูปแบบการดำเนินงาน การ
ประชุม การสงรายงาน การตรวจรับงาน
การบริหารสัญญา กำหนดเสนทางการ
จัดสงเอกสาร
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4.7) ตรวจสอบความพรอมเรือ่ งทีด่ นิ
ขอแนะนำที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตองดำเนินการ
(1) จัดหา สัญญา แบบกอสราง ราย
ละเอี ย ดด า นวิ ศ วกรรม ไว ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา
(2) มีการประชุมแนะนำตัวผูเกี่ยวของ
ของทุกฝาย
(3) กำหนดเสนทางการสงเอกสาร
(4) จัดทำตัวอยางแบบฟอรมใหผรู บั จาง
(5) จัดสงขอมูลหมุดหลักฐาน
(6) จัดสงพืน้ ทีก่ อ สรางใหผรู บั จาง
(7) หารือกำหนดการประชุม
(8) หารือการจัดทำขอมูลกอน การเบิก
จายเงิน
ขอเตือนใจที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ควรทำ
(1) ในการประชุมงานสัญญาทุกครัง้ ตอง
เขารวมประชุม
(2) การสงมอบงานทุกครั้งตองดู ราย
ละเอียด การคำนวณ และลงนามโดย
ผู เ กี่ ย วข อ ง และลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ดู ผ ลงาน
กอสราง พรอมสมุ ตรวจคาระดับความกวาง
ความยาว เปนตน
(3) การสงมอบงานทุกครัง้ ควรดูเงือ่ นไข
การจายเงินใหชดั เจน
(4) กรณีเอกสารขัดแยงกันตองเรงหารือ
ผเู กีย่ วของเพือ่ แกไขปญหา
(5) การทำงานสำรวจภูมปิ ระเทศ ตองมี
เจาหนาทีโ่ ครงการรวม สังเกตการณทกุ ครัง้
(6) เอกสารทุกอยางตองเรงพิจารณาตอบ
เปนทางการโดยเร็ว
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(7) กรณีผูรับจาง ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญา ตองมีเอกสารเรงรัดลงนามโดย
ประธานกรรมการฯ
(8) หากตรวจรับแลว พบวามีความเสีย
หาย ตองเรงรัดผรู บั จาง แกไข โดยดวน
(9) กรรมการฯ ผคู วบคุมงาน เจาหนาที่
โครงการ ควรมีการออกตรวจงานสนามทุก
สัปดาห เปนกรณีเฉพาะเพิ่มขึ้นมาและ
จัดทำบันทึกชวยจำในขอแนะนำตางๆ
(10) งานทีผ่ า นพืน้ ทีช่ มุ ชน โรงเรียน ควร
กำชั บ ให ผู เ กี่ ย วข อ งให ค วามสำคั ญ เป น
พิเศษ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบหรือเกิด
ผลกระทบนอยทีส่ ดุ
(11) งานสาธารณูปโภค ดูเงือ่ นไขสัญญา
ที่ระบุไวใหชัดเจน
(12) ถาโดยขอเท็จจริง สภาพเปลีย่ นแปลง
หากตองมีการแกไขแบบ ควรเรงรัดดำเนิน
การใหเปนไปตามระเบียบ
(13) กรณีงานใหญๆ กอนสงมอบงานทัง้
สัญญาควรมีคณะทำงานรวมกับฝายสงน้ำ
เปนการภายใน ในการตรวจสอบความ
เรียบรอยงานกอนประมาณ 6 เดือนกอน
การสงมอบงานทั้งสัญญาเพื่อตรวจสอบ
ความเรียบรอยของงาน
(14) รายการ งานเครื่องกล ระบบ โทร
มาตร สกาดา ตรวจสอบเรื่ อ ง คู มื อ
การอบรม การทดสอบ ใหครบถวน
(15) การตรวจสอบคา k ตองมีการตรวจ
สอบทุกครัง้ ทีม่ กี ารสงมอบงาน
(16) แผนงานกอสรางของผรู บั จาง ตองลง
นามโดย วิศวกรโยธา ไมต่ำกวา สามัญวิศวกร
(17) กรณีจา งทีป่ รึกษาควบคุมงาน ความ
เห็น หรือผลการพิจาณาตองให ทีป่ รึกษา
ระบุใหชัดเจน

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

ขอสังเกต

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
(18) คณะกรรมการฯ ตองเรงรัดการไข
ปญหา เรื่องที่ดิน หนังสือ อนุญาตจาก
หนวยงานภายนอก
(19) การเสนอขอแกไขแบบเพื่อขอแกไข
สัญญาตองระบุรายการหลักใหครบถวน
(20) เรงจัดทำปริมาณงานทัง้ สัญญา
ขอคิดเห็น/ขอควรระวัง
(1) อยาชะลาใจ ในการตรวจรับงาน
(2) อยารับงานดวยความเกรงใจ
(3) ตองใหความสำคัญกับหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบ
หมาย
(4) อยาปดความรับผิดชอบ
- เพือ่ จะไดเกิดความตระหนักในการทำงาน
ควรศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับความรับผิด
ชอบทางละเมิดจะไดเกิดความรอบคอบใน
การดำเนินงานดวย

2. แบบกอสรางทีไ่ ดออกแบบ
แลวเสร็จเปนระยะเวลา
นาน จึงไดนำแบบมาใชกอ
สราง ทำใหแบบกอสรางไม
มีความสอดคลอง เหมาะสม
กั บ สภาพภู มิ ป ระเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป และขอ
กำหนดมาตรฐานการออก
แบบตางๆไมเปนปจจุบัน
รวมทัง้ ทำใหปริมาณงานที่
จะต อ งทำจริ ง สู ง กว า
ปริมาณงานใน BOQ สง
ผลทำให ง บประมาณไม
เพียงพอ

การไมตรวจสอบขอเท็จจริง
ระหว า งแบบก อ สร า งกั บ
สภาพภูมิประเทศจริง หรือ
ตามหลุมเจาะ ธรณีวิทยา
อาจกอใหเกิดปญหาอุปสรรค
ระหวางการกอสราง อาจมี
ถนน หรือรองน้ำ ระบบไฟฟา
ประปา เพิม่ ขึน้ มา ทำใหเปน
ปญหาระหวางการกอสราง
และสำหรับหลุมเจาะธรณี
วิทยา ควรนำมาตรวจสอบ
กั บ แนวร อ งแกนที่ ไ ด อ อก
แบบไว หากไมมีการตรวจ
สอบอาจจะมีปญ
 หาเกีย่ วกับ
ปริมาณงานในระหวางการ
ดำเนินการกอสรางได
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ตองพิจารณาตรวจสอบแบบเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนการกอสรางวาตรงกับ
สภาพพื้ น ที่ โ ครงการและข อ กำหนด
มาตรฐานการออกแบบตางๆ เปนปจจุบนั
หรือไม เชนตรวจสอบแบบ ถนนรองน้ำ
ระดับรองแกน เปรียบเทียบกับสภาพขอมูล
ฐานรากจากขอมูลหลุมเจาะธรณีวิทยา
ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคตางๆ จะมี
ผลกระทบกับการกอสรางหรือไม ขอกำหนด
ตางๆ มาตรฐานการผลิต เปนตน ใหมี
ความถูกตอง ตรงกัน หากมีขอ มูลสวนใด
ที่เปลี่ยนแปลงไป จะตองประสานหนวย
งานทีเ่ กีย่ วของจัดทำขอมูลใหถกู ตอง เปน
ปจจุบัน นำไปสูการแกไขแบบใหถูกตอง
กอนการดำเนินการกอสราง

กรมชลประทาน
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ขอสังเกต
3. การวางแผนการควบคุ ม น้ำ
ระหวางการกอสรางในชวงฤดู
แลง และฤดูฝน ไมมีประสิทธิ
ภาพ เนือ่ งจากขาดขอมูลปริมาณ
น้ำฝน น้ำทา ทีถ่ กู ตอง เปนจริง
ในบริเวณพืน้ ทีก่ อ สราง เชน การ
นำขอมูลจากพื้นที่ใกลเคียง มา
วางแผนการผั น น้ำ ในพื้ น ที่
โครงการ ทำใหไดปริมาณน้ำและ
ระดั บ น้ำ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น ไม
สามารถระบายน้ำไดทนั เกิดน้ำ
ทวมพืน้ ทีก่ อ สราง เปนตน

ขอควรระวัง
- หากไมมีขอมูลที่ถูกตองการ
ดำเนิ น งานอาจจะเกิ ด ความ
ผิ ด พลาดเกิ ด ความเสี ย หาย
กอสรางไมแลวเสร็จ และอาจ
เกิ ด อั น ตรายต อ ชี วิ ต และ
ทรัพยสนิ ตอไปหรืออาจเกิดการ
สิน้ เปลืองคากอสรางเกินความ
จำเปนได

ขอเสนอแนะ
ควรประสานกับ สบอ. ในเรื่อง
ขอมูลน้ำฝน น้ำทา บริเวณพืน้ ที่
กอสราง ทัง้ ในกรณีทมี่ สี ถานีวดั น้ำ
และกรณีไมมสี ถานีวดั น้ำหากไมมี
เครื่องมือควรประสานให สบอ.
ดำเนินการติดตัง้ เปนการชัว่ คราว
หรื อ ถาวร หรื อ ดู ข อ มู ล จาก
ขางเคียง เพือ่ จะทำใหการวางแผน
งานกอสรางและการบำรุงรักษา
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เครือ่ งมือและอุปกรณทใี่ ชสำหรับ
การกอสรางหากชำรุดเสียหาย
อาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคลากร
ในระหวางการทำงานได

- หากมีการใชเครื่องมือ หรือ
อุปกรณที่ชำรุดในการกอสราง
อาจก อ ให เ กิ ด อั น ตราย เกิ ด
ความเสียหาย ทัง้ ตอชีวติ และ
ทรัพยสนิ ได

- ควรใช ง านเครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณกอ สรางใหถกู วิธี
- ตองตรวจสอบสภาพและความ
สมบูรณของเครือ่ งมือและอุปกรณ
กอสรางและทำการบำรุงรักษาให
พรอมใชงานกอนการกอสราง

5. บุคลากรทีก่ ำกับดูแลงานกอสราง
หากยังไมมปี ระสบการณเพียงพอ
เหมาะสมกับงานที่ดำเนินการ
จะทำใหงานไมมีประสิทธิ ภาพ
และไมสามารถแลวเสร็จไดตาม
แผน

- ไมควรใหผทู ไี่ มมคี วามร/ู ไมมี
ประสบการณ ทำงานไปทำงาน
โดยไมอยภู ายใตการกำกับของผู
มีความร/ู มีประสบการณ

ตองมีการวางแผนเตรียมบุคลากร
ใหเหมาะสมกับงาน
1) ควรคั ด เลื อ กบุ ค ลการที่ มี
ประสบการณ ที่ มี ค วามรู ค วาม
สามารถใหเหมาะสมกับประเภท
ของงาน โดยเฉพาะตองเปนผทู มี่ ี
ความรับผิดชอบสูง
2) เป น ผู มี ค วามมุ ง มั่ น ในการ
ปฏิบตั /ิ ใฝร/ู อดทนและมีความขยัน
หมัน่ เพียรเสมอ
3) ควรมีการอมรมแนะนำวิธกี าร
ทำงานกับผทู มี่ ปี ระสบการณ
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6. การกำหนดรายละเอี ย ดและ
คุณลักษณะเฉพาะของงานที่มี
ผผู ลิตรายเดียว ยังมีรายละเอียด
ข อ กำหนดที่ ไ ม ชั ด เจนและไม
ครอบคลุมทำใหเปนอุปสรรคใน
การกอสราง

ขอควรระวัง
ไมควรกำหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะของงานที่มี
ผูดำเนินการไดเพียงรายเดียว
อาจมีผลทำใหหนวยตรวจสอบ
เขามาตรวจสอบเกี่ยวกับการ
เอือ้ ผลประโยชนใหกบั ผรู บั จาง
รายนัน้ อาจมีผลใหการดำเนิน
งานเกิ ด ความผิ ด ต อ ผู ป ฏิ ษั ต
ิงานได

ขอเสนอแนะ
- การกำหนดผูผลิตในแตละงาน
ควรมีผดู ำเนินการไดไมนอ ยกวา 3
ราย เพือ่ ใหการดำเนินงานเปนไป
ตามระเบียบ
- แตถา หากงานนัน้ มีความจำเปน
จะตองดำเนินการเปนงานที่มีผู
ดำเนินการไดรายเดียว ควรตรวจ
สอบขอเท็จจริงใหครบถวนวามีผผู ลิด
รายเดียว และเก็บหลักฐานไวชแี้ จง
กรณีมกี ารเขาตรวจสอบจากหนวย
ตรวจสอบ

7. การเปดงานพรอมกันหลายๆที่
พรอมกัน พืน้ ทีแ่ ตละโครงการอยู
หางไกลกัน มีทงั้ งานดำเนินการ
เองและงานที่ตองควบคุมงาน
จางกอสราง ทำใหเปนจุดออนใน
การควบคุมงานไมทวั่ ถึงและเปน
ปญหา

การเปดงานหลายๆโครงการทัง้
งานดำเนินการเองและงานจาง
ก อ สร า งต อ งคำนึ ง ถึ ง ความ
สามารถในการควบคุมคุณภาพ
ของงานรวมทัง้ เครือ่ งจักรเครือ่ ง
มือทีใ่ ชในการทำงานดวย

ควรวางแผนงานงบประมาณ
บุคลากร เครือ่ งจักรเครือ่ งมือ วัสดุ
ทีใ่ ชในการกอสรางพรอมทัง้ มีการ
ติดตามกำกับการดำเนินงาน และ
ถาหากงานใดไมเปนไปตามแผน
งานตองมีการปรับแผนเรงรัดการ
ดำเนินงาน เพือ่ ใหงานกอสรางเปน
ไปตามแผนงานที่วางไวตอไป

8. รายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดลอมทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผชู ำนาญการ
แลว หากระยะเวลาเกิน 5 ป และ
กรมยังไมมกี ารขออนุญาตใชพนื้ ที่
โครงการจะตองมีการทบทวน
รายงานใหม ใ ห ส อดคล อ งเป น
ปจจุบนั

หากรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการผชู ำนาญการแลว
จะตองดำเนินการขออนุญาตใช
พื้นที่ภายในระยะเวลา 5 ป
นับจากวันทีส่ ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมไดมหี นังสือแจง
ความเห็ น ของคณะกรรมผู
ชำนาญการ หากไมรีบดำเนิน
การขออนุ ญ าตใช พื้ น ที่ อ าจมี
ผลทำใหตอ งมีการศึกษาใหม เกิด
ความเสียหายกับราชการได

ควรวางแผนศึกษา สำรวจ ออก
แบบ และกอสรางใหสอดคลองกัน
และมี ก ารประสานงานร ว มกั น
ตั้งแตเริ่มตนโครงการจนนำไปสู
การกอสราง และควรมีการติดตาม
เรงรัดเรือ่ งการขออนุญาตใชพนื้ ที่
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9. กระบวนการขออนุญาตใชพนื้ ทีม่ ี
ความล า ช า เนื่ อ งจากการส ง
เอกสารประกอบคำขออนุญาตใช
พื้นที่ไมครบถวน

ขอควรระวัง
ต อ งตรวจสอบพื้ น ที่ ที่ จ ะขอ
อนุญาต และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตใชพนื้ ที่
ใหครบถวน เพือ่ ไมใหเกิดความ
ลาชา

ขอเสนอแนะ
ประสานหนวยงานเจาของพื้นที่
เพือ่ ทีจ่ ะแจงใหทราบ เนือ้ ทีท่ จี่ ะขอ
อนุญาตใชพื้นที่ และ เอกสารที่
ตองนำไปประกอบการขออนุญาต
และติ ด ตามการดำเนิ ก ารเป น
ระยะๆ

10. ข อ มู ล ในเรื่ อ งการจั ด ทำเป ด หากไมมกี ารตรวจสอบขอมูลให
โครงการ ไมตรงกับ ขอมูลใน ถูกตองครบถวน อาจทำใหเกิด
MTEF และข อ มู ล การขอตั้ ง ความลาชาในการดำเนินงาน
งบประมาณ เชน ชื่อโครงการ
ปกอสราง วงเงินงบประมาณ
เปนตน จะทำใหเกิดปญหาความ
ลาชาในการดำเนินการ

ตองตรวจสอบขอมูล ใหครบถวน
ตรงกัน กอนเสนอเรื่องและหาก
พบวาขอมูลมีความคลาดเคลื่อน
ควรประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ ตรวจสอบและปรับแกขอ มูลดัง
กลาว ใหครบถวน ตรงกัน

11. การเขาพืน้ ทีไ่ ปดำเนินการสำรวจ
ปกหลักเขต จะตองดำเนินการ
หลังจากที่ไดทำการประกาศวัน
เริม่ โครงการแลว

หากเข า ดำเนิ น การสำรวจ
ปกหลักเขตกอนการประกาศ
เริ่มโครงการอาจมีผลกระทบ
ตอการกำหนดวันจายคาทีด่ นิ ให
กับราษฏรได

ตองประสานกับสำนักสำรวจดาน
วิศวกรรมและธรณีวทิ ยา เรือ่ งวัน
ที่จะเขาปกหลักเขต เพื่อที่จะได
ทำการประกาศวันเริ่มโครงการ
ล ว งหน า และควรประสานกั บ
ผู อ าศั ย ในเขตพื้ น ที่ ที่ บ ริ เ วณ
ทีท่ ำการปกหลักเขตกอน

12. กรณี ผู รั บ เหมาควบคุ ม งานก อ
สรางโครงการละทิ้งงาน ทำให
งานไมสำเร็จตามวัตถุประสงค
ของสัญญา สงผลใหมีการฟอง
รองกันในภายหลัง

- ผคู วบคุมงานกอสรางตองจัด
ทำรายงานใหครบถวน ตลอด
การดำเนินงานตามขอเท็จจริง
ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น สั ญ ญา เช น
รายงานจำนวนคนงาน เครือ่ ง
จักรทีผ่ รู บั เหมานำมาใชในการ
กอสรางโครงการ เปนตน ทัง้
นี้หากมีจำนวนนอยกวาแผนที่
เสนอ ตองมีบันทึกแจงเรงรัด
เปนระยะ ๆ เผื่อใชเปนหลัก
ฐานประกอบการฟองรองกรณี
เกิดผรู บั เหมาทิง้ งาน(ถามี)

1) ในการประมูลงานกอสราง หาก
ตรวจสอบพบวามีผรู บั เหมารายใด
เคยมีประวัติการทิ้งงานของกรม
ชลประทานหรือหนวยงานราชการ
อืน่ ๆ ควรตัดสิทธิใ์ นการเขารับการ
ประมูล ทัง้ นีจ้ ะตองระบุใหชดั เจน
ในเงื่ อ นไขการประมู ล ก อ สร า ง
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ป ญ หาการ
ทิ้ ง งาน ดั ง ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ใน
หลายโครงการของงานของ
กรมชลประทาน
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง
- ผคู วบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุตอ งดำเนินงานให
เปนไปตามเงือ่ นไขสัญญาอยาง
เครงครัด หากปฏิบตั ไิ มเปนไป
ตามเงือ่ นไขสัญญา หากมีการ
ฟองรองอาจแพคดี และเกิด
ความผิดตอผูปฎิษัติงานได

ขอเสนอแนะ
2) ควรหาแนวทางทำการมีสวน
รวมรวมกัน ตั้งแตเริ่มตนสัญญา
ระหวางผูเกี่ยวของ ไดแก ผูรับ
เหมา ผคู วบคุมโครงการ เปนตน
ในการหาสาเหตุ ปญหาที่ อาจ
จะเกิดขึน้ ไดในระหวางการดำเนิน
งานกอสราง ซึง่ อาจจะนำไปสกู าร
ละทิง้ งาน และหาแนวทางปองกัน
ใหทนั ทวงที เพือ่ มิใหเกิดปญหาขึน้
3) ควบคุมการบริหารสัญญาให
เปนไปตามเงื่อนไขสัญญา และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ จัดเก็บเอกสาร
ใหเปนระบบเพือ่ ไวเปนหลักฐานชี้
แจงในกรณี มี ก ารฟ อ งร อ งใน
อนาคต(ถามี)

ขอควรระวัง
- ตองตรวจสอบสภาพพืน้ ทีแ่ ละ
การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ใ น
ระหวางการกอสราง ที่อาจเกิด
ผลกระทบกับอาคารขางเคียง
เกิดความเสียหายได เมือ่ เกิดการ
กองวั ส ดุ ห รื อ จอกเครื่ อ งจั ก ร
เครือ่ งมือขนาดใหญ

ขอเสนอแนะ
- กอนการกองวัสดุ/เคลื่อนยาย
เครือ่ งจักรเครือ่ งมือตองตรวจสอบ
ฐานรากบริเวณดังกลาว และใน
ขณะปฏิบัติงานตองมีการสำรวจ
ตรวจสอบฐานรากเปนระยะๆ

2. วัสดุทขี่ าดคุณภาพอาจทำใหงาน - หนวยงานกอสรางตองดำเนิน
ไดรบั ความเสียหายไดในภายหลัง การตรวจสอบและทดสอบ
คุณสมบัตขิ องวัสดุใหเปนไปตาม
ขอกำหนด กอนทีน่ ำมาใช หาก
ปลอยปละละเลยขาดการควบ
คุม กำกับ ทีด่ อี าจเกิดความเสีย
หายขึ้นในอนาคตได

- ควรดำเนินการตรวจสอบวัสดุที่
ใชในการกอสรางทีไ่ ดมาจากแหลง
ใหมทกุ ครัง้
- วัสดุกอสรางกอนนำมาใชงาน
ตองตรวจสอบใหเปนไปตามขอ
กำหนด

ระยะระหวางการกอสราง
ขอสังเกต
1. การกองเก็บวัสดุ และการจอด
เครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก อาจ
ทำใหเกิดการทรุดตัวหรือเคลือ่ น
ตัวของดินบริเวณพื้นที่ได
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ขอสังเกต
ขอควรระวัง
3. บุคลากรยังมีความชำนาญใน - การจั ด หาอุ ป กรณ แ ละ
การใชงานอุปกรณและเครือ่ งมือ เครื่องมือที่ทันสมัยมาใชงาน
รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย
และอบรมวิ ธี ก ารใช ง านที่
ถูกตองกอนดำเนินงาน
- หากมีการใชเครื่องมือตางๆ
ไมถกู ตองอาจเกิดความเสียหาย
ตอการดำเนินงานได

ขอเสนอแนะ
- ควรจัดเตรียมบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อเขารับการอบรมการใชงาน
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีใหมๆ ที่
ทันสมัยเพื่อทำใหงานดำเนินไป
อยางประสิทธิภาพ

4. ก า ร ช ะ งั ก ห รื อ ล า ช า ข อ ง
งบประมาณ จะทำใหงานบาง
สวนเกิดความเสียหาย และอาจ
ทำใหตองเพิ่มงบประมาณเพื่อ
แกไขปญหา

1) การวางแผนงานและการใช
งบประมาณตองมีความชัดเจน
และใหสอดคลองกับแผนการ
ทำงาน
2) งบประมาณทีน่ ำมาใชในการ
ทำงาน ตองมีความตอเนือ่ งและ
เพียงพอตามทีว่ างแผนไว
3) ในกรณีมผี ลกระทบทางดาน
วิศวกรรมจำเปนตองปรับรูป
แบบมีผลใหตอ งใชงบประมาณ
เพิม่ มากขึน้ ตองพิจารณาเสนอ
ของบประมาณและแนวทางใน
การแกไข เพือ่ ใหอาคารมีความ
มัน่ คงแข็งแรงเพิม่ เติม

- ควรมีการพิจารณาวางแผนงาน
โครงการกอสรางเปนระยะๆ ของ
การดำเนิ น การ เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบในดานตางๆ หากเกิด
ก า ร ช ะ งั ก ห รื อ ล า ช า ข อ ง
งบประมาณ

5. ใ น ร ะ ห ว า ง ก า ร ก อ ส ร า ง
พบป ญ หาทำให ไ ม ส ามารถ
ดำเนินการกอสรางตามแบบเดิม
ในสัญญาได เนื่องจากสภาพ
ธรณีฐานรากที่เปลี่ยนแปลงไป
มาก ซึง่ จะตองเปดงานกอนถึง
จะพบปญหา เชน สภาพธรณี
วิทยาฐานรากทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากการสำรวจไวเดิม มีระยะ
การสำรวจทีไ่ มเพียงพอ ปญหา

ผคู วบคุมงานตองรีบตรวจสอบ
และรวบรวมปญหา อุปสรรค
ตางๆ ทีจ่ ะตองดำเนินการแกไข
แจ ง คณะกรรมการตรวจรั บ
พัสดุเพื่อนำไปสูการขอความ
เห็นชอบในหลักการแกไขแบบ
และการอนุมตั ใิ นหลักการแกไข
สัญญาตอไป โดยจะตองเรง
แกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว

- ควรประสานหนวยงานที่เกี่ยว
ของดานขอมูล ดานการแกไขแบบ
และการแก ไ ขสั ญ ญา เพื่ อ เร ง
ดำเนินการใหแลวเสร็จโดยดวน
เพือ่ มิใหมผี ลกระทบตอสัญญากอ
สราง
- ชีแ้ จงทำความเขาใจกับราษฎร
- สำหรับโครงการที่เปดใหมควร
ทำการตรวจสอบแบบกอสราง กับ
สภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพธรณี
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ขอสังเกต
ราษฎรไม ยิ น ยอมให ใ ช พื้ น ที่
จำเปนตองแกไขแบบ และแกไข
สัญญาทำใหระยะเวลาการกอ
สรางลาชา ไมเปนไปตามแผน
งานกอสรางและไมแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
กับแบบรองแกนวามีความสอด
คลองกันหรือไม หากมีความขัดแยง
ตองดำเนินการแกไขกอนดำเนิน
การจางกอสราง

6. การกอสรางทีต่ อ งดำเนินการใน
พื้นที่ของหนวยงานอื่นไมสอด
คลองกับแผนงานงบประมาณ
กอสราง ขาดการติดตอประสาน
งานทำใหงานกอสรางลาชา

การวางแผนงานกอสรางอาคาร
ตางๆทีต่ อ งดำเนินการในพืน้ ทีข่ อง
หนวยงานอืน่ หากขาดการติดตอ
ประสานงานในดานตางๆ และ
ตองไดรบั อนุญาตกอนดำเนินการ
ก อ สร า ง อาจมี ผ ลทำให ก าร
ดำเนินงาน ไมเปนไปตามระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
อาจเกิดคดีความตอผปู ฏิบตั ไิ ด

กอนการดำเนินการกอสรางทีเ่ กีย่ ว
ของกับหนวยงานอืน่ ควรประสาน
งานทุกดานเชนการขออนุญาตใช
พื้ น ที่ แผนงานก อ สร า งรวมทั้ ง
ระเบียบตางๆทีเ่ กีย่ วของกับหนวย
งานนั้นๆ อาจเปนในรูปแบบการ
ประชุมรวมกัน จนนำไปสกู ระบวน
การอนุญาต

7. เครือ่ งจักรในงานดำเนินการเอง
เก า มี อ ายุ ก ารใช ง านหลายป
ทำใหงานกอสรางลาชา ไมแลว
เสร็จตามแผน

- การวางแผนการใชเครือ่ งจักร
เครือ่ งมือไมเหมาะสม มีปญ
 หา
ระหวางหนวยงานกอสรางกับ
หนวยงานที่ควบคุมเครื่องจักร
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรไมครบ ไม
สมบูรณขาดประสิทธิภาพ
- มี ผ ลให ก ารดำเนิ น การก อ
สราง ไมแลวเสรจตามแผน
- หมดความน า เชื่ อ ถื อ จาก
บุคคลหรือหนวยงานภายนอก

- กอนการดำเนินการกอสรางควร
มี ก ารซ อ มบำรุ ง เครื่ อ งจั ก รให มี
สภาพพรอมใชงานหรือใชเครื่อง
จักรใหม ในกรณีหนวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของไมสามารถสนับสนุนเครื่อง
จักรมาใชในการดำเนินการไดอาจ
จะตองเชาเครื่องจักรบางสวนมา
ดำเนินงานแทน
- ประสานการใชเครือ่ งจักร/เครือ่ งมือ
กับสำนักเครือ่ งจักรกลอยางใกลชดิ
อาจจะเป น รู ป แบบการประชุ ม
ร ว มกั น เพื่ อ กำหนดแผนการใช
เครือ่ งจักร/เครือ่ งเครือ่ งมือ รวมกัน

8. ปญหาจากภัยธรรมชาติตางๆ การวางแผนกอสรางอาคารไม
ทำใหงานกอสรางไมแลวเสร็จ สอดคลองกับฤดูกาลทำใหเปน
อุปสรรคในการกอสราง
ตามแผน

ควรวางแผนกอสรางรองรับปญหา
ที่จะเกิดขึ้นโดยศึกษาจากขอมูลที่
ไดมีการศึกษาหรือขอมูลจากการ
ออกแบบเพือ่ มาวางแผนงานเชน
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
การวางแผนผันน้ำในระหวางการ
กอสราง การวางแผนงานกอสราง
อาคารให ส อดคล อ งกั บ ฤดู ก าล
ตางๆในแตละป

9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบตั งิ านกอสรางไมวา
กอสราง
จะเปนงานจางเหมาหรืองาน
ดำเนิ น การเอง ผู ค วบคุ ม
งานตองจัดทำรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามเงื่ อ นไขข อ
กำหนดในระเบี ย บหากไม
ดำเนินการจะมีความบกพรอง
และมีความผิดได

ผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูควบคลุม
งานและคณะกรรมการตรวจรับ
ทีจ่ ะตองรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ต อ งรายงานผลงานแต ล ะงวด
ใหผทู เี่ กีย่ วของทราบตามระเบียบที่
กำหนด

10. ในกรณี โครงการกอสรางทีต่ อ ง
จั ด ทำรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ
ประกอบการขออนุญาตใชพนื้ ที่
หากจะดำเนินโครงการจะตองมี
เลมรายงานที่ไดรับความเห็น
ชอบกอน

ถ า ไม มี ร ายงานการประเมิ น
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผูชำนาญการฯ
โครงการจะถูกระงับการดำเนิน
การโครงการ

ควรวางแผนศึกษา สำรวจ ออก
แบบ และกอสรางใหสอดคลองกัน
เพื่ อ จะได มี ค วามสมบู ร ณ ใ นขั้ น
ตอนการกอสราง สามารถดำเนิน
การไดเปนระบบในกระบวนการ
ตางๆ งานแลวเสร็จตามแผนที่
วางไว

11. การวางแผนการจัดหาทีด่ นิ กอน จัดหาทีด่ นิ ไมทนั ทำใหสง มอบ
พืน้ ทีใ่ นการกอสรางไมได การ
การกอสราง
กอสรางจึงหยุดชะงักลง

ควรมีการวางแผนการจัดหาที่ดิน
ใหรอบคอบรัดกุม สามารถสงมอบ
พืน้ ทีใ่ นการกอสราง ใหดำเนินการ
ไดโดยไมสะดุด ใหสอดคลองกับ
งานกอสราง

12. ช ว งรอยต อ ของโครงการที่
ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ ยัง
ไมมีหนวยงานสงน้ำและบำรุง
รักษามารับมอบงาน หากมีระยะ
เวลาเกินกวาระยะเวลาประกัน
ผลงาน โครงการจะขาดการ
บำรุงรักษา

- ชวงรอยตอของกระบวนการรับ
มอบงานควรมีความชัดเจนของผู
รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา
โครงการ
- ในชวงทีร่ อการ สงมอบ รับมอบ
สวนกอสรางตองเขามาดูแลบำรุง
รักษาในเบือ้ งตนกอน

ชวงรอยตอระหวางการสงมอบ
เปนโครงการสงน้ำและบำรุง
รักษา หากขาดการดูแลบำรุง
รักษาโครงการ อุปกรณ เครือ่ ง
มือ อาจเกิดความเสียหายได
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ขอสังเกต
ขอควรระวัง
13. ขอปลีกยอยของการควบคุมงาน 1)การขออนุญาติใชพื้นที่เกิน
กว า ข อ มู ล ตามผลการศึ ก ษา
กอสราง
อาจมีผลตองดำเนินการศึกษา
ใหม และมีผลใหงานลาชากวา
แผนงานที่วางไว
2) ตองระมัดระวังตำแหนงที่
เปนรองน้ำเดิมในงานกอสราง
อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม

ขอเสนอแนะ
1) ในงานกอสรางทีต่ อ งทำหนังสือ
ขอใชพื้นที่ปาไม ควรระวังไมให
พื้นที่ที่ขออนุญาตมากกวาผลการ
ศึกษาวางโครงการการขอใชพนื้ ที่
ปาไม/พื้นที่อนุรักษมากเกินกวา
ผลการศึ ก ษาอาจมี ผ ลทำให
ตองกลับมาศึกษาดานสิง่ แวดลอม
(IEE และ EIA)(เพิม่ เติม)
2) ควรศึกษาหมายเหตุในแบบให
ละเอียดเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านควรทำความสะอาด/ลาง
หินฐานราก กอนเท Lean concrete

ระยะหลังการกอสราง
ขอสังเกต
1. การทดสอบการใชงานและการ
บำรุงรักษา หลังการกอสราง มี
การดำเนินการในชวงหวงเวลา
ไมเหมาะสม

ขอควรระวัง
- ตองทำการทดสอบการใชงาน
และศึกษาทำความเขาใจวิธกี าร
บำรุงรักษาใหเปนไปตามคูมือ
การกอสราง เพือ่ ใหอาคารหรือ
อุปกรณ ตางๆ ไดมกี ารทำงาน
และได รั บ การตรวจสอบอยู
ตลอดเวลา

ขอเสนอแนะ
- ควรดำเนินการตรวจสอบอยาง
ตอเนือ่ งหลังการกอสรางแลวเสร็จ
- พิ จ ารณากำหนดในเงื่ อ นไข
และความรับผิดชอบของผรู บั จาง
ในการตรวจรับงานกอสรางใน
กรณีที่ไมสามารถทดสอบไดเต็ม
รู ป แบบโดยมิ ใ ช ค วามผิ ด ของ
ผรู บั จาง

2. การบู ร ณาการทำงานร ว มกั น
ระหวางหนวยงานเตรียมความ
พรอมและหนวยงานกอสราง ยัง
ไมเปนระบบ

การทำงานร ว มกั น อย า งไม
ประสานสอดคลองอาจทำให
เกิดความลาชา สงผลใหงานไม
สำเร็จตามแผนงานที่วางไวได

ควรมีการติดตามและประสานงาน
โดยผทู ดี่ ำเนินการกอสรางรวมกับ
หน ว ยงานเตรี ย มความพร อ ม
(พิจารณาวางโครงการ สำรวจ
ออกแบบ วิจยั และพัฒนา) เพือ่
ตรวจสอบความถูกตองในการใช
งาน รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นความ
รู แกไขปญหา เพือ่ นำมาพัฒนา
และตอยอดสำหรับการกอสรางใน
โครงการตางๆ ตอไป
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ขอสังเกต
3. ไมมคี มู อื และการฝกอบรมการใช
งานและการบำรุ ง รั ก ษาของ
เครือ่ งจักร/เครือ่ งมือทีต่ ดิ ตัง้ กับ
อาคาร เพือ่ เปนเอกสารประกอบ
การสงมอบใหแกผใู ชงาน ทำให
ผูใชงานขาดความเขาใจในการ
ใชงานและการบำรุงรักษาอยาง
ถูกวิธี และสงผลใหอายุการใช
งานนอยลง

ขอควรระวัง
- ขอความรวมมือในการจัดทำคู
มือและจัดหลักสูตรฝกอบรมการ
ใชงานและการบำรุงรักษาของ
เครือ่ งจักร/เครือ่ งมือทีต่ ดิ ตัง้ กับ
อาคารอยางละเอียด เพือ่ ใหผใู ช
งานมีความเขาใจในการใชงาน
และการบำรุงรักษาอยางถูกตอง
- หามผทู ไี่ มมคี วามรคู วามเขา
ใจในเครื่องมืออุปกรณเขาใช
อุปกรณโดยเด็ดขาด

ขอเสนอแนะ
- ควรจัดเตรียมบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อเขารับการอบรมการใชงาน
และการบำรุงรักษาของเครือ่ งจักร/
เครื่องมือเพื่อทำใหงานดำเนินไป
อยางประสิทธิภาพ
- ตองกำหนดเงือ่ นไขการฝกอบรม
การใชเครือ่ งจักร/เครือ่ งมือ ไวใน
สัญญาใหผรู บั จางถือปฏิบตั ิ

4. การสงมอบงานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของลาชา เกินระยะเวลา
ประกันผลงานทำใหมคี า ใชจา ย
ในการแกไขกอนการสงมอบงาน
ตอไป

ในระหวางการกอสรางผคู วบคุม
งานตองควบคุมคุณภาพงานให
เป น ไปตามมาตรฐานการ
ทดสอบ และหากพบความชำรุด
บกพรองของงานตองรีบดำเนิน
แกไขใหเรียบรอยภายในระยะ
เวลาการประกันผลงานของผู
รับจาง และตองเรงรัดการจัด
ระบบงานจากโครงการกอสราง
เมื่อโครงการลาชา และบำรุง
รักษาโดยเร็ว เพือ่ แกไขปญหาที่
อาจจะเกิดขึน้

- เตรียมความพรอมในทุกๆดานที่
เกี่ยวของกอนการสงมอบงานให
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชนการแตง
ตัง้ กรรมการสงมอบ - รับมอบงาน
การตรวจสอบความเรียบรอยของ
งานรวมกัน รวมทัง้ เอกสารการสง
และเรงรัดการสงมอบงาน
- กอนสงมอบงานจากผรู บั จางทัง้
สัญญาฝายกอสรางควรเชิญฝาย
บำรุงรักษาทีจ่ ะตองรับมอบงาน มา
รวมรับทราบและตรวจสอบพรอม
ใหความเห็นกอนการสงมอบงาน
ทำสัญญาเพือ่ จะไดใหการ สงมอบ
- รับมอบงาน เปนไปดวยความ
เรียบรอยมากยิง่ ขึน้

5. อาคารที่ ส ง มอบงานให กั บ
หนวยงานบำรุงรักษาไมสามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ไ ด เ ต็ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ และตามวั ต ถุ
ประสงคเนื่องจากการบริหาร
จัดการน้ำจะเกิดจากการปฏิบัติ
งานจริง ตามสภาพภูมปิ ระเทศ

กอนการสงมอบงาน จะตองมี
การทดสอบอาคารตางๆกอน
โดยมีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวม
หารือกัน เพื่อใหการทดสอบ
อาคาร เปนไปในแนวทางของ
การบริหารจัดการน้ำตามที่ได
ออกแบบไว

- ควรมีการจัดการฝกอบรมการใช
งานอาคาร ตลอดจนการดู แ ล
บำรุงรักษาใหกบั หนวยงานทีจ่ ะรับ
มอบงาน
- ควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการอาคารใหสอดคลองกับพืน้ ที่
และชนิดพืชที่ปลูก
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ขอสังเกต
และพืน้ ทีป่ ลูกจริง และตองผาน
การใช ง านก อ นถึ ง จะทราบ
ปญหาของอาคารตางๆ

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ

6. ระหวางการกอสรางสายงาน
ตางๆทีน่ อกเหนือจากหนวยงาน
กอสราง เชนหนวยงานพัสดุ
ธุรการ การเงิน ไมมกี ารจัดเก็บ
เอกสารตางๆทีเ่ กีย่ วของกับงาน
กอสรางไวเปนหลักฐาน

- ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งจั ด เก็ บ
เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของไว
เปนหลักฐาน
- หากมีการตรวจสอบหรือขอดู
เอกสาร หากไมมีเอกสารให
หนวยงานตรวจสอบผปู ฏิบตั งิ าน
อาจมีความผิดได

ผทู เี่ กีย่ วของมีหนาทีจ่ ดั เก็บเอกสาร
ทัง้ หมด ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ทั้ ง ที่ เ ป น แบบฟอร ม และแบบ
Digital file เพือ่ งายตอการคนหา
และสะดวกในการใชงาน

7. สงมอบโครงการไมได เนือ่ งจาก
โครงการยังไมไดรับอนุญาตให
ใชพื้นที่ และอาจถูกดำเนินคดี
จากหนวยงานเจาของพืน้ ที่

-จะตองไดรบั อนุญาตใหใชพนื้ ที่
กอนทำการกอสราง การดำเนิน
การโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตเจ า
หนาทีผ่ ปู ฏิบตั จิ ะมีความผิดตาม
กฎหมายของพืน้ ทีน่ นั้

- เรงรัดติดตามการอนุญาตใหใช
พืน้ ที่ เพือ่ ทำใหไดรบั อนุญาตโดยเร็ว
- ในการดำเนินการในอนาคตตอง
ดำเนินการทุกกระบวนการใหครบ
ถวนถูกตองตามระเบียบ

8. โครงการทีก่ อ สรางแลวเสร็จแต
ยังจายคาทีด่ นิ ไมเรียบรอย หรือ
ลาชา อาจทำใหราษฎรเจาของ
พื้นที่รวมตัวกันชุมนุมประทวง
หรือฟองรอง

ติดตาม/เรงรัดงบประมาณให
สามารถจ า ยค า ที่ ดิ น ให กั บ
ราษฎรโดยดวน พรอมทัง้ ชีแ้ จง
เจาของทีด่ นิ ใหเขาใจเพือ่ ปองกัน
การชุมนุมประทวงหรือฟองรอง
ในกรณีทไี่ ดรบั เงินลาชา

1.ควรมี ก ารพู ด คุ ย กั บ ชาวบ า น
เจาของทีด่ นิ ใหรบั รแู ละเขาใจรวม
ถึงทราบวาสามารถจายไดเมือ่ ไร
2.เรงรัดกระบวนการจัดหาที่ดิน/
กระบวนการงบประมาณเพื่อเบิก
จายใหกบั ราษฎร

9. เมือ่ ใชงานแลวตัวฝายชำรุด ไม - ตองตรวจสอบตัวฝายเกีย่ วกับ
ความมั่นคงแข็งแรงและตองชี้
ตองการจะซอมแซมฝายเดิม
แจงราษฎรทีอ่ าศัยในพืน้ ที่ เพือ่
จะไดเตรียมการ ในกรณีเกิด
เหตุการตางๆ
- ผลกระทบถาหากไมสามารถ
เก็ บ กั ก น้ำ ไว ใ ช ช ว งปลายฤดู
ฝนจะตองเตรียมการเพือ่ แกไข
ปญหาในชวงฤดูแลง

- ควรบำรุงรักษาฝายใหมีระยะ
เวลาการใชงานใหนานที่สุด
- ตองตรวจสอบความมัน่ คงของฝาย
เดิมวา สามารถรองรับน้ำในฤดูน้ำ
หลากไดหรือไมเพือ่ พิจารณากำหนด
แนวทางการดำเนินงานตอไป
- กอนการรือ้ ถอนอาคารเดิม ตอง
ไดรบั การประชาคมในพืน้ ที่ และ
แจงเจาของอาคารและหนวยงาน
เดิมกอนดำเนินการรื้อถอน โดย
เปนไปตามระเบียบทางราชการ
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2.6.2 การบริหารจัดการน้ำและสงน้ำบำรุงรักษา
หนวยงานภายในกรมชลประทานที่มีภารกิจโดยตรงในการบริหารจัดการน้ำ ไดแก สำนักบริหาร
จัดการน้ำและอุทกวิทยา และสวนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1-17 รับผิดชอบ
ในการดําเนินการบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการหรืออาคารชลประทานขนาดเล็กตางๆ
โดยในสวนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยามีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557 ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
เพือ่ เกษตรกรรมการสาธารณูปโภคการอุตสาหกรรมการคมนาคมทางน้ำการพลังงานและการรักษาระบบนิเวศน
ตลอดจนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำรวมทัง้ กำหนดแผนมาตรการ มาตรฐานและหลักเกณฑทางวิชาการ
เกีย่ วกับอุทกวิทยาการปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานและความปลอดภัยของเขือ่ นและอาคารประกอบ
(2) ศึกษาคนควาทดลองวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับอุทกวิทยาการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุง
บำรุงรักษาอาคารชลประทานเกษตรชลประทานและวิศวกรรมเพือ่ ใหไดนวัตกรรม วิเคราะห ติดตาม และประเมิน
ผลดานสิง่ แวดลอม สุขภาพ และดานอืน่ ๆ รวมทัง้ ผลสัมฤทธิข์ องโครงการชลประทาน
(3) สำรวจวิเคราะหรวบรวมเก็บขอมูลและสถิตติ า งๆดานอุทกวิทยาอุตนุ ยิ มวิทยา การบริหารจัดการน้ำ
เกษตรชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานรวมทัง้ การพัฒนาฐานขอมูลของกรม
(4) เฝาระวังวิเคราะหพยากรณกำกับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในระดับ
ลมุ น้ำและโครงการชลประทานของกรม
(5) เผยแพรใหการสนับสนุนและคำแนะนำดานเทคนิควิชาการเกีย่ วกับเรือ่ งน้ำและวิศวกรรมชลประทาน
แกหนวยงานของรัฐองคกรปกครองสวนทองถิน่ และประชาชน
(6) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
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จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ ดาน
การบริหารจัดการน้ำและสงน้ำบำรุงรักษา ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.6.2 การบริหารจัดการน้ำและสงน้ำบำรุงรักษา
ขอสังเกต
1. โครงการ 1 โครงการ 1 ลานบาท
ปจจุบนั เปนงานจางผรู บั เหมาใน
การซอมแซมระบบตางๆ ทำให
เกษตรกรและประชาชนขาด
ความรสู กึ เปนเจาของ และรับผิด
ชอบรวม

ขอควรระวัง

2. 1) ขาดแคลนบุคลากรดานการสง
น้ำ และโครงการพระราชดำริ
2)โครงการที่ เ ป ด ใหม บ าง
โครงการไมมีอัตรากำลังในการ
บำรุงรักษา ทำใหขาดการดูแล
บำรุงรักษา
3) งบประมาณและบุคลากรดาน
การสงน้ำและบำรุงรักษามีอยาง
จำกัด สงผลกระทบใหการบริหาร
จัดการน้ำไมเต็มประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
ควรจั ด สรรงบประมาณในการ
ดำเนินการเอง งานซอมแซมระบบ
ชลประทานตามขอเสนอกลมุ ผใู ชน้ำ
ตามแนวคิดเดิม เนือ่ งจากจะชวยให
เจาหนาทีฝ่ า ยสงน้ำฯ สามารถชวย
เหลือเกษตรกรซอมแซมอาคารเล็กๆ
ไดอยางรวดเร็ว และทันการณ
1) สรางเครือขายชลประทานชวย
งานสงน้ำใหมากขึน้
2) โครงการทีเ่ ปดใหมตอ งมีอตั รากำลัง
ใหมในการบำรุงรักษาแทนการควบ
รวมโครงการ โดยควรกำหนดอัตรา
กำลังทีค่ วรจะเปนในแตละโครงการ
สวน งาน โดยเหมาะสม บนพืน้ ฐาน
ของการประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเปนสวนที่จะนำมา
ทดแทนกำลังคนของกรมชลประทาน
3) ควรใชระบบอัตโนมัติ เชน ระบบ
โทรมาตรควบคุมบานระบายโดยใช
พลังงานทดแทน เชน Solar cell
หรือการนำเทคโนโลยี GIS และ
Application ตาง ๆ มาใชในการสง
น้ำและบำรุงรักษา รวมทัง้ การสราง
ความเขมแข็งใหกลมุ ผใู ชน้ำมีสว นรวม
ในการสงน้ำและบำรุงรักษาเพือ่ ชวย
แกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากร
และงบประมาณทีม่ อี ยอู ยางจำกัด
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ขอเสนอแนะ
4) ควรมีการทบทวนบทบาทหนาทีใ่ น
JMC เพื่ อ ให ก รมชลประทานใน
ฐานะเลขานุการ มีบทบาทในการให
คำปรึกษาและอำนาจดานการบริหาร
จัดการน้ำ จัดสรรน้ำ เพิม่ ขึน้

ปจจัยความสำเร็จดานการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำ
การนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการน้ำ เพือ่ ลดกำลังคนและเกิดความแมนยำในการบริหารจัดการ
น้ำ มีความทาทายและสอดคลองกับ Road Map ของกรมชลประทาน เพือ่ มงุ สอู งคกรอัจริยะ ควรมี
การทำงานในรูปแบบ Project Assignment โดยบูรณาการหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมารวมดำเนินการ เชน
การตอยอดระบบการพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลเพือ่ การชลประทาน (RIDIMIS-KRC) ของโครงการ
สงน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรโี ดยมีหนวยงานภายในทีเ่ กีย่ วของ ไดแก โครงการสงน้ำและบำรุงรักษา
ปราณบุรสี ชป.14 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และศูนยสารสนเทศและการสือ่ สาร เปนตน
ควรมีการประเมินผลโครงการทีม่ กี ารนำรองประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำในระดับดีให
โครงการชลประทานอืน่ ๆ นำไปประยุกตใชตามแบบอยางตนแบบ โดยกรมชลประทานใหการสนับสนุน
งบประมาณตามยุทธศาสตรการปรับเปลีย่ นสอู งคกรอัจฉริยะ เนือ่ งจากการพัฒนาแบบตางคิดตางทำ
ยอมทำใหการเชือ่ มโยงระบบเขาดวยกันทำไดยากขึน้
3. โครงการอางเก็บน้ำเกาหาแบบ 1) การสงมอบโครงการเมือ่
ไมเจอ
งานก อ สร า งแล ว เสร็ จ
หนวยงานสงน้ำยุและบำรุง
รั ก ษาต อ งตรวจสอบให มี
แบบครบถวน และควรมี
หนวยงานกลางทีด่ แู ลรับผิด
ชอบรวบรวมฐานขอมูลแบบ
เชน ศทส.
2) ตองมีการจัดทำขัน้ ตอน
การสวมอบอาคารและสิ่ง
กอสราง
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1) ทำบันทึกเปนเอกสารเพื่อสงตอ
ขอมูล ผรู บั ชวงตอเพือ่ ใหการทำงาน
ตอเปนไปอยางราบรืน่
2) ควรมีการทำ 1 โครงการ 1 แฟม
ประวัติ เพือ่ รักษาและสืบทอดขอมูล
3) สำนักงานชลประทานควรมีขอ มูล
รายละเอียดพื้นฐานของอางเก็บน้ำ
ขนาดกลางแตละอางทีอ่ ยภู ายใตการ
ดูแล ทีอ่ พั เดตและทันสมัย
4) โครงการไมมแี บบทีใ่ ชในการกอ
สร า งจะทำให เ กิ ด ป ญ หาด า นการ
บริหารจัดการน้ำ
5) โครงการควรจัดทำแบบหัวงาน
และระบบส ง น้ำ ขึ้ น มาใหม โดย
สำรวจขอมูลที่ตองใชในการดำเนิน
การอยางถูกตอง เชน รูปรางลักษณะ
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ขอสังเกต

ขอควรระวัง

4. ระบบการจัดเก็บขอมูลคอนขาง
หลากหลาย (ข อ มู ล จากฝ า ย
วิศวกรรม จัดสรรน้ำ สงน้ำ ฯลฯ
โดยรูปแบบขอมูลมีตั้งแตขอมูล
พื้ น ฐานจนไปถึ ง ข อ มู ล สถิ ติ ที่
สำคัญตางๆ ของทุกฝายงาน)

5. 1) การพังทลายของลาดเขื่อน
เนื่องจากการพรองน้ำอยางรวด
เร็ว (มากกวา 15 ซม. ตอวัน)
เพราะได รั บ คำสั่ ง พร อ งน้ำ ให
เหลือ 80% ในเวลาสัน้

ผปู ฏิบตั จิ ะตองพิจารณาความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดำเนินการ หรือตองหา
เหตุผลทีไ่ มอาจดำเนินการได
ตามขอสัง่ การโดยชีแ้ จงเหตุผล
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ขอเสนอแนะ
โครงการ ขอมูลโคงความจุ ขอมูล
สำรวจภูมปิ ระเทศ/ปฐพี/ธรณีวทิ ยา
หากในกรณีที่ตองใชขอมูลที่สำคัญ
และไมสามารถจัดทำเองได ควรขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของ เชน สสธ. สอส. สบอ. และ
ปข. เปนตน
6) สำนักงานชลประทานควรมีการ
ตรวจสอบวา โครงการใดทีอ่ ยใู นความ
ดู แ ลไม มี แ บบ และให จั ด ทำแบบ
ทดแทนเพือ่ ใชในการบริหารจัดการ
เนือ่ งจากแตละโครงการมีระบบการ
จัดเก็บขอมูลคอนขางหลากหลาย โดย
ขอเท็จจริงการจัดเก็บขอมูล ควรเก็บ
และบริหารจัดการโดยเครือ่ ง Server
เพือ่ ใหระบบขอมูลตางๆ ทุกฝายงาน
รวมอยู ใ นที่ เ ดี ย วกั น และทุ ก คน
สามารถเขาถึงไดจากทุกทีแ่ ละทุกเวลา
ซึ่ง Clould Server เปนPlatform
ทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากขอมูลสามารถ
อัพเดต และซิงค ไดจากทุกเครือ่ งใน
ฝ า ยงานที่ ต อ เชื่ อ มระบบอยู ทุ ก
คนจะสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกรูป
แบบ ไมวาจะเปนขอมูลจากฝาย
วิศวกรรม จัดสรรน้ำ สงน้ำ ฯลฯ โดย
รูปแบบขอมูลมีตั้งแตขอมูลพื้นฐาน
จนไปถึงขอมูลสถิตทิ สี่ ำคัญตางๆ ของ
ทุกฝายงาน
1) ควรใหเจาหนาทีจ่ ดั ทำแผนการพรอง
น้ำไวลว งหนา โดยอาจใชหลักการพรอง
ไมเกิน 15 ซม.ตอวัน เพือ่ เปนขอมูลให
ผบู ริหารไววา ตองใชเวลาในการพรองน้ำ
ตามปริมาณทีก่ ำหนดเทาไร
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ขอสังเกต
2) ไมมแี นวทางในการลดระดับ
น้ำ ของเขื่ อ นแต ล ะเขื่ อ นให
เกิดความปลอดภัยจาก Rapid
Drawdown

ขอควรระวัง
และความจำเปนทีส่ อดคลอง
กัน ซึ่งในแตละสภาพพื้นที่
ของอางเก็บน้ำยอมไมเหมือน
กั น ในทางวิ ศ วกรรม ธรณี
วิทยา และอุทกวิทยา

 หาการ
6. การชีแ้ จงเรือ่ งเขือ่ นมีปญ
ทำความเขาใจทั้งเจาหนาที่และ
ประชาชน
7. โครงการที่มีหัวงานทำจากวัสดุ
ถมประเภท Dispersive Clay ไม
มีการดูแลบำรุงรักษาทีด่ ี ทำใหมี
ตนไมใหญขึ้นบริเวณลาดเขื่อน
รากตนไมชอนไช Lime Treatment ชำรุดเสียหาย

ขอเสนอแนะ
2) จั ด ทำแนวทางนำร อ งในการ
ลดระดั บ น้ำ ของเขื่ อ นเพื่ อ ป อ งกั น
Rapid Drawdown และขยายผลให
ครอบคลุมของแตละเขื่อนใหสอด
คลองกับวัสดุถมเขือ่ น โดย สบอ.เปน
หนวยงานหลัก ตามแนวทางของ
"Reinins, E (1948): The stability
of the upstream slope of earth
dams"
3) การบริหารจัดการน้ำเพือ่ ปองกัน
ปญหาการเกิด Rapid Drawdown
ใหควบคุมการลดลงของระดับน้ำใน
เขื่ อ นในเบื้ อ งต น ไม ค วรเกิ น 15
เซนติเมตร/วัน อยางไรก็ตามตองมี
การวิเคราะหตวั เลขทีเ่ หมาะสมของ
แตละเขือ่ นใหเหมาะสมกับวัสดุตอ ไป
4) การพรองน้ำตามนโยบายกรม ตอง
คำนึงถึงปริมาณน้ำตนทุน(ตามหลัก
วิศวกรรม) เปนสำคัญดวย
รวบรวมขอมูลเพื่อนำไปตอบปญหา
และมี ก ารสื่ อ สารหลายทางใช ข อ
ความเขาใจงาย

ต อ งมี ก ารดู แ ลบำรุ ง รั ก ษา
ทั้งบริเวณสันเขื่อนและลาด
เขื่อน เพื่อไมใหเกิดหลุมบอ
และมีน้ำขัง รวมทั้งไมใหมี
ตนไมใหญขนึ้ บริเวณลาดเขือ่ น
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห ร ากต น ไม
ชอนไช Lime Treatment
ชำรุดเสียหาย
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1) ควรมีคูมือบำรุงรักษาเขื่อนและ
อาคารประกอบที่อยูบนพื้นที่ที่เปน
Dispersive clay โดยเฉพาะ วาตอง
ระวังอะไรบางหากเกิดเหตุเบื้องตน
ตองแกไขอยางไร เชน เกิดรอยแตก
ใหใชทรายกับน้ำปูนกรอกรูและใช
ยางมะตอยร อ นราด หากตรวจ
พบหลุมใหหาทรายมาปดหลุมทันที
หรือถาหลุมใหญมากใหใชลกู รัง และ
หมั่นตัดหญาและตนไมใหญ
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2) เพิม่ งบประมาณดูแลรักษาเขือ่ น
ทีเ่ ปน Dispersive clay โดยเฉพาะ
3) ควรดำเนินการตรวจสภาพเขือ่ น
ใหครอบคลุมพื้นที่บริเวณทายและ
ฐานยันเขือ่ นดวย

8. ถนนคั น คลองที่ เ กิ ด การชำรุ ด 1) ตองเก็บเกีย่ วทุกแปลงใหทนั
เชน การทรุดตัว การแตกราว กอนปลอยน้ำเขาทงุ เพือ่ ลด
เปนตน
การเนาเสียของอินทรียวัตถุ
2) ตองพิจารณาพื้นที่ที่มีภูมิ
ประเทศลมุ ต่ำ เหมาะสมเปน
แกมลิง
3) ต องปรั บ แผนการบำรุ ง
รักษาอาคารชลประทานให
เหมาะสมกับการปรับพืน้ ทีล่ มุ
ต่ำเพือ่ ทำเปนแกมลิง

1) การถายโอนผิวทางควรกำหนด
น้ำหนักบรรทุกของคันคลอง เพือ่ ปองกัน
การใชงานเกินน้ำหนักบรรทุก
2) หากระดับน้ำในคลองสงน้ำบนพืน้ ที่
ทีช่ นั้ ดินฐานรากทีเ่ ปนดินเหนียวออน
การลดระดับน้ำลงจากปกติ มากกวา
1 เมตร ควรเตรียมการเฝาระวังปญหา
ถนนบนคันคลองทรุดตัว และหากเกิด
การทรุดตัวของถนนบนคันคลอง ควร
มีการเก็บขอมูลสภาพความเสียหาย เพือ่
ประโยชนในการวิเคราะห ตรวจสอบ
และหาแนวทางปรับปรุงซอมแซมตอไป
อยางไรก็ดี ควรจัดทำเอกสารหรือ
รายงานวิเคราะหและชีแ้ จงสาเหตุของ
การทรุดตัวของถนนบนคันคลอง เพือ่
ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู เ กี่ ย วข อ งและ
ประชาชนไดรบั รแู ละเขาใจ

7. น้ำเสียในพื้นที่ลุมต่ำ

1) ควรมีจดุ วัดคุณภาพน้ำกอนปลอย
น้ำออกจากทงุ และปรับปรุงคุณภาพ
น้ำหากไมไดมาตรฐาน
2) ควรรักษาคุณภาพน้ำทีเ่ หลือคาง
ทุงเพื่อนำไปใชเพาะปลูกในฤดูกาล
ถัดไป
3) ควรวางแผนกำหนดหนาทีผ่ รู บั ผิด
ชอบหลักในการสัง่ การและประสาน
งานระหวางสวนกลางและพืน้ ที่ เพือ่
จัดหามาตรการ/ชองทางในการรับน้ำ

1) ต อ งเก็ บ เกี่ ย วทุ ก แปลง
ใหทนั กอนปลอยน้ำเขาทงุ เพือ่
ลดการเนาเสียของอินทรียวัตถุ
2) ตองพิจารณาพื้นที่ที่มีภูมิ
ประเทศลมุ ต่ำ เหมาะสมเปน
แกมลิง
3) ตองปรับแผนการบำรุงรักษา
อาคารชลประทานใหเหมาะ
สมกับการปรับพืน้ ทีล่ มุ ต่ำเพือ่
ทำเปนแกมลิง
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ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
และระบายน้ำ รวมทัง้ รายงานขอมูล
สถานการณที่อัพเดตทันสมัยเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน สามารถรายงาน
ผบู ริหารกรมชลประทานเพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจไดอยางทันทวงที

ปจจัยของความสำเร็จการบริหารจัดการพื้นที่ลุมต่ำ
1) การประชาสัมพันธใหประชาชนในพืน้ ทีแ่ กมลิงทราบและเขาใจประโยชนของโครงการโดยจะตองลง
ถึงระดับหมบู า น มีเบอรโทรศัพทเพือ่ ติดตอสอบถามในกรณีมขี อ สงสัยพรอมทัง้ ประชาสัมพันธโดยใชสอื่
ตางๆเชน รถโมบาย แผนพับ เสียงตามสายผานผนู ำชุมชน ฯลฯ
2) การปรับปฏิทนิ เพาะปลูก ฤดูฝนในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำ เปน 1 เมษายนเพือ่ เก็บเกีย่ วใหทนั เดือนสิงหาคม โดย
ทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตองปรับภารกิจใหสอดคลองดวย
3) ตองมีน้ำตนทุนสงใหเกษตรกรในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำในวันที่ 1 เมษายน และหลังปลอยน้ำออกจากทงุ เดือน
พฤศจิกายน
4) ตองสามารถสงน้ำใหถงึ พืน้ ทีล่ มุ ต่ำ โดยไมถกู ตนน้ำขโมยน้ำเพือ่ ใหเกษตรกรในพืน้ ทีป่ ลูกเดือนเมษายน
และเก็บเกีย่ วทัน สิงหาคมและชวงเดือนพฤศจิกายนเพือ่ เก็บเกีย่ วกอนเมษายน
5) ตองมีการทำ MOU กับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำและสงเสริมกิจกรรม
อืน่ ๆอยางเปนระบบ ตองมีการถอดบทเรียนหลังดำเนินการเพือ่ ปรับการทำงานใหเหมาะสมโดยแบงเปน
2 สวนคือกลมุ หนวยงานและกลมุ เกษตร
10. 1) ยั ง ไม มี ร ะบบโทรมาตรใน
โครงการประเภทอางพวง ทำให
ขาดขอมูล Outflow ที่จะใชใน
การทำความเขาใจหรือชี้แจงให
กับคนในพื้นที่
2) สภาพพื้ น ที่ เช น บนเขา
ปาทึบ หางไกลเปนอุปสรรคตอ
สัญญาณสือ่ สารสำหรับการติดตัง้
ระบบโทรมาตร
3) เครื่องมือและขอมูลที่จะใช
ในการบริ ห ารจั ด การน้ำ เช น
สถานี ต รวจวั ด น้ำ ฝน ข อ มู ล
น้ำฝน ปริมาณน้ำสูงสุด-ต่ำสุด

1) ควรติดตัง้ ระบบโทรมาตรในแตละ
อางของโครงการประเภทอางพวง
2) ควรมีการวางแผนการจัดสรรน้ำ
สำหรับโครงการประเภทอางพวง ไว
ลวงหนาโดยเปนการจัดสรรน้ำตนทุน
ทีม่ อี ยู
3) ควรมีการเก็บบันทึกขอมูลสถิตนิ ้ำ
ฝนปริมาณน้ำสูงสุด-ต่ำสุด ทีเ่ คยเกิด
ในพื้นที่รวมทั้งควรทำความเขาใจ
เกีย่ วกับลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะ
ภู มิ อ ากาศและทิ ศ ทางลมและฝน
ในพืน้ ที่ เพือ่ นำมาเปนขอมูลพิจารณา
ในการบริหารจัดการน้ำ
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ไมทราบแหลงไดมาของขอมูล
เหลานี้

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
4) การจัดตั้ง JMC ของโครงการ
ประเภทอางพวง ควรจัดตัง้ เปน JMC
ในภาพรวมเพื่อใหมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการระหวางหนวยงาน
หรือผมู สี ว นเกีย่ วของทัง้ หมดรวมกัน
เช น หน ว ยงานสายการปกครอง
หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตร
และสหกรณทเี่ กีย่ วของ (กรมสงเสริม
การเกษตร กรมประมง เปนตน)

แบบอยางความสำเร็จ
หนวยงานดานการบริหารจัดการน้ำโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา ของกรมชลประทานสามารถสรางความ
เขาใจในเรือ่ งการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ และการใชน้ำใหกบั คนในพืน้ ที่ เมือ่ คนในพืน้ ทีเ่ ขาใจ
ยอมรับและแบงปนน้ำใหกบั พืน้ ทีใ่ กลเคียงไดอยางเต็มใจ
10. การบริหารจัดการน้ำโดยภาพรวม 1)เจ า หน า ที่ ช ลประทาน
(ผอ. และ สบ.)ทีพ่ งึ่ เขามารับ
หนาทีใ่ นพืน้ ทีต่ อ งเรงทำความ
เข า ใจในภาพรวมของการ
บริหารจัดการน้ำของโครงการ
ที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องของ
ลักษณะโครงการและสภาพ
พื้นที่ สภาพทางภูมิศาสตร
ภู มิ อ ากาศฤดู ก าลการใช
ประโยชนที่ดินรวมถึงเรื่อง
คุณภาพน้ำ
2) ตองจัดทำแผนการดูแลและ
บำรุงรักษาอาคารชลประทาน
และระบบสงน้ำตามคมู อื บำรุง
รักษาและการบริหารจัดการน้ำ
เพือ่ ใหมคี วามพรอมในการใช
งานและบริหารจัดการน้ำอยาง
มีประสิทธิภาพ
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1) การจัดตั้งคณะกรรมการ JMC
ควรมองบริบทของตนเองอยางรอบ
ดาน ระมัดระวังกลมุ คนทีเ่ กีย่ วของ
กับการเมืองทีอ่ าจสงผลกับการบริหาร
จัดการน้ำ และควรให JMC ตั้ง
กฎเกณฑทใี่ ชในการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อใหเปนที่ยอมรับสำหรับทุกภาค
สวน
2) ควรจั ด การฝ ก อบรมความรู ที่
จำเปนใหกบั อาสาสมัครชลประทาน
อยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ ทบทวน
บทบาทหนาที่ในดานการสงน้ำและ
พื้นฐานดานการชลประทาน เพื่อ
จะได ต ระหนั ก รู ว า อาสาสมั ค ร
ชลประทาน ถื อ เป น หน ว ยหนึ่ ง
ของกรมชลประทาน ในการขั บ
เคลือ่ นโครงการชลประทานตางๆให
บรรลุวตั ถุประสงค

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ขอสังเกต

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
3) สำนักงานชลประทานควรเอาหลัก
แนวความคิดและหลักการทำงาน มา
ประยุกตใชกบั หนวยงานของตนเพือ่
เปนการสรางการรับรู ความเขาใจให
กับเจาหนาทีข่ องกรมชลประทานเอง
และประชาชนผทู สี่ นใจเกีย่ วกับกรม
ชลประทาน
4) โครงการชลประทานทีม่ อี า งเก็บน้ำ
ขนาดเล็กอยูภายใตการกำกับดูแล
ควรมี ก ารตรวจสอบสภาพความ
พรอมใชงานของอางเก็บน้ำ รวมทัง้
สภาพทางระบายน้ำดานทายน้ำ สิง่
กีดขวางการระบายน้ำตางๆ และ
รายงานขอมูลปริมาณน้ำ การระบาย
น้ำ ใหกบั สำนักงานชลประทาน เพือ่
รายงานสวนกลางอยางสม่ำเสมอเพือ่
ใชในการบริหารจัดการน้ำ

ปจจัยความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติ
1) ตองมีขอมูลเพื่อใชบริหารจัดการน้ำ เชน ปริมาณน้ำเวลาในการไหลมาถึงจุดตางๆหนาตัดลำน้ำที่
สามารถคาดการณไดอยางถูกตองเมนยำ
2) ตองมีการบริหารจัดการน้ำทัง้ ระบบอาจจะตองพิจารณาลมุ น้ำใกลเคียงรวมดวย
3) ผปู ฏิบตั ติ อ งพรอมดำเนินการตามขอสัง่ การอยางเครงครัดหากมีปญ
 หาอุปสรรคไมสามารถดำเนินการ
ไดอยางทันทวงทีใหแจงหรือชี้แจงอยางเรงดวนเพื่อจะไดปรับแผนใหทันเหตุการณและแกไขปญหาได
ทันทวงที
4) การสรางความนาเชื่อถือใหหนวยงานมีภาพลักษณเปนหนวยงานดานวิชาการชวยใหเกิดความ
นาเชือ่ ถือกับทองถิน่ และดำเนินการโดยไมมขี อ ขัดแยง
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2.6.3 ความปลอดภัยเขือ่ น
งานดานความปลอดภัยเขือ่ นของกรมชลประทาน เปนภารกิจหนึง่ ของสำนักชลประทานที่ 1 ถึง 17 และ
สวนความปลอดภัยเขือ่ น สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาจากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง
ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ ดานความปลอดภัยเขือ่ น ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.6.3 ความปลอดภัยเขือ่ น
ขอสังเกต
1. โครงการไมมแี บบ

ขอควรระวัง
1) ไมสามารถวิเคราะหหาสาเหตุ
ของความบกพรองหรือสิง่ ผิดปกติ
ทีต่ รวจพบ
2) ไมสามารถวิเคราะหหาทาง
แกไข สิง่ ผิดปกติ และ/หรือ เสริม
สรางความมัน่ คงปลอดภัยของตัว
เขื่อนและอาคารประกอบเขื่อน
นั้นๆได
3) ไม ส ามารถพิ จ ารณาหรื อ
ดำเนินการซอมแซมหรือปรับปรุง
ในอนาคตได

ขอเสนอแนะ
1) สืบคนแบบกอสรางของโครงการอืน่
ในชวงระยะเวลาของการออกแบบ
และ/หรือกอสรางใกลเคียงกัน (+5 ป)
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองและ
เทียบเคียงกับสภาพทางกายภาพของ
เขื่อนและ/หรืออาคารประกอบที่ไม
สามารถมองเห็นไดเชน ทอในตัวเขือ่ น
2) จั ด ทำแบบขึ้ น มาใหม โดยใช
ภาพถายดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ
ดวยอากาศยานไรคนขับ (Drone)
การสำรวจ การวัดระดับและมิตติ า งๆ
ตามสภาพจริง

2. ปญหาการเพิม่ ระดับเก็บกัก 1) การเพิม่ ระดับเก็บกักน้ำไมวา
จะเป น การเพิ่ ม แบบชั่ ว คราว
(เฉพาะชวงปลายฤดูฝน) จะตอง
ทำการศึกษาถึงเสถียรภาพและ
ความมั่ น คงของตั ว เขื่ อ นและ
อาคารประกอบ (การเพิม่ การเก็บ
กักแบบถาวรตองเขาสขู บวนการ
พิจารณาความเหมาะสม วิเคราะห
สำรวจ และออกแบบ เพื่อการ
ปรับปรุงโครงการ)
2) การเพิม่ ปริมาณการเก็บกักแบบ
ชัว่ คราว ควรมีระยะเวลาเก็บกัก
ชัว่ คราว(ทีเ่ กินจากปกติ) ไมเกิน
1 เดือน ขึน้ อยกู บั สภาพน้ำหลาก
ของแตละเขือ่ น

สำรวจและตรวจสอบประสิทธิภาพ
การระบายน้ำของ Spillway และ
Outlet
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ขอควรระวัง
3) ผลกระทบดานอื่นที่จะตอง
พิจารณาเพิม่ เติม ประกอบดวย
3.1) ระดั บ น้ำ สู ง สุ ด (ร.น.ส.)
ตองไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
3.2) ระดับเก็บกักชัว่ คราวไมควร
สูงกวาระดับน้ำสูงสุด (รนส.)
กรณีทไี่ มมขี อ มูลระดับสัน Chimney Drain และ/หรือ มีการตรวจ
พบการไหลซึมหรือไหลรัว่ บนลาด
เขือ่ นดานทายน้ำจะตองระงับการ
เพิ่มการเก็บกักทันทีเพื่อทำการ
ซอมแซมหรือปรับปรุงสภาพการ
ไหลซึม/ไหลรั่ว รวมถึงการเพิ่ม
ระดับสัน Chimney Drain ดวย
จึงจะสามารถพิจารณาเพิ่มการ
เก็บกักตอไปได

3. Dam Instrument และ
เครื่องวัดแผนดินไหว

ขอเสนอแนะ

1) โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
กลาง ควรติดเครือ่ งมือเทาทีจ่ ำเปน
เชน Piezometer, Seepage Flow
Meter (SFM), OW และ BM &
Surface Settlement Point
2) เครือ่ งวัดแผนดินไหวใหพจิ ารณา
ที่ เ คยติ ด ตั้ ง ไว แ ล ว (ใกล เ คี ย งกั น
ใช แ ทนกั น ได ) ไม ค วรติ ด ตั้ ง เพิ่ ม
ในกรณี ไ ม มี ใ นพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งให
ติดตั้งเพิ่ม
3) แมจะมีมาตรการ/เครือ่ งมือทีด่ ี แต
ผูดูแลบำรุงรักษาเขื่อนควรใหความ
สนใจ ใส ใ จดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ
และตัวเขื่อนเพื่อใหเขื่อนเกิดความ
ปลอดภัยเขือ่ น (ผดู แู ล หมายถึงทุก
ฝายทีเ่ กีย่ วของ)
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4. ลาดไหล เ ขา(Abutment)
ที่เปนการตัดลาด Slope
พรอมชานพัก เชน เขื่อน
หวยชาง จ.เชียงราย หรือ
ดวยวิธีการทำ Shotcrete
เช น เขื่ อ นแควน อ ยฯ
จ.พิษณุโลก แลวตอมามีการ
ตรวจพบวามีการเคลือ่ นตัว
ของลาดไหลเขาลงสอู าคาร
ควบคุม (Control Room)
ทอสงน้ำฝงขวาของเขื่อน
หวยชาง หรือ Shortcrete
ที่ Abutment ฝงขวาของ
เขือ่ นแควนอยเกิดการแตก
ราวและมีการตรวจพบวา

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
4) ควรมีการตรวจสอบสภาพเขือ่ น
และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรม
เขือ่ นใหอยใู นเกณฑมาตรฐาน
5) การตรวจติดตามพฤติกรรมเขือ่ น
จากเครื่ อ งมื อ วั ด ฯในสภาวะปกติ
มีระยะเวลาในการตรวจวัด ดังนี้
- เขื่อนอายุไมเกิน 2 ป อานคา
อาทิตยละ 1 ครัง้
- เขื่ อ นอายุ 2-5 ป อ า นค า 2
อาทิตย/ครัง้
- เขือ่ นอายุมากกวา 5 ป อานคา 1
เดือน/ครั้ง
ยกเวนหมุดวัดการทรุดตัว (Surface
Settlement Point - ssp) ใหตรวจ
วัดอยางนอย 6 เดือน/ครัง้ กรณีเขือ่ น
อายุไมเกิน 5 ป และปละ 1 ครัง้ ใน
กรณีเขือ่ นอายุมากกวา 5 ป

บริเวณพืน้ ทีท่ มี่ กี ารตรวจพบการ
เคลือ่ นตัวถือเปน "พืน้ ทีอ่ นั ตราย"
ต อ งมี ม าตรการด า นความ
ปลอดภั ย ในการเข า สู พื้ น ที่
อันตรายนี้

1) ตองมีการติดตามและวิเคราะห
พฤติกรรมของการเคลือ่ นตัวของไหล
เขา พรอมทัง้ พฤติกรรมของเขือ่ นดวย
เครื่องมือสำรวจฯและ/หรือ อาจ
เสริ ม ด ว ยการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ด
พฤติกรรมเขื่อนเพิ่มเติมตามความ
จำเปน
2) หากพบวา การเคลื่อนตัวของ
ไหลเขามีหรืออาจมีผลกระทบกับตัว
เขือ่ นตองรีบดำเนินการวิเคราะหหา
สาเหตุ (Deficiency Verifification
Analysis) และวิเคราะหหาแนวทาง
การแกปญ
 หา (Corrective Action
Analysis) ซึง่ อาจมีมากกวา 1 แนว
ทาง เพือ่ นำไปสกู ารคัดเลือกแนวทาง
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5. 1) การตรวจพบลักษณะการ
ไหลรั่ว/ไหลซึม(Leakage/
Seepage) บนลาดเขื่อน
ดานทายน้ำ ซึง่ สันนิษฐาน
ว า เป น การไหลทะลุ ผ า น
ตั ว เขื่ อ นก็ ดี หรื อ ผ า น
Chimney Drain ก็ดี
2) วัสดุหนิ ถมดานทายเขือ่ น
บางสวน มีสภาพผุกรอน
โดยเฉพาะบริเวณที่มีรอง
รอยวาเคยมีน้ำไหลผาน

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ดำเนินการออกแบบปรับ
ปรุงตอไป ซึ่งการดำเนินการดังได
กล า วมาแล ว ข า งต น อาจต อ ง
พิจารณารวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เชน สสธ.และสอส. เปนตน
3) การออกแบบแกไข ซอมแซม ปรับ
ปรุ ง ต อ งพิ จ ารณาอย า งละเอี ย ด
รอบคอบและเหมาะสมโดยอาจรวม
ถึงการออกแบบเพื่อติดตั้งเครื่องมือ
สำหรั บ ติ ด ตามพฤติ ก รรมรวมถึ ง
ผลสัมฤทธิข์ องการแกไข/ปรับปรุง
4) หากจำเปนตองใชเครื่องมือเพื่อ
วิเคราะหดา นปฐพีและธรณีวทิ ยาควร
ประสานและขอความรวมมือจาก สสธ.

สิ่งที่ตรวจพบอาจเปนจุดเริ่มตน
ของความบกพรองที่อาจพัฒนา
หรือลุกลามบานปลายจนถึงขั้น
เปนอันตรายตอตัวเขื่อนในที่สุด

1) ตองทำการติดตาม เก็บขอมูลปริมาณ
และตำแหนงของการรั่ว/ซึมโดยวัด
อัตราการไหลแบบงายๆ เบือ้ งตนแลว
นำขอมูลมาวิเคราะหหาความสัมพันธ
กับระดับน้ำในอางฯเพือ่ การยืนยันวา
เปนน้ำจากในอางเก็บน้ำ และเพือ่ หา
ความเร็วของการตอบสนอง (Response Time) วาเร็วหรือชาขนาดไหน
เพือ่ ใชเปนแนวทางในการวิเคราะหหา
จุดบกพรองและแนวทางการปองกัน
แกไขใหเกิดผลกระทบดานทายเขือ่ น
ใหนอ ยทีส่ ดุ
2) หากผลการติดตามพฤติกรรมการ
ไหลรั่ว/ไหลซึมมีแนวโนมวากำลัง
พัฒนาในทางทีร่ นุ แรงมากขึน้
ควรดำเนินการวิเคราะหหาสาเหตุ แนว
ทางการแกไข ซอมแซม ปรับปรุงฯลฯ
เชนเดียวกับทีไ่ ดกลาวไวในขอที่ 5
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7. มาตรฐานการตรวจสอบ
สภาพเขื่อนและเครื่องมือ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขือ่ น ใน
กรณีปกติ และกรณีฉกุ เฉิน

ขอควรระวัง

8. การสั ง เกตรอยแตกร า ว 1) รอยแตกราวที่เกิดขึ้นบนสัน
บนสันเขือ่ นหรือลาดเขือ่ น เขือ่ นอาจเกิดจากการขยายตัวหรือ
หดตัวของวัสดุผิวทางที่เกิดจาก
ความร อ นจากแสงแดดใน
ตอนกลางวันและอากาศทีเ่ ย็นลง
ในเวลากลางคืน รอยแตกราวนี้
อาจไมมีผลตอเสถียรภาพหรือ
ความมัน่ คงปลอดภัยของตัวเขือ่ น
แตหากปลอยทิ้งรอยแตกราวให
ขยายตั ว มากขึ้ น และไม มี ก าร
ปกปด แกไข หรือปองกัน ก็อาจ
ทำใหน้ำฝนที่ไหลผานรอยแตก
ราวนีล้ งไปในตัวเขือ่ นจนเกิดเปน
รูโพรงขึน้ ภายใน โดยเฉพาะเขือ่ น
ที่มีดินกระจายตัว (Dispersive
Soil) อยภู ายในจนอาจเกิดการกัด
เซาะ/กัดพา (Piping) จนเกิด
ความเสียหายใหญโตได
2) รอยแตกรางอาจเกิดจากการ
เคลื่อนตัว (Sliding) ของลาด
เขื่ อ นจนทำให สั น เขื่ อ นขาด
เสถียรภาพ ซึ่งแนวเคลื่อนตัวนี้
อาจไมลึกจากสันเขื่อนมากนัก
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ขอเสนอแนะ
กรมฯ ควรมีมาตรฐานการตรวจสอบ
สภาพเขื่อนและเครื่องมือตรวจวัด
พฤติกรรมเขือ่ น ทัง้ ในกรณีปกติ และ
กรณีฉุกเฉิน โดยโครงการที่รับผิด
ชอบดู แ ลควรดำเนิ น การตาม
มาตรฐานของกรมและจัดสงขอมูล
ให ปข.ของสำนัก พิจารณาเบือ้ งตน
และสรุปเสนอสวนความปลอดภัย
เขือ่ น สบอ. ตอไป
การสังเกตรอยแตกราวบนสันเขือ่ น
หรือลาดเขือ่ นแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1) รอยแตกราวเปนเสนตรงตามยาว
สันเขือ่ น หมายถึง เกิดจากทรุดตัวที่
แตกต า งกั น ตามแนวสั น เขื่ อ น
พบมากในเขือ่ นประเภท Zone Type
และเขือ่ นทีม่ สี นั Chimney Drain สูง
จนเกือบถึงสันเขือ่ น
2) รอยแตกราวเปนเสนโคง หมาย
ถึงการแตกราวทีเ่ กิดจากการเคลือ่ น
ตัวแบบ Sliding ของลาดเขือ่ นซึง่ ใน
การทีจ่ ะแกไข ซอมแซม หรือปรับปรุง
จะตอง ทำการติดตามพฤติกรรม
ความลึก ความยาว และอัตราของ
การแตกราวที่เพิ่มขึ้นจนสามารถ
วิเคราะหหาแนวของการเคลื่อนตัว
บนลาดเขือ่ น เพือ่ ใชประกอบการวิ
เคราะหเพื่อออกแบบน้ำหนักถวง
(Counter Weight) เพือ่ ตานทานการ
เคลื่อนตัวของลาดเขื่อนตอไป
จากการสืบคนวรรณกรรมและ
หลักฐานของการเกิดการเคลื่อนตัว
ของลาดเขื่อนพบวา สวนใหญเกิด
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ขอควรระวัง
(Shallow Slide) ทำใหเกิดรอย
แตกราวเฉพาะบริเวณขอบผิว
จราจร หรืออาจเปนแนวเคลือ่ น
ตั ว แบบลึ ก (Deep Slide)
จนทำใหแนวหรือรอยแตกราวกิน
บริเวณกวางไปจนถึงลาดเขือ่ นอีก
ดานหนึ่ง จนทำใหสันเขื่อนทั้ง
หมดหรือเกือบทั้งหมดเกิดการ
เคลื่อนตัวตามลาดลงมาจนอาจ
ทำใหน้ำในอางฯเกิดการไหลลน
ขามรอยราวน้ำจนเกิดการกัดขาด
(Breaching) ของตัวเขื่อนในที่
สึดได
3) รอยแตกราวยังอาจเกิดจากการ
ทรุดตัวทีไ่ มเทากัน (Differentisl
Settlement) ของวัสดุถมตัวเขือ่ น
เองหรือลงไปถึงฐานรากของตัว
เขือ่ น ซึง่ รอยแตกราวจากสาเหตุ
นี้มักเกิดเปนแนวขวางตัวเขื่อน
(แนวเหนือน้ำ-ทายน้ำ) หรือที่
เรียกวา Transverse Crack ซึง่
เปนอันตราบมากเนือ่ งจากน้ำใน
อางฯอาจไหลและกัดเซาะเปด
ทางไปสู ท า ยน้ำ จนเกิ ด การ
Breaching และนำไปสกู ารพิบตั ิ
ของเขือ่ นได
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จากการลดระดั บ น้ำ แบบรวดเร็ ว
(Sudden หรือ Rappid Drawdown)
ซึ่งสามารถสรุปไดวาไมควรทำการ
ลดระดับน้ำในอางฯเกินหรือมากกวา
15 ซม./วัน
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2.6.4 การมีสว นรวมของประชาชน
สำนักสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน เปนหนวยงานภายในทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2551 เพราะ
กรมชลประทานเล็งเห็นความสำคัญของการมีสว นรวมกับประชาชนซึง่ สำนักสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน
มีบทบาทหนาทีด่ งั นี้
1. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑทางวิชาการ
ใหคำปรึกษา กำกับดูแล และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเกีย่ วกับการมีสว นรวมของประชาชนการประชาสัมพันธ
และเผยแพร การสรางภาพลักษณองคกร และการจัดการขอรองเรียน
2. จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารการสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน ในระยะกำหนดโครงการ ระยะกอน
การกอสราง ระยะระหวางการกอสราง และระยะหลังการกอสราง ตลอดทัง้ ประสาน ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน
3. ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการรวมกลมุ การมีสว นรวม การสรางเครือขาย การดำเนิน
งานอาสาสมัครชลประทาน การพัฒนาและเสริมสรางองคกรผใู ชน้ำชลประทานใหมคี วามเขมแข็ง
4. ดำเนินการเกีย่ วกับการจัดการขอเสนอแนะ และขอรองเรียน จากผรู บั บริการและผมู สี ว นไดสว นเสีย
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
5. ดำเนินการเกีย่ วกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกจิ กรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของ
กรมชลประทาน
6. ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ หรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ซึ่งกรมชลประทานพยายามเพิ่มระดับของการมีสวนรวม ใหมากที่สุด หากประชาชนมีสวนรวมใน
ระดับสูง ตัง้ แตตน ก็จะเกิดความรสู กึ เปนเจาของโครงการทำใหภารกิจของกรมชลประทาน ไมเกิดปญหาในทุก
ขั้นตอน
ระดับการมีสว นรวมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ซึง่ ไดอา งถึง International Association for Public Participation (IAP2) ซึง่ เปนสถาบัน
ฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ไดจัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนไว
5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ใหขอมูลขาวสาร (Inform) ซึ่งเปนระดับเริ่มตนประชาชนมีบทบาทนอย เปาหมายคือ
การใหขอมูลขาวสารที่จำเปนและถูกตองแกประชาชน รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ทางเลือก และทางแกไข ตัวอยางเชน แผนพับ เสียงตามสาย สิง่ สำคัญของการใหขอ มูลขาวสารคือ การใหประชาชน
ไดรบั ขอมูลขาวสารทีจ่ ำเปนและถูกตอง
ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง
ความรสู กึ และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เปาหมายคือการไดรบั ขอมูลและแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเกีย่ วกับสภาพปญหา ทางเลือก และแนวทางแกไข ตัวอยางเชน การสำรวจความคิดเห็น การสนทนา
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กลุมยอย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ สิ่งสำคัญคือ การใหขอมูลขาวสารกับประชาชนทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยการรับฟงความคิดเห็น ตระหนักถึงขอมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสิน
ระดับที่ 3 การเขามามีบทบาท (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมทำงาน ตลอด
กระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและขอมูลขาวสารระหวางรัฐและประชาชนอยางจริงจัง เปา
หมายคือการทำงานรวมกับประชาชน เพือ่ สรางความมัน่ ใจวา ความตองการและความคิดเห็นของประชาชนจะได
รับการพิจารณา ตัวอยางเชน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การสำรวจความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ สิง่ สำคัญ
คือ การทำงานกับประชาชนเพือ่ ใหความคิดเห็นและขอมูลจากประชาชนสะทอนในทางเลือก
ระดับที่ 4 สรางความรวมมือ (Collaborate) เปนบทบาทแกประชาชนในระดับสูง โดยประชาชน
และรัฐทำงานรวมกันในกระบวนการตัดสินใจ เปาหมายคือ การเปนหนุ สวนกับประชาชนในทุกขัน้ ตอนของการตัดสิน
ใจ ตัง้ แตการระบุปญ
 หา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไข ตัวอยาง เชน การตัง้ เปนคณะทีป่ รึกษาฝายประชาชน
การสรางฉันทามติ กระบวนการตัดสินใจแบบมีสว นรวม ฯลฯ สิง่ สำคัญคือ การรวมงานกับประชาชน เพือ่ ใหได
ขอเสนอแนะและแนวคิดใหมจากประชาชน โดยสัญญาวาจะนำขอมูลเหลานัน้ มาตัดสินใจทางออกของปญหาให
มากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได
ระดับที่ 5 การใหอำนาจแกประชาชน (Empower) ถือเปนระดับทีใ่ หประชาชนเขามามีสว นรวมสูง
สุด เปาหมายคือการใหประชาชนเปนผตู ดั สินใจลงมือดวยตนเองโดยรัฐจะดำเนินการตามการตัดสินใจนัน้ การตัดสิน
ใจนีค้ อื การสรางการเรียนรรู ว มกัน เขาใจและความรสู กึ เปนเจาของรวมกัน สิง่ สำคัญคือการปฎิบตั ติ ามสิง่ ทีป่ ระชาชน
ตัดสินใจเลือก
กรมชลประทานใหความสำคัญกับการมีสว นรวมของประชาชนเปนอยางมาก และไดผลักดันใหมกี ารยกระดับ
การมีสว นรวมมากทีส่ ดุ เห็นไดวา ไดกำหนดเรือ่ งนีไ้ วเปนสวนหนึง่ ใน พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
พันธกิจ
1. พัฒนาแหลงน้ำและเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานตามศักยภาพของลมุ น้ำใหเกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทัว่ ถึง และเปนธรรม
3. ดำเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอยางเหมาะสม
4. เสริมสรางการมีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาแหลงน้ำและเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานตามศักยภาพลักษณะลมุ น้ำ(Basin-based Approach)
2. การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ำ
3. การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพืน้ ที่ (Empowering) การสรางเครือขาย และการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวนในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลีย่ นสอู งคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
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กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มีบทบาทหนาที่หลักในการสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ของ
กรมชลประทาน (ดังรูปที่ 2-36) ที่มีบทบาทหนาที่ดานชลประทาน เพิ่มระดับการมีสวนรวมกับประชาชนใหมี
มากขึน้ ในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตัง้ แตขนั้ ตอนการวางโครงการ การสำรวจ การออกแบบ การกอสราง จนถึง
การสงน้ำและบำรุงรักษา และสนับสนุนใหเกิดเครือขายประชาชนตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
ขอ 4 คือ ตองใหเกิดการมีสว นรวมถึงระดับทีม่ กี ารเสริมอำนาจประชาชน (Empowering) พรอมทัง้ การสราง
เครือขายและการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration
Participation) โดยการใหความรู และการสนับสนุนงบประมาณดานการมีสว นรวม รวมทัง้ การจัดการขอรองเรียน
ใหเหลือนอยทีส่ ดุ เพือ่ ใหโครงการเปนทีย่ อมรับของประชาชน
ซึง่ ในปจจุบนั พบวา ในการพัฒนาแหลงน้ำ ประชาชนบางสวน ตอตานใหยกเลิกโครงการ สวนหนึง่ มา
จากขาดความรคู วามเขาใจรายละเอียดโครงการ ทำใหเกิดความวิตกหากโครงการเกิดจะทำใหไดรบั ผลกระทบและ
อาจจะไดรบั การเยียวยาทีไ่ มเปนธรรม หลายครัง้ ไดรบั การสนับสนุนจาก NGO สือ่ ตางๆ หนวยงานดานการอนุรกั ษ
ประชาชนนอกพืน้ ที่ นักการเมือง ฯลฯ รวมคัดคานโครงการ และในสวนของผทู ไี่ ดรบั ผลประโยชนจากโครงการ
ไมรว มสนับสนุนโครงการ โดยมองวาเปนหนาทีข่ องกรมชลประทานทีต่ อ งผลักดันใหเกิดโครงการ ปญหาเหลานี้
บางสวน เกิดมาจากการทีป่ ระชาชน หนวยงานตางๆ ไมไดเขามามีสว นรวมทีเ่ พียงพอและทัว่ ถึง พบวา หากเริม่ ตน
การมีสว นรวมจากการใหผไู ดรบั ผลประโยชน เขามารวมสนับสนุนผลักดันโครงการตัง้ แตตน รวมมือชวยกันแกไข
ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ โดยการสงเสริมใหเขามามีบทบาท สรางความรวมมือ และเสริมอำนาจแก
ประชาชน จากเดิมทีเ่ พียงรับรขู อ มูลและเสนอความคิดเห็น ก็จะทำใหเขาใจขอมูลโครงการอยางแทจริง มีความ
รสู กึ เปนเจาของโครงการและรวมกันแกไขปญหา เพือ่ สนับสนุนใหเกิดโครงการชลประทาน
ในดานการสงน้ำและบำรุงรักษา เกษตรกรในพืน้ ทีม่ คี วามเขาใจวา กรมชลประทานมีหนาทีจ่ ดั หาน้ำให
ถึงแปลงเพาะปลูกตลอดเวลา ไมเขาใจถึงปญหาอุปสรรคในการสงน้ำ ทัง้ ปริมาณน้ำตนทุนทีบ่ างปอาจจะไมเพียง
พอ หรือบางครัง้ เพียงพอ แตกย็ งั มีการแยงชิงน้ำ เมือ่ เกิดปญหาการสงน้ำก็จะเขาใจวาเปนความผิดพลาดของกรม
ชลประทาน ดังนัน้ หากใหเกษตรกรในพืน้ ทีม่ คี วามรสู กึ เปนเจาของโครงการ โดยเขามามีบทบาท รวมมือ และ
มีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ซึง่ จะทำใหลดปญหาการรองเรียนโครงการได
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รูปที่ 2-36 บทบาทหนาทีห่ ลักของกองสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน
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จากการสัมมนาฯ สามารถสรุปเปนขอสังเกต ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และปจจัยแหงความสำเร็จ
ดานการมีสว นรวมของประชาชน แบงออกเปนดานตางๆ ไดแก การมีสว นรวมของประชาชนดานพัฒนาแหลงน้ำ
การมีสว นรวมของประชาชนดานบริหารจัดการน้ำ และการประชาสัมพันธ ดังแสดงรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.6.4 การมีสว นรวมของประชาชน
ดานพัฒนาแหลงน้ำ
ขอสังเกต
ขอควรระวัง
1. 1) ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก 1) ตองสรางกระบวนการมีสว น
โครงการไมไดรบั ทราบขอมูลทีถ่ กู
รวมกับผูมีสวนไดเสีย โดยใหมี
ตองและครบถวน ทำใหเกิดการ ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ตอตานและคัดคานโครงการ ขอมูลของโครงการทีค่ รบถวนถูก
เช น ขอมูลการสำรวจระดับ ตอง เชน ประเด็นปญหา แนว
เก็บกักของอางเก็บน้ำทีม่ หี ลาย ทางเลือกตางๆ ขอดีขอ เสียของแต
ท า ง เ ลื อ ก ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร ละทางเลือก และแนวทางในการ
พิจารณาโครงการเมือ่ เห็นแนว พิจารณาสรุปทางเลือกในการแก
สำรวจระดับทีม่ ผี ลกระทบมาก ปญหา เปนตน
จึ ง มี ค วามกั ง วลและคั ด ค า น 2) ตองเปดโอกาสใหประชาชนมี
โครงการ ไมเชื่อขอมูลที่กรม สวนรวมในการตัดสินใจ และมี
ชลประทานชีแ้ จง
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
2) ผูคัดคานโครงการรวมมือ ขอมูลขาวสาร โดยมีเปาหมายคือ
กั บ องค ก รภาคนอกราชการ การทำงานรวมกับประชาชน เพือ่
(NGO) นำขอมูลทีไ่ มถกู ตองและ สร า งความมั่ น ใจว า ประชาชน
ครบถวนในภาพของผลกระทบ จะไดรบั ขอมูลทีค่ รบถวนถูกตอง
ทางลบไปขยายผลสื่ อ มวล
ชนทำใหเกิดแนวรวมตอตาน
โครงการขยายวงมากขึน้
2.

1) ผทู ไี่ ดรบั ผลกระทบดานทีอ่ ยู
อาศั ย และที่ ทำกิ น ในพื้ น ที่
โครงการ (พืน้ ทีน่ ้ำทวม/บริเวณ
หัวงาน ฯลฯ) ไมไววางใจภาค
รัฐ เรือ่ งคาชดเชยทีไ่ มสามารถ
กำหนดอั ต ราที่ ชั ด เจนได

โครงการทีต่ อ งใชพนื้ ทีป่ า เพือ่ ดำเนิน
การ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของตองเฝา
ระวังการแสวงหาผลประโยชนจาก
โครงการ เชน การบุกรุกปาเพือ่ หวัง
คาชดเชย ซึง่ เปนการกระทำทีม่ ี
ความผิดทางกฎหมาย เปนตน
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ขอเสนอแนะ
1) ควรสรางการกระบวนการมี
ส ว น ร ว ม ตั้ ง แ ต ก อ น ก า ร
พิจารณาวางโครงการโดยการ
ลงพื้นที่เพื่อพบปะผูมีสวนได
เสีย พูดคุยใหเห็นถึงปญหาเรือ่ ง
น้ำ และความสำคั ญ ของการ
พัฒนาแหลงน้ำอยางชัดเจน
ดวยการนอมนำพระราชดำรัส
ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรือ่ ง
การเขาถึง เขาใจ และพัฒนา
มาสรางความตระหนักเพื่อให
คนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญ
เ ป น ผู เ ส น อ แ ล ะ ผ ลั ก ดั น
โครงการทีจ่ ะแกไขปญหา
2) ควรมีชอ งทางดานเทคโนโลยี
สือ่ สาร เชน Website, Social
Network เพือ่ ใหขอ มูลโครงการ
พัฒนาแหลงน้ำทีถ่ กู ตองกับผมู ี
ส ว นได ส ว นเสี ย ในพื้ น ที่ แ ละ
ประชาชนทัว่ ไปอยางตอเนือ่ ง
1) ภาครัฐควรหาแนวทางในการ
กำหนดอัตราคาชดเชยและระยะ
เวลาในการชดเชย ใหชัดเจน
เนือ่ งจากปญหานีเ้ กิดขึน้ กับหลาย
โครงการและยังไมไดรบั การแกไข
มานาน เปนอุปสรรคในการ

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

ขอสังเกต
จนกวาจะมีการแตงตัง้ คณะกรรม
การพิจารณาคาชดเชย
2) ในกรณีทมี่ กี ารจายคาชดเชย
ในพื้นที่ปา อาจทำใหมีการรุก
พืน้ ทีป่ า เพือ่ หวังคาชดเชย

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
พัฒนาดานแหลงน้ำ
ควรให ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งและ
สม่ำ เสมอด า นกฎหมาย แก
ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
เพือ่ คลายความกังวล

3.

ผู ที่ ไ ด รั บ ผลประโยชน จ าก
โครงการไมรวมผลักดันใหเกิด
โครงการ เนื่องจากภูมิสังคม
ของบางพืน้ ทีท่ ไี่ มตอ งการสราง
ความขัดแยง

4.

การใหขอ มูลของภาคการเมือง
ทองถิ่น มีผลตอโครงการของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะขอมูลทีไ่ มถกู
ตอง หรือปดบังขอมูลบางสวน

ตองระวังขอขัดแยงจากการเมือง
ทองถิน่ ทีอ่ าจจะสงผลกระทบตอ
การดำเนินโครงการได

1) ไมควรใหนักการเมืองชวย
ผลักดันโครงการ เพียงอยางเดียว
เพราะอาจทำใหขั้วการเมือง
ตรงขาม คัดคานโครงการได
2) ควรใหประชาชนที่มีความ
เดือดรอนเรือ่ งน้ำเปนผผู ลักดัน
โครงการ ซึ่งจะทำใหนักการ
เมืองทุกขัว้ มาเขารวมสนับสนุน
โครงการดวย

5.

การทำการมีสว นรวมไมมคี วามตอ
เนือ่ งในทุกขัน้ ตอนในการพัฒนา
แหลงน้ำเนือ่ งจากมีหลายหนวย
งานรับผิดชอบ เชน วางโครงการ
สำรวจ ออกแบบ กอสราง และ
บริหารจัดการน้ำ ทำใหไมตอ เนือ่ ง
และขาดการสงตอขอมูล

ตองสรางเครือขายการมีสว นรวม
ดานพัฒนาแหลงน้ำจากผูไดรับ
ประโยชนจากโครงการใหมีสวน
รวมในโครงการตัง้ แตเริม่ จะชวย
ใหเกิดความตอเนือ่ ง

ควรมีผแู ทนแตละหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน วางโครงการ
ออกแบบ สำรวจ ก อ สร า ง
บริ ห ารจั ด การน้ำ เข า ร ว ม
ดำเนินงานการมีสว นรวมแบบ
บูรณาการในทุกกระบวนงาน
โดยใหหนวยงานรับผิดชอบหลัก

การมีสว นรวมควรพิจารณาภูมิ
สังคมหรือบริบทของคนในพืน้ ที่
เชน คนในชุมชนภาคเหนือ มี
ความเชื่อมั่นในผูนำ ดังนั้น
การมีสว นรวมควรตองเขาหาผู
นำกอน และคนในชุมชนใน
ภาคใต จะหลีกเลี่ยงความขัด
แยง ทำใหไมอยากรวมผลักดัน
โครงการ ดังนัน้ การมีสว นรวม
ควรดำเนินการแบบกลุมยอย
เพือ่ ไดขอ มูลทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ
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6.

ขอสังเกต

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
เปนเจาภาพในการดำเนินงาน
และมี ก ารบั น ทึ ก และส ง ต อ
ขอมูลอยางตอเนือ่ ง

รูปแบบของโครงการไมเหมาะ
สมกับสภาพการใชงานในพืน้ ที่
จริง เพราะขาดการมีสว นรวม
ของประชาชนในกระบวนการ
ออกแบบ เชน ประตูระบายน้ำ
ที่ เ ป ด จากด า นล า ง อาจไม
เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอิทธิพล
ของน้ำ ขึ้ น น้ำ ลงของน้ำ ทะเล
เพราะจะทำให ต ะกอนฟุ ง
กระจายทำใหทา ยน้ำเกิดน้ำเสีย

ก อ นเสนอโครงการเพื่ อ ของบ
ประมาณในการกอสราง ตองมี
การนำเสนอบทสรุปตอประชาชน
ในพืน้ ทีอ่ กี ครัง้ เพือ่ ใหผมู สี ว นได
สวนเสียยืนยันวา โครงการกอ
สรางที่จะเกิดขึ้น ตรงกับความ
ตองการและเหมาะสมกับการใช
งานของประชาชนในพืน้ ที่ จะได
ไมเกิดปญหาขอขัดแยงในพื้นที่
หลังจากเปดใชงานแลว

ควรทำการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน ในทุกกระบวนการ
ของงานพัฒนาแหลงน้ำ เพือ่ ให
เกิ ด ความเข า ใจและมี ค วาม
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
และเกิดประโยชนสงู สุดในการ
ใชงาน

ปจจัยแหงความสำเร็จ
โครงการอางเก็บน้ำแมตาชาง ผไู ดรบั ผลประโยชนและผลกระทบของโครงการเปนผจู ดั ทำขอมูลและ
วิเคราะหปญ
 หา ทำใหทราบถึงประโยชนทจี่ ะเกิดขึน้ หากมีอา งเก็บน้ำ และสงผลใหชวี ติ ดีขนึ้ อยางไร เขาใจ
โครงการ และผลกระทบหากมีโครงการไดเปนอยางดี โดยมีเจาหนาทีข่ องกรมชลประทานเปนทีป่ รึกษา รวม
แกไขผลกระทบของโครงการใหกบั กลมุ ผมู สี ว นเสีย เพือ่ ไมใหมกี ารคัดคานโครงการโดยจัดตัง้ กองทุนเพือ่ จาย
คาชดเชยเพิม่ เติมใหกบั กลมุ ผมู ที ที่ ำกินในพืน้ ทีป่ า สงวน ใหสามารถยายออกจากพืน้ ทีไ่ ด จัดทำโครงการฟน ฟู
และอนุรกั ษปา ตนน้ำเพือ่ ปองกันตะกอนไหลลงอางเก็บน้ำในอนาคต และทำความเขาใจกับกลมุ เกษตรทีอ่ ยพู นื้ ที่
เหนืออางเก็บน้ำเกีย่ วกับเรือ่ งสารเคมีทมี่ ผี ลตอคุณภาพน้ำในอางฯ ทำใหผมู สี ว นไดสว นเสียมีความรสู กึ เปนเจา
ของ พรอมรวมผลักดันโครงการใหเกิดขึ้นสามารถตอบคำถามถึงประโยชนโครงการวิธีการแกไขผลกระทบ
โครงการ และรวมดำเนินการแกไขผลกระทบจากโครงการ
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ดานพัฒนาแหลงน้ำ
ขอสังเกต
1. งานดานสงน้ำและบำรุงรักษา
ของโครงการชลประทาน มี
งบประมาณและบุคลากรจำกัด
ทำใหไมสามารถดำเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
1) ควรสนับสนุนและสงเสริม
กลมุ ผใู ชน้ำใหมสี ว นรวมในการ
บริหารจัดการน้ำและชวยกัน
บำรุงรักษาโครงการ
2) ควรสรางเครือขายการมีสว น
รวมของประชาชน เพือ่ ใหเกิด
ความรูสึกในการเปนเจาของ
โครงการ และรวมสนับสนุน
งานดานสงน้ำและบำรุงรักษา
ใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

2. โครงการชลประทานที่มีแหลง
น้ำตนทุนรวมกัน อาจเกิดการ
แยงน้ำได ถาไมมขี อ ตกลงในการ
แบงน้ำตัง้ แตเริม่ ตนโครงการ

โครงการที่ตองบริหารจัดการน้ำ
รวมกัน ตองใหเจาหนาทีข่ องทุก
โครงการทำความเข า ใจกั น ใน
เรื่องการบริหารจัดการน้ำเปน
อันดับแรกและตองทำความเขา
ใจกับเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมด
เพือ่ นำไปสขู อ ตกลงรวมกันในการ
บริหารจัดการน้ำปองกันความขัด
แยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต

โครงการทีต่ อ งบริหารจัดการน้ำ
รวมกัน ควร
1) ทบทวนข อ ตกลงในการ
บริหารจัดการน้ำรวมกันเปน
ประจำ เพือ่ ใหเกิดความเหมาะ
สมกับสถานการณเสมอ
2) สร า งกิ จ กรรมร ว มกั น
ระหวางเจาหนาที่ ประชาชนที่
เกี่ ย วข อ งกั บ โครงการทุ ก
โครงการ อยางสม่ำเสมอ เพือ่
สรางความสัมพันธรว มกัน

3. โครงการชลประทานทีอ่ อกแบบ
เฉพาะ เชน ระบบทอ ซึง่ สวน
มากออกแบบใหสง น้ำแบบหมุน
เวียน แตเกษตรกรสวนมากเขา
ใจวาสามารถเปดน้ำพรอมกัน
ทุกหัวจายไดเหมือนน้ำประปา
ตลอดเวลา ซึง่ ทำใหปริมาณน้ำ
มี ไ ม เ พี ย งพอ ส ง ผลให เ กิ ด
ปญหาการแยงน้ำ

โครงการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เชน
ระบบทอ ตองทำความเขาใจกับ
ประชาชนและจัดตั้งกลุมผูใชน้ำ
ใหพรอมในชวงระหวางการกอ
สราง เพือ่ จะไดทดสอบการใชงาน
ใหตรงตามวัตถุประสงคที่ออก
แบบไวหลังจากการกอสรางแลว
เสร็จ และเปนการปองกันปญหา
การสงน้ำไมเพียงพอ
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ขอสังเกต
4. การบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีล่ มุ
ต่ำ เกิดปญหาการแยงน้ำจาก
พื้นที่สูงที่อยูตนน้ำ

ขอควรระวัง
ตองทำความเขาใจกับเกษตรกรทัง้
โครงการ ให เ ข า ใจถึ ง วิ ธี ก าร
บริหารจัดการน้ำ ทีจ่ ะตองสงน้ำ
ใหพนื้ ทีล่ มุ ต่ำกอน เพือ่ ใหปลูกได
ในชวงเดือนมีนาคม และใหทัน
เก็บเกี่ยวกอนน้ำหลากในเดือน
กันยายน เพราะถาไมทำความเขา
ใจกับเกษตรกรอยางทัว่ ถึงจะทำให
พืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยตู น น้ำแยงน้ำทีส่ ง ไป
ใหพนื้ ทีล่ มุ ต่ำ ในชวงทีต่ อ งปลูก
ขาวเดือนมีนาคม ได

ขอเสนอแนะ

5. 1 โครงการ 1 ลานบาท ปจจุบนั
เปนงานจางผูรับเหมาในการ
ซอมแซมระบบตางๆ ขาดการมี
สวนรวมของเกษตรกรในพื้นที่
ทำใหขาดความรสู กึ เปนเจาของ
และรับผิดชอบรวม

ควรจัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินการเอง มีการประชุม
รวมกัน และสรุปเปนขอเสนอ
ของกลุมผูใชน้ำ โดยใหมีการ
จางงานเกษตรกรเพื่อดำเนิน
การซอมแซมระบบชลประทาน
ตามแนวคิดเดิม ซึ่งจะทำให
เกษตรกรมีความรูสึกเปนเจา
ของ และรับผิดชอบรวม และ
สามารถซ อ มแซมอาคารได
อยางรวดเร็ว และทันการณ

6. การจัดตัง้ คณะกรรมการ JMC
บางกลุม มีกลุมกอนทางการ
เมื อ ง โดยเฉพาะในระดั บ
ทองถิน่ เขามาเกีย่ วของ ซึง่ สง
ผลกระทบต อ การบริ ห าร
จัดการน้ำ

การพิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการ
JMC แต ล ะพื้ น ที่ โ ครงการ
ชลประทาน ควรมองบริบทของ
ตนเองอยางรอบดาน เพือ่ ไมให
เกิดปญหาในการบริหารจัดการน้ำ
ซึง่ พืน้ ทีโ่ ครงการชลประทานใน
แตละแหง ควรประเมินและ
วิเคราะหใหชดั เจนวา มีความ
จำเปนทีจ่ ะตองยกระดับกลมุ ให
เปน JMC หรือไม
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ขอสังเกต
7. อาสาสมัครชลประทาน

ขอควรระวัง

ขอเสนอแนะ
ควรมีรอบการฝกอบรมความรทู ี่
จำเปนอยางนอย ปละ 1 ครัง้ เพือ่
ทบทวนบทบาทหนาทีใ่ นดานการ
สงน้ำและหลักพืน้ ฐานดานการ
ชลประทาน เพือ่ จะไดตระหนักรู
วา อส.ชป. ถือเปนหนวยหนึง่
ของกรมชลประทานในการชวย
ขับเคลือ่ นโครงการชลประทาน
ตางๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงค

ปจจัยแหงความสำเร็จ
1. กลุมบริหารการใชน้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง รับรางวัลกลุมบริหารการ
ใชน้ำชลประทานดีเดนระดับประเทศ ป พ.ศ. 2562
1) กลมุ บริหารการใชน้ำมีความเขมแข็ง ใชขอ มูลในการบริหารจัดการน้ำ และมีการถอดบทเรียนเพือ่ ปรับ
ปรุงขอมูลเสมอ
2) ชลประทานสมุทรสงคราม ไดสนับสนุนใหเกิดการตัง้ กลมุ และเสริมสรางความเขมแข็ง จนตัง้ เปน JMC
ซึ่งกลุมไดมองในภาพรวมที่เกี่ยวของทั้งระบบ จึงรวมเอากลุมเหนือน้ำ(ฟารมหมูราชบุรี)และทายน้ำ
(กลมุ เลีย้ งหอยแครงทีท่ ะเล) เขารวมJMC ดวย เพือ่ รวมรับผิดชอบบริหารจัดการน้ำทัง้ ระบบตัง้ แตตน
น้ำถึงทะเลไมใหเกิดผลกระทบ
3) กลุมบริหารการใชน้ำไดมีนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำใหเหมาะสมกับพื้นที่
น้ำขึน้ น้ำลง น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกรอย เชน บานหับเผย (บานปรับระดับน้ำ) เรือดูดเลน เปนตน
4) กลุมไดพัฒนาวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตไปขายโดยผาน Social media และสงเปนวัตถุดิบราน
ขาวใหมปลามัน และนำกำไรจากรานขาวใหมปลามัน รอยละ 1 กลับมาพัฒนาชุมชน
2.โครงการบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำ(บางระกำโมเดล)
1) การทำความเขาใจกับเกษตรกรในพืน้ ที่ เพือ่ ใหรบั ทราบและเขาใจการบริหารจัดการพืน้ ทีล่ มุ ต่ำใหเปน
แกมลิงในชวงน้ำทวมเดือนกันยายน-พฤศจิกายน เกษตรกรในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำตองปลูกขาวชวงเดือนมีนาคม
โดยโครงการจะสงน้ำใหพนื้ ทีล่ มุ ต่ำในชวงเวลาดังกลาว ถาไมทำความเขาใจจะทำใหเกษตรกรบริเวณ
ตนน้ำแยงน้ำและน้ำไปไมถึงพื้นที่ลุมต่ำนั้น
2) ทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวมมือกันสนับสนุนโครงการพืน้ ทีล่ มุ ต่ำ ทำใหประชาชนเขาใจและสนับสนุน
โครงการ
3) มีความรวมมือแลกเปลีย่ นความรู (Knowledge Exchange) ระหวางประเทศไทยกับประเทศฮังการี
ดานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุมต่ำ โดยประเทศไทยไดนำเสนอโครงการบางระกำโมเดลในเวที
การประชุม และประเทศฮังการีจะเขามาชวยเหลือดานวิชาการตอไป
3. JMC เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการน้ำในลักษณะโครงการอางพวง (จำนวน 6 อาง) ไดดี
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ดานการประชาสัมพันธ
ขอสังเกต
1. 1) ในชวงสภาวะวิกฤติ เชน ตอง
พรองน้ำจากเขือ่ นอยางเรงดวน
ทำใหประชาชนเขาใจผิดวาการ
ระบายน้ำจากเขือ่ นเปนสาเหตุ
ทำใหเกิดน้ำทวมในพืน้ ที่
2) ในชวงปกติ ไมมีการประ
ชาสัมพันธเรื่องประโยชนของ
เขือ่ นใหประชาชนไดรบั ทราบ

ขอควรระวัง
1) การประชาสัมพันธในสภาวะ
วิกฤติ จะตองรวดเร็วและถูกตอง
ตรงประเด็น อาจใชการซือ้ โฆษณา
ใน Facebook ชวยประชาสัมพันธ
และตองมีสายดวนชวยตอบขอ
สงสัยและขอกังวลใจ
2) หากต อ งพร อ งน้ำ ในภาวะ
วิ ก ฤติ ต อ งทำความเข า ใจกั บ
ประชาชนทายน้ำ อยางเรงดวน
เพือ่ ใหประชาชนเตรียมตัวไดทนั
เหตุการณ

177

ขอเสนอแนะ
1) โครงการควรประชาสัมพันธ
เชิงรุก ซึง่ ควรทำกอนและหลัง
เหตุการณ ในกรณีทโี่ ครงการได
ทำใหเกิดประโยชนตอ ชุมชน เชน
เมือ่ เขือ่ นไดเก็บน้ำไดทำหนาทีช่ ว ย
การปองกันน้ำทวมใหกบั เขตเมือง
ตองแจงใหขอ มูลประจำกับพืน้ ทีร่ บั
ประโยชน สรางความรคู วามเขา
ใจใหเห็นประโยชนของโครงการ
และสรางความนาเชือ่ ถือใหกบั
หนวยงาน แตถา ชีแ้ จงเมือ่ น้ำเกิน
ขีดจำกัดของเขือ่ นกักเก็บจนตอง
ระบายจะทำใหประชาชนเขาใจวา
เขือ่ นเก็บน้ำระบายน้ำใหเกิดน้ำ
ทวม และไมนา เชือ่ ถือ
2) การประชาสัมพันธเชิงรุกอาจ
ต อ งทำหลายทาง เช น สื่ อ
ท อ งถิ่ น (วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ
สือ่ online ) ชวยประชาสัมพันธ
หรือใหเครือขายชลประทานทีม่ อี ยู
เชนJMC อาสาสมัครชลประทาน
ชวยอีกทางหนึ่งและจะตองให
ขอมูลกับหนวยงานในทองถิน่ เปน
ประจำ เพือ่ สรางความนาเชือ่ ถือ
ใหกบั โครงการ
3) โครงการทีม่ คี วามสำคัญมาก
ชวยปองกันผลกระทบกับชุมชน
เปนอยางมากตัวอยางเชน "การ
ทำคันดินเรงดวนสามารถชวย
ปองกันน้ำทวมเมืองสกลนครได"
อาจจะใช ก ารซื้ อ โฆษณาบน
facebook ชวยประชาสัมพันธ
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2. การประชาสัมพันธ ขอมูลถูก
ตอง ชัดเจน นาสนใจ และการ
สงขอมูลใหกลุมเปาหมายตอง
รวดเร็ว และทัว่ ถึง

ขอควรระวัง

1) ต อ งสร า งความน า เชื่ อ ถื อ
ใหหนวยงานโดย การใชขอมูล
การบริ ห ารจั ด การน้ำ ที่ ถู ก ต อ ง
ผ า นการประชุ ม กั บ หน ว ยงาน
ปกครอง/ประชาชน เพือ่ ใหกรม
ชลประทานมี ภ าพลั ก ษณ เ ป น
หนวยงานดานวิชาการ มีความนา
เชือ่ ถือ
2) การใชสอื่ ประชาสัมพันธทเี่ ขา
ใจงาย เชน การใชระบบมัลติมี
เดีย ใหเห็นลักษณะโครงการที่
ชัดเจน ชวยใหประชาชนเขาใจ
ลักษณะโครงการ

3. 1) การประชาสัมพันธผา นสือ่
Social ควรมีหวั ขอขาวทีน่ า สนใจ
ใชภาษาเขาใจงาย ตรงกลมุ เปา
หมาย
2) แผนพับใชประชาสัมพันธ
โครงการ ควรใชรปู แบบงายๆ เชน
การตนู และใชภาษาทีเ่ ขาใจงาย
4. ประชาชนไมเขาใจหรือไมทราบ
ในขอจำกัดของการออกแบบ
ทำใหใชงานอาคารชลประทาน
อยางไมถูกตอง เกิดความเสีย
หายตออาคารได เชน นำรถสิบ
ลอมีน้ำหนักบรรทุกมาก ไปวิง่
บนถนนคันคลองชลประทาน
เปนตน

ตองใหประชาชนทราบขอจำกัด
ในการออกแบบของโครงการ โดย
การประชาสัมพันธใหทวั่ ถึง เชน
ถนนคันคลองชลประทานจะไม
แข็งแรงเทาถนนทางหลวง อาจ
ตองติดปายเตือนน้ำหนักบรรทุก
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เพราะสามารถกำหนดกลมุ ผรู บั
รขู า วสารได ทัง้ เพศ อายุ สถาน
ที่ ฯลฯ ควรใหเนือ้ หามีความนา
สนใจ
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บทที่ 3

โครงการนวัตกรรม
3.1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการจัดเก็บสถิติขอมูลรายวันดานจัดสรรน้ำประเภทโครงการ
ชลประทานอางเก็บน้ำ(Water Daily Program)
3.1.1 ความเปนมาและความสำคัญ
ขอมูลดานการจัดสรรน้ำถือไดวา เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญและจำเปนตอการปฏิบตั งานและการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการน้ำของโครงการชลประทานตางๆ สำหรับขอมูลทีเ่ ปนองคประกอบสำคัญสำหรับการบริหารจัดการน้ำในอาง
เก็บน้ำ เชน ขอมูลระดับน้ำในอางฯปริมาณน้ำในอางฯ ปริมาณฝนตก ปริมาณการระเหยของน้ำ ปริมาณน้ำทีร่ วั่
ซึมออกจากอางฯ การระบายน้ำจากอางฯ ปริมาณน้ำไหลเขาอาง และปริมาณน้ำทา เปนตน จำเปนอยางยิง่ ทีต่ อ ง
ดำเนินการเก็บรวบรวมในระดับรายวันเปนอยางนอย เพือ่ นำมาวิเคราะหหรือคาดการณสถานการณน้ำทีม่ อี ยใู น
ปจจุบนั และในอนาคต เพือ่ ใหการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมตอไป หากไมมขี อ มูลหรือขอมูลขาดหายไมมคี วาม
ตอเนือ่ ง ก็จะมีผลตอการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานนัน้ ประกอบกับยุคปจจุบนั ในเรือ่ งของความแมน
ยําและความรวดเร็วของการไดมาซึง่ ขอมูลมีมากขึน้ ดังนัน้ การเลือกใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะมาใชเพือ่ ใหตอบสนอง
ความตองการดังกลาว จึงเปนแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะแกไขปญหาของโครงการชลประทานได
การจัดเก็บขอมูลดานการบริหารจัดการน้ำในอางเก็บน้ำทีผ่ า นมา เปนการจัดเก็บในรูปแบบของสมุดบันทึก
สภาพน้ำซึง่ เปนลักษณะการจัดเก็บเพียงอยางเดียว และตอมาดวยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทีอ่ าํ นวยความ
สะดวกในการจัดเก็บ สืบคน วิเคราะห และนำเสนอ ทีท่ นั สมัยขึน้ การจัดเก็บขอมูลจึงพัฒนาเปนการจัดเก็บขอมูล
ในรูปแบบไฟลดจิ ติ อล ซึง่ สวนใหญอยใู นลักษณะของตารางขอมูลบนโปรแกรมMicrosoft Excel เชน ขอมูลดาน
จัดสรรน้ำ 1 ป จัดเก็บบันทึกเปน 1 ไฟลขอ มูลโดยรายละเอียดของแตละเดือน12 เดือน บันทึกในแตละแผนงาน
(sheet) 12แผนงานแตการจัดเก็บลักษณะนีก้ ย็ งั ไมใชการจัดเก็บขอมูลทีเ่ ปนระบบฐานขอมูล ทําใหเกิดปญหาการ
ใชงานอยหู ลายประการ เชน ขอมูลขาดความตอเนือ่ ง เพราะขอมูลถูกแยกจัดเก็บออกเปนแตละแผนงาน แตละ
ไฟล แตละเดือน แตละป ทําใหการนําขอมูลไปวิเคราะห หรือแสดงผลแบบตอเนือ่ งหลายชวงเวลา ไมสามารถทํา
ไดงา ยหรือหากทําไดตอ งใชเวลาในการดึงขอมูลมาเรียบเรียงใหม นอกจากนีข้ อ มูลไมถกู ตองครบถวน ซึง่ อาจเกิด
การผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลของผปู ฏิบตั งิ าน เปนตน
3.1.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
พัฒนาโปรแกรมเพือ่ แกปญ
 หาการจัดเก็บสถิตขิ อ มูลรายวันดานจัดสรรน้ำประเภทโครงการชลประทานอาง
เก็บน้ำใหเปนระบบและงายตอการใชงาน
3.1.3 วิธดี ำเนินการ
ดำเนินการสรางฟอรมสําหรับบันทึก คนหาและแกไขขอมูล สรางฟอรมรายงานและกราฟแสดงผลราย
วัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป รวมถึงเครือ่ งมือชวยในการวิเคราะหขอ มูลน้ำเบือ้ งตนและการคํานวณดาน
ตางๆ เชน ปริมาณน้ำสูงสุดและต่ำสุดในอดีตปริมาตรน้ำใชการในอางปริมาตรน้ำไหลผานอาคารชลประทาน
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หัวงาน ปริมาณฝนตก น้ำทา การระเหย การรัว่ ซึมเฉลีย่ ในชวงเวลาทีก่ าํ หนด และการคาดการณปริมาตรน้ำใน
อางแบบรายเดือน แบบรายวันตามหลักการ Reservoir Operation Simulation (ROS) เปนตน การพัฒนาโปรแกรม
ทำไดโดยการเขียนโปรแกรมเสริมในโครงสรางภาษา VisualBasic for Applications (VBA) บนโปรแกรม Microsoft
Excel ซึง่ โครงสรางของโปรแกรมยังทํางานอยบู นพืน้ ฐานของ Microsoft Excel ทําใหผใู ชโปรแกรมยังสามารถ
นําขอมูลดานจัดสรรน้ำทีม่ กี ารจัดเก็บบนตารางMicrosoft Excel เดิม(ดังรูปที่ 3-1) มาตอยอดขอมูลใหเปนประโยชน
งายตอความเขาใจและการใชงาน เพราะผใู ชสว นใหญมพี นื้ ฐานการใชโปรแกรม Microsoft Excel อยแู ลว

รูปที่ 3-1 ลักษณะการจัดเก็บขอมูล (เดิม) ในตารางขอมูลบนโปรแกรมMicrosoft Excel

รูปที่ 3-2 เครือ่ งมือวิเคราะหขอ มูลน้ำเบือ้ งตนและการคํานวณดานตางๆ ในโปรแกรม Water Daily Program
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3.1.4 ประโยชนของงาน
1) สรางความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใชงาน ใหกบั เจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล
2) ลดความผิดพลาดในการบันทึกสถิติขอมูลรายวันดานจัดสรรน้ำ
3) ระบบสืบคน ตรวจสอบ และแกไขขอมูลทีม่ กี ารจัดเก็บไวแลว
4) สามารถคำนวณปริมาณน้ำไหลผานอาคารหัวงาน
5) สรางตารางการรายงาน และกราฟไดหลายชนิดขอมูล
6) สามารถวิเคราะหขอ มูลน้ำในเบือ้ งตนไดเชน ขอมูลปริมาณฝน ปริมาณน้ำทาเฉลีย่ ทัง้ แบบรายเดือน
และรายป
7) สามารถวิเคราะหขอ มูลน้ำทีม่ คี วามซับซอน เชน การจำลองสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำแบบรายเดือน
รายวัน ตามหลักการ Reservoir Operation Simulation (ROS), การวิเคราะหเพื่อสรางโคงปฏิบัติการของ
อางเก็บน้ำ ตามหลักการ Probability Based Rule Curve
8) เครือ่ งมือชวยสรางการนำเสนอขอมูลผานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
9) มีระบบคัดลอกขอมูล ในกรณีทมี่ กี าร Upgrade Version โปรแกรม Water Daily และผใู ชโปรแกรม
ตองการนำขอมูลจากเวอรชนั่ ไปใชงานในเวอรชนั่ ใหม
10) มีการพัฒนาโปรแกรมอยอู ยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั ไดรบั การพัฒนาเปนเวอรชนั่ 5.2
11) เปนเครือ่ งมือชวยในการจัดเตรียมขอมูลเพือ่ นำไปใชรว มกับโปรแกรมอืน่ ๆ เชน โปรแกรม ROS,
โปรแกรม ROS Simulation ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
3.1.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายพิพฒ
ั น นิม่ เจริญนิยม นายชางชลประทานอาวุโส หัวหนาฝายวิศวกรรมโครงการสงน้ำและบำรุง
รักษาลำตะคอง เลขที่ 610 ถ.โพธิก์ ลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
3.2 ระบบฐานขอมูลกลางดานวิศวกรรม ในยุคThailand 4.0
3.2.1 ความเปนมาและความสำคัญ
สวนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๗ รับผิดชอบงานดานเตรียมความพรอมเพือ่ งานกอสรางอาคาร
ชลประทาน และงานปรับปรุงอาคารชลประทานตางๆ ในพืน้ ที่ ประกอบไปดวยฝายพิจารณาโครงการ ฝายสำรวจ
ภูมปิ ระเทศ ฝายออกแบบ ฝายปฐพีและธรณีวทิ ยา และฝายตรวจสอบและวิเคราะหดา นวิศวกรรม
การดำเนินงานในขั้นตอนของฝายตางๆ มีเอกสาร ขอมูลที่ตองดำเนินการจัดเก็บ เชน แบบกอสราง
แบบสำรวจ ผลการพิจารณาโครงการ ผลสำรวจดานปฐพีและธรณีวทิ ยา เปนจำนวนมาก แตละฝายเจาของงาน
จะมีวธิ จี ดั เก็บทีแ่ ตกตางกันไป สวนมากจะดำเนินการไปตามทีเ่ คยทำตอเนือ่ งกันมา โดยทัว่ ไปขอมูลหรือเอกสาร
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จำพวกแบบกอสราง แบบสำรวจภูมปิ ระเทศ และแบบสำรวจดานปฐพีและธรณีวทิ ยา จะเก็บตนฉบับไวในตเู ก็บที่
มีหลายๆชัน้ แยกแยะตามสถานที่ หรือป พ.ศ.ดำเนินการ สวนเอกสารจำพวกผลพิจารณาโครงการจะเก็บมัดรวม
กันเก็บไวในหองเก็บของหรือตูเก็บ ปจจุบันบางฝายมีการ scan เอกสารเก็บเปนดิจิตอลไฟลไวดวย ซึ่งแลวแต
ความพรอมของอุปกรณทมี่ ี
เนือ่ งจากสำนักงานชลประทานที่ 7 ไดกอ ตัง้ มาตัง้ แตประมาณป พ.ศ. 2518 ขอมูลทางดานวิศวกรรม
ไดมกี ารเก็บตอเนือ่ งมาโดยตลอด เอกสารทีจ่ ดั เก็บมีเปนจำนวนมากเกินตเู ก็บทีม่ อี ยู และแตละชัน้ ตเู ก็บมีน้ำหนัก
มาก อันเนือ่ งมาจากน้ำหนักของกระดาษ ทำใหการปดเปดชัน้ ตเู พือ่ นำเอกสารมาใชงานหรือมาเปนขอมูลเปนไปดวย
ความลำบาก เกิดปญหาการฉีกขาด การถูกปลวกเขาทำลาย เปนปญหาของการจัดเก็บและยากในการคนหา
ลักษณะของการเก็บขอมูลที่ไมมีการเชื่อมโยงกัน ทำใหเกิดปญหาในการสืบคนขอมูลที่เปนขอมูลใน
เชิงบูรณาการของแตละฝายทีเ่ กีย่ วของเปนอยางมาก ดวยมีการเชือ่ มโยงเพียงชือ่ โครงการ สถานที่ ซึง่ มีการซ้ำซอน
กันมาก ทำใหขอ มูลไมถกู ตองและใชเวลานานในการคนหา ไมเหมาะสมในยุคปจจุบนั ทีค่ วรรวดเร็วและเปนขอมูล
ทีถ่ กู ตอง
3.2.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
สวนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๗ ไดจัดทำระบบฐานขอมูลรวม เปนฐานขอมูลกลางใชเปน
การภายในสวนวิศวกรรมโดยสรางรหัสงานเปนตัวเลข ใหแตละฝายระบุไวในเอกสารที่สังเกตไดชัดเจน เชน
ผลพิจารณาโครงการ ระบุไวทมี่ มุ ลางขวาของปกรายงาน ผลสำรวจและแบบกอสราง ระบุไวทมี่ มุ ลางขวาของแบบ
ทุกแผน โดยทีช่ อื่ โครงการ ชือ่ สถานทีอ่ าจผิดเพีย้ นกันไปดวยเหตุจากการทำงานทีต่ า งชวงเวลา และตางฝายดำเนินการ
แตขอ มูลทีเ่ ปนรหัสงานเดียวกัน ตองเปนโครงการหรืองานเดียวกัน
ทุกฝายเมือ่ ดำเนินการแลวเสร็จตองนำขอมูลเขาเก็บในฐานขอมูลกลาง ในรหัสงานเดียวกัน เอกสารที่
เปนไฟลดจิ ติ อลใหตงั้ ชือ่ ไฟล ทีน่ ำหนาดวยรหัสงานแลวตามดวยชือ่ โครงการ นำเขาเก็บในคอมพิวเตอรซงึ่ จะเรียง
เปนลำดับๆ ไป เพือ่ ใหงา ยตอการคนหา
3.2.3 วิธกี ารดำเนินการ
ในการจัดเก็บเอกสารทีเ่ ปนตนฉบับ มีการเก็บรวมเปนชวงกลมุ เลขรหัส แทนการจัดกลมุ ตามสถานที่ หรือ
ตามป พ.ศ. ดำเนินการอยางทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
วิธกี ารคนหางานจะคนหาจากฐานขอมูลในคอมพิวเตอร เพือ่ ใหรรู หัสงาน เมือ่ รรู หัสงานหรือโครงการ
ก็สามารถไปคนหาตนฉบับจากทีเ่ ก็บไดงา ย และสามารถดูขอ มูลจากไฟลดจิ ติ อลทีเ่ ก็บไวกส็ ะดวกมาก
เพือ่ ใหใชงานไดงา ย ไดเขียนโปรแกรมบน EXCEL โดยใชภาษา Visual Basic ใน Excel สรางฟอรม
โตตอบและกรอกขอมูล ใหผูใชดูรายละเอียดของงานไดทุกฝายที่เกี่ยวของในหนาแสดงผลเดียว สามารถรูไดวา
โครงการนี้ มีที่มาอยางไร ดำเนินการพิจารณาโครงการแลวเสร็จ เมื่อใด ใครเปนผูดำเนินการไดงบประมาณ
หรือไม ทะเบียนงานอะไร รวมทั้งผลการสำรวจและแบบกอสรางในลักษณะเดียวกันรูปแบบของโปรแกรม
แสดงดังรูปที่ 3-3
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สวนที่ 1 คือสวนการคนหา
สามารถเลือกคนหางานในฐานขอมูลได 14 รูปแบบเชนคนหา
จากระบุสถานที่ จากหมายเลขแบบ หมายเลขผลสำรวจ ผลพิจารณา
โครงการ จากปงบประมาณทีไ่ ดรบั งบประมาณ จากหมายเหตุทเี่ คยระบุใน
ขอมูลไว รวมทัง้ หารายการงานทีอ่ ยใู นรัศมีพกิ ดั UTM โดยเลือกรายการ
ตามทีป่ รากฏ กรอกขอมูลคำทีต่ อ งการคนแลวกด Enter ทัง้ นีเ้ ราสามารถ
ระบุบางสวนของคำทีต่ อ งการคนหาได โดยโปรแกรม
สวนที่ 2 การแสดงขอมูลทีไ่ ดจากการคนหา

เมือ่ เลือกรายการคนหาแลวกด Enter ผลจากการคนหาจะแสดงเปนขอมูลทีค่ น พบจากฐาน
ขอมูลทีม่ ี ดังตัวอยาง ทีเ่ ลือกการคนหาจากชือ่ หมบู า น ทีม่ คี ำวา "หวยแคน" จะพบวาโครงการ/งาน
ทีช่ อื่ หมบู า นบางสวนหรือทัง้ หมดวา "หวยแคน" จะแสดงผลออกมาทัง้ หมด
183

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

สวนที่ 3 แสดงขอมูลการดำเนินการ

เมื่อเลือกโครงการ/งาน ขอมูลการดำเนินการของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของที่ประกอบดวย
ฝายพิจารณาโครงการ ฝายสำรวจ ฝายออกแบบ และฝายปฐพีและธรณีวทิ ยา จะปรากฏขึน้ เชนตัวอยาง
เลือกงานประตูระบายน้ำหวยแคนใหญ ขอมูลแตละฝายจะปรากฏขึน้ วาดำเนินการในชือ่ งานวาอยางไร
ใครเปนผดู ำเนินการ วันเดือนปอนุมตั ิ หมายเลขทะเบียนงานของฝาย พิกดั ดำเนินการทีต่ ำแหนงใด
ไดรบั งบประมาณแลวหรือไมและไดมกี าร scan และเก็บไวในฐานขอมูลกลางแลวหรือไมทงั้ นีค้ วาม
สมบูรณของขอมูลขึน้ อยกู บั การลงขอมูลวาละเอียดเพียงใด ดังเชนทีภ่ าพปรากฏ ขอมูลแตละฝายนัน้
ลงไมครบถวน หากมีขอมูลครบถวนและถูกตอง จะไดทราบถึงตำแหนงที่ดำเนินการของแตละฝาย
ระยะหางกันเทาใด
สวนที่ 4 สวนลงขอมูล/แกไขขอมูล

สวนนีเ้ ปนพืน้ ที่ ใหผลู งขอมูลดำเนินการวาลงขอมูลฝายใด ถาตรวจสอบแลวปรากฏวาเปน
งานใหม ไมมใี นฐานขอมูล ก็เลือกเปน "ลงทะเบียนงานใหม" ถาเปนงานทีม่ ใี นฐานขอมูล เชนตัวอยาง
ทีแ่ สดง เปนงานทะเบียนงานที่ 7193 เมือ่ เลือก "ขอมูลออกแบบ" pop up ของฝายออกแบบจะแสดง
ขึน้ มาให ลงขอมูลพิม่ เติมหรือแกไขตอไป
รูปที่ 3-3 หนาตางการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลดานวิศวกรรม
184

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

3.2.4 ประโยชนของงาน
1. ระบบงานในการบริหารจัดการขอมูลโครงการบนพืน้ ฐานดิจทิ ลั ทำใหสามารถบริหารจัดการไดสะดวก
และนำไปใชงานไดอยางทั่วกัน
2. บุคคลากรมีการพัฒนาองคความรแู ละทักษะดานสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
3.2.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายนิวตั ิ คำแนนวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ผอู ำนวยการสวนวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน
ที่ ๗เลขที่ 3 ถ.แจงสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
3.3 งานปรับปรุงกำแพงปองกันตลิง่ ฝง ขวาประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
3.3.1 ความเปนมาและความสำคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ไดพระราชทานพระราชดำริ เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2523 ใหปรับปรุง
คลองลัดโพธิ์ บริเวณคุงน้ำชวงที่ไหลผานเขตพื้นที่บางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 18 กิโลเมตร
ใหเหลือเพียง 600 เมตร เพือ่ ยนระยะทางการไหลของน้ำในแมน้ำเจาพระยาใหไหลลัดลงสทู ะเลไดสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น จึงไดมีโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ขึ้น เพื่อปรับปรุงคลองลัดโพธิ์จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน
มีความกวางเพียง 12 เมตร ใหสามารถรับปริมาณน้ำไดเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ไดกอ สรางประตูระบายน้ำบริเวณตนคลอง
ทางดานทิศเหนือขนาด กวาง 14 เมตร จำนวน 4 บาน ขุดคลองกวาง 65 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร
สามารถชวยแกไขปญหาน้ำทวมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยชวยลดระดับน้ำทวมสูงสุดได 5-6
เซนติเมตร และลดระยะเวลาน้ำทวมลงได 1 - 2 วัน
การปรับปรุงคลองลัดโพธิเ์ ดิมเพือ่ ใหคลองมีขนาดลึกและกวางมากขึน้ จำเปนตองมีเขือ่ นปองกันตลิง่ ที่
บริเวณทัง้ สองฝง ของคลอง การออกแบบเขือ่ นปองกันตลิง่ ไดเลือกใชวธิ กี ารปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากดวยการผสม
Cement ในชัน้ ดินฐานราก (Deep Cement Mixing , DCM) รวมกับเข็มพืด คสล. ซึง่ ระหวางการกอสรางและ
ภายหลังเปดใชงาน พบวาเกิดปญหาดานเสถียรภาพของเขือ่ นปองกันตลิง่ กรมชลประทานจึงมีคำสัง่ ที่ ข 716/255
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 แตงตัง้ คณะทำงานเพือ่ ตรวจสอบและประเมินความมัน่ คงแข็งแรงของประตูระบาย
น้ำคลองลัดโพธิ์ คณะทำงานไดสรุปปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ในการประชุมวันที่
12 กันยายน 2555 คือ เขือ่ นปองกันตลิง่ แบบ DCM และเข็มพืด คสล. ดานเหนือน้ำฝง ขวาเกิดความเสียหาย มีการ
กัดเซาะดินถมอาคารบริเวณตอจากสวนทีพ่ งั และมีการทรุดตัวทีแ่ ตกตางของแนวรัว้ ดานเหนือน้ำของประตูระบายน้ำ
สำหรับประเด็นปญหา (จากการประเมินเบือ้ งตน)เกิดจากความไมมเี สถียรภาพของเขือ่ นปองกันตลิง่
รวมถึงการทรุดตัวเนือ่ งจากการคายน้ำของชัน้ ดินเหนียวออนทีไ่ มไดทำ DCM ใหถงึ ระดับดินเหนียวแข็ง เปนผลตอ
เนือ่ งใหเกิดการกัดเซาะจากกระแสน้ำและกระแสคลืน่ เสถียรภาพของลาดตลิง่ ฝง ขวาดานเหนือน้ำทีไ่ ดดำเนินการ
เสริมความแข็งแรงใหกบั ลาดตลิง่ ของเข็มพืด คสล. ไปแลวยังอยใู นภาวะสมดุล แตยงั คงมีการทรุดตัวในบริเวณ
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ทีม่ ปี ลายดานลาง DCM อยสู งู กวารอยตอของชัน้ ดินเหนียวออนและชัน้ ดินเหนียวแข็ง และการกัดเซาะยังคงเกิด
ขึน้ เพราะไมมวี สั ดุปอ งกันการกัดเซาะดินถมอาคารบริเวณตอจากสวนทีพ่ งั จึงไดหาแนวทางในการปรับปรุงเพือ่
แกไขปญหาตางๆ ดังกลาว

ภาพถายมุมสูง (Top View)

ภาพถายดานหนา (Front View)
รูปที่ 3-4 ภาพถายบริเวณเขือ่ นปองกันตลิง่ ฝง ขวา ปตร.คลองลัดโพธิ์ (กอนดำเนินการ)
3.3.2 วัตถุประสงคและขอบเขตงาน
1.วัตถุประสงค
1.1 เพือ่ แกไขปญหาการทรุดตัวของลาดตลิง่ จากชัน้ ฐานรากดินเหนียวออนทีไ่ มไดทำ DCM
1.2 เพือ่ ปองกันการกัดเซาะบริเวณหนาอาคาร
1.3 เพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั นฝง ขวาของประตูระบายน้ำใหสวยงามและปลอดภัย
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2. สถานทีก่ อ สราง
ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ หมู 9 ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย
บริเวณกอสรางอยรู มิ ตลิง่ ฝง ขวาดานเหนือน้ำของคลองลัดโพธิ์ มีสภาพเปนลาดคลองทีเ่ กิดจากการพังทลายลงของ
กำแพงปองกันตลิง่ เดิม โดยแนวขอบบนหางจากแนวกำแพงเดิมเขามาในตลิง่ ประมาณ 6 เมตร มีการทิง้ หินเพือ่
ปองกันการกัดเซาะเพิม่ เติม โดยยังมีแทง DCM ปรากฏใหเห็นหลายจุด สภาพทองคลองมีความตืน้ เขิน มีตะกอน
ทับถม โดยลาดทองคลองเอียงจากฝง ขวาไปหาฝง ซาย และแนวกำแพงเดิมหางจากแนวเขตประมาณ 7 เมตร เนือ่ ง
จากพืน้ ทีใ่ นการทำงานจำกัด จำเปนตองใชวธิ กี ารทำงานและการขนสงทางน้ำ รวมทัง้ จำเปนตองใชเครือ่ งจักรเครือ่ ง
มือหนักทีท่ ำงานในน้ำ เชน เรือ โปะ ฯลฯ ทัง้ นีส้ ภาพทางธรณีวทิ ยาบริเวณกอสรางเปนดินออนมาก และในสวน
ชวงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมแกการกอสรางอยรู ะหวาง เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม
3. ขอบเขตงานกอสรางประกอบดวย
3.1 งานเจาะสำรวจดินบริเวณฐานราก ตามแนวเสาเข็มเหล็กและเสาเข็มกลมแรงเหวีย่ ง ความลึก
หลุมเจาะถึงระดับลึกไมนอ ยกวา 30 เมตร จำนวน 4 หลุม
3.2 งานสำรวจใตน้ำและรือ้ ถอนโครงสรางเดิมและระบบสาธารณูปโภคอืน่ ๆ เฉพาะสวนทีก่ ดี ขวาง
แนวกอสราง
3.3 งานเจาะ DCM ดวย Crawler Rig ขนาด ศก 0.60 เมตร ความลึกไมนอ ยกวา 15 เมตร เพือ่ ตอก
เสาเข็มเหล็กและเสาเข็มของนัง่ รานเหล็กรูปพรรณจำนวน 83 แหง
3.4 การจัดทำนัง่ รานเหล็กรูปพรรณ
3.5 งานกอสรางกำแพงปองกันตลิง่
3.3.3 วิธกี ารดำเนินการ
1. ตอกเสาเข็มกลมแรงเหวีย่ ง ขนาด ศก 0.60 เมตร ความยาว 24 เมตร จำนวน 166 ตน พรอมทำ
การทดสอบความมสมบูรณของเสาเข็ม Seismic Test ทุกตน
2. ตอกเสาเข็มเหล็ก ขนาด ศก 0.35 เมตร ความยาว 24 เมตร จำนวน 33 ตน พรอมทำการทดสอบ
ความสมบูรณของเสาเข็ม Seismic Test ทุกตน
3. ประกอบติดตัง้ TIED BEAM H - 200x200x49.9 กก/ม
4. ประกอบติดตัง้ เข็มพืดเหล็ก TYPE III , ความยาว 2.55 เมตร/แผน
5. ประกอบติดตัง้ เหล็กรูปพรรณ L - 100x100x13 มิลลิเมตร
6. ประกอบติดตัง้ เหล็กรูปพรรณ L - 50x50x5 มิลลิเมตร
7. งานคอนกรีตไมรวมเหล็กเสริม
8. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
9. ติดตั้งงานติดตั้งราวกันตก
10. ติดตัง้ แผนปายแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับงานกอสราง
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รูปที่ 3-5 รูปแปลนกำแพงปองกันตลิง่ ฝง ขวาระบบ Platform

รูปที่ 3-6 รูปตัดโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

รูปที่ 3-7 การวิเคราะหเสถียรภาพของตลิง่ ฝง ขวา (Slope Stability Analysis)
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3.3.4 ประโยชนของงาน
1) สามารถแกไขปญหาการทรุดตัวของฐานราก ทำใหเขื่อนปองกันตลิ่งเกิดเสถียรภาพ มีความมั่นคง
แข็งแรง ไมทรุดตัว และสามารถปองกันน้ำมิใหไหลลนตลิง่ ไปทวมบานเรือนราษฎรได
2) สามารถปองกันและลดปญหาการกัดเซาะพังทลายบริเวณหนาอาคาร
3) ทำใหการบริหารจัดการน้ำโดยอาคารบังคับน้ำเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4) ภูมทิ ศั นฝง ขวาของประตูระบายน้ำเกิดความสวยงามและปลอดภัย

ดานหนา

มุมสูง

ดานขาง

รูปที่ 3-8 ภาพถายเขือ่ นปองกันตลิง่ ฝง ขวา (หลังดำเนินการแลวเสร็จ)
3.3.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายสืบสกุล แสนเตปน วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหนาฝายสงน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการ
ชลประทานสมุทรปราการ เลขที่ 367 หมู 5 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
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3.4 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธซี อยซีเมนต (SOIL CEMENT)
3.4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
ในงานขนาดเล็กทีม่ รี ะยะเวลาดำเนินการและงบประมาณทีจ่ ำกัด เพือ่ ใชทดแทนวัสดุฯทีม่ ี หายากหรือ
อาจไมมใี นทองถิน่ หรือมีความลำบากในการจัดหาและขนสง หรือทำใหคา กอสรางมีราคาสูงขึน้ เพือ่ จะทำใหงาน
มีความประหยัด รวดเร็ว มีความสะดวก ไดผลสัมฤทธิจ์ ริงในเชิงปฏิบตั ิ (ดวยแรงงานในทองถิน่ ) ซึง่ ในปจจุบนั นี้
ยังไมมีวิธีอื่นใดที่สามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดตนทุน และไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
ั นาแลวมาเปนนานกวา50 ป วา
เทคโนโลยีทางดานซอยซีเมนตนี้ ไดรบั การยอมรับจากประเทศทีพ่ ฒ
ดวยการปรับปรุงคุณภาพของดินโดยการผสมกับผงปูนซีเมนตทเี่ รียกวา "ซอยซีเมนต" แทจริงแลวเราตองยอมรับ
วาเปนภูมปิ ญ
 ญาของคนไทยมาตัง้ แตโบราณกาลทีใ่ ชปนู ผสมกับดินเพือ่ ใชทำกำแพงเมือง วัดวาอาราม ปราสาท
ราชวัง แมกระทัง่ การนำมาผสมทำพระเครือ่ ง เพือ่ ใหมคี วามคงทนถาวร ซึง่ มีมานานนับหลายรอยปแลวเชนกัน
สิง่ ละอันพันละนอยเหลานี้ หากเรานำมาใชดว ยความเขาใจ ดวยจิตสำนึกทีด่ ี ก็จะกอใหเกิดคุณประโยชนตอ สวน
รวมและประเทศชาติอยางยัง่ ยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป
3.4.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
เพือ่ นำซอยซีเมนต (Soil Cement) มาใชในการปรับปรุงคุณภาพของดิน และเพิม่ ประสิทธิภาพของดิน โดย
1) เพิ่มความสามารถของดินในการรับน้ำหนัก (Load) รับแรงอัด (Compression) ตานแรงเฉือน
(Shear)และอืน่ ๆ สำหรับงานทีม่ งี บประมาณจำกัด
2) ลดอัตราการซึมผาน (Permeation) ของน้ำ เพิม่ คุณสมบัตคิ วามทึบน้ำ (Density) ใหมากขึน้ เปน
การลดคาใชจา ยทีจ่ ะตองใชวสั ดุทมี่ รี าคาแพงและการจัดหาทีย่ งุ ยาก
3.4.3 วิธกี ารดำเนินการ
จากการศึกษาขอมูลทัง้ ทางภาคทฤษฎี ภาคการทดลอง และผลลัพธของการใชงานจริง ในภาคสนาม
มาเปนระยะเวลากวา 20 ป พรอมทั้งการนำผลลัพธที่ไดมาเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ ในตนทุนและประโยชนที่
ใกลเคียงกัน งานซอยซีเมนต พบวาไมเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมใด คาใชจา ยนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับแบบอืน่ ๆ
ก็ถอื วาคมุ คากับประโยชนทไี่ ดรบั เปนอยางมาก ปจจุบนั ตองยอมรับวา เราไดรบั ผลดีทเี่ กิดขึน้ จาก "ซอยซีเมนต"
อีกหลายประการ ซึง่ ก็ลว นแตกอ ใหเกิดประโยชนในการใชงานในหลายแขนง โดยเฉพาะอยางยิง่ แขนงวิศวกรรม
โยธา สรุปไดวา ในงานขนาดเล็กทีม่ รี ะยะเวลาดำเนินการและงบประมาณทีจ่ ำกัด เพือ่ ใชทดแทนวัสดุฯทีม่ ี หายาก
หรืออาจไมมใี นทองถิน่ หรือมีความลำบากในการจัดหาและขนสง หรือทำใหคา กอสรางมีราคาสูงขึน้ เพือ่ จะทำให
งานมีความประหยัด รวดเร็ว มีความสะดวก ไดผลสัมฤทธิจ์ ริงในเชิงปฏิบตั ิ (ดวยแรงงานในทองถิน่ ) ซึง่ ในปจจุบนั
นีย้ งั ไมมวี ธิ อี นื่ ใดทีส่ ามารถลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลา ลดตนทุน และไมมผี ลกระทบกับสิง่ แวดลอมทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว
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รูปที่ 3-9 การทดสอบความแนนของฐานรากอาคารหลังการทำซอยซีเมนต
และกำลังอัดตอรอยละของซีเมนต

รูปที่ 3-10 การทำซอยซีเมนตฐานรากสภาพพืน้ ทีเ่ ปนดินทราย
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รูปที่ 3-11 การทำซอยซีเมนตและบดอัดซอยซีเมนตกำแพงขาง

รูปที่ 3-12 สระซอยซีเมนต (Soil Cement Pool)
3.4.4 ประโยชนของซอยซีเมนต
"ซอยซีเมนต" (Soil cement) มีหลายประเภท ไดแก ดินรวนซีเมนต,ดินทรายซีเมนต,ดินลูกรังซีเมนต,
ดินเหนียวซีเมนต,หินคลุกซีเมนต,และดินประเภทอื่นๆที่เปนอนินทรียวัตถุ (อัตราสวนผสมนั้นจะขึ้นอยูกับขอมูล
จากผลการทดสอบของดินแตละประเภท) การนำนวัตกรรมซอยซีเมนตมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของดินทางวิศวกรรม ดวยการนำมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแก "งานกอสราง" โดยเฉพาะวิศวกรรมงานดิน
งานปรับปรุงฐานราก และงานทางดานวิศวกรรมโยธา ดังนี้
1.การปรับปรุงคุณภาพของดินเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรับน้ำหนัก (Load) รับแรงอัด (Compression)
ตานแรงเฉือน (Shear) เพือ่ ลดอัตราการซึมผาน (Permeation) ของน้ำ เพิม่ คุณสมบัตคิ วามทึบน้ำ (Density)
ใหมากขึน้
2.เปนการลดคาใชจา ยทีจ่ ะตองใชวสั ดุทมี่ รี าคาแพง การจัดหาทางดานปริมาณทีค่ อ นขางยงุ ยาก เพือ่ ให
ไดคณ
ุ สมบัติ (Property) ตามขอกำหนดใหสามารถนำไปใชเปนแกนเขือ่ น แกนฝาย หรือใชเปนวัสดุแทน Clay
Blanket บริเวณหนาเขือ่ นดวยคุณสมบัตทิ างดานวิชาการเปนทีย่ อมรับ
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3. การทำสระซอยซีเมนต (Soil Cement Pool) เพื่อเก็บกักน้ำผิวดินเอาไวใชในการเกษตรกรรม
การอุปโภค-บริโภค และเลีย้ งสัตว ชวยลดอัตราการรัว่ ซึมของน้ำใหนอ ยลง ดวยราคาทีป่ ระหยัด
4. การปรับปรุงดินลาดสโลป (Slope) เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการพังทลาย หรือใชในดินถมบดอัดแนน
ดานขางกำแพง เพือ่ ทำใหเม็ดดินยึดเหนีย่ วกันและแข็งตัวเปนเนือ้ เดียวกัน (homogeneous) เปนแนวกำแพงใต
ดินเพื่อหยุดหรือลดแรงดันของดินเหลวที่มากระทำตอดานขางของตัวอาคาร เชน กำแพง คสล. ไดดีมากดวย
งบประมาณทีจ่ ำกัด
5. การบดอัดซอยซีเมนตโดยทำเปนสันฝายและรองแกนลึก เชน รองแกนฝายเพื่อการเก็บกักน้ำ
ทัง้ น้ำบนดินและน้ำใตดนิ ในกรณีนสี้ ามารถทำไดในหลายรูปแบบ ทัง้ นีใ้ หพจื ารณาจากหลักในการออกแบบดวยวา
เปนวิธใี ชงบประมาณที่ พอเพียง เห็นผล รวดเร็ว และยัง่ ยืนดวย
6. ทำเปนรองแกนลึกกัน้ เปนแนวขวางเพือ่ ทางเดินของน้ำใตดนิ ทำใหน้ำฝนทีซ่ มึ ลงสชู นั้ ใตดนิ รวมกัน
เปนธนาคารน้ำใตดนิ (Water Bank) โดยการเก็บกักน้ำใหอยภู ายในขอบเขตทีจ่ ำกัด ทำใหการเก็บกักน้ำไดปริมาณ
ทีม่ ากกวาวิธอี นื่ ๆ ทีใ่ ชตน ทุนเทากัน
7. การบดอัดดินภายพื้นที่ที่คอนขางจำกัดนั้น เครื่องมือบดอัดไมสามารถทำการบดอัดดินไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ การใชคณ
ุ สมบัตขิ องซอยซีเมนตเขาชวยนัน้ จะทำใหไดความแข็งแรงตามทีต่ อ งการ ภายใตเงือ่ นไข
ในการทำงานทีจ่ ำกัดนัน้ นับเปนอีกทางเลือกหนึง่
8. การทำซอยซีเมนตฐานรากอาคาร เพือ่ ชวยยืดระยะทางเดินของน้ำทีเ่ ดินทางผานภายใตตวั อาคาร และ
ดวยการยึดเหนีย่ วกันของเม็ดดิน ทำใหน้ำใตดนิ ไมสามารถนำพาเม็ดดินออกไปได จึงไมเกิดเปนชองวางหรือรูโพรง
ที่มีผลตอความมั่นคงในระยะยาว
9. ใชน้ำปูนทรายผสมเหลวอัดฉีดเขาไปในฐานรากทำนบดินหรือดานขางกำแพงคอนกรีตทีเ่ ปนรูโพรงดวย
เครือ่ งอัดแรงดัน หรืองานการซอมแซมตาง ๆ ทีไ่ มตอ งทุบรือ้ ทำลายอาคาร เพือ่ การซอมแซม และการปรับปรุง
ฐานรากของเสนทางลำเลียงอยางเรงดวน ดวยซอยซีเมนตชนิดผสมแหง ภายใตสภาพภูมิอากาศที่ชื้นแฉะและ
ยังมีกรอบระยะเวลาทีค่ อ นขางจำกัด
10. การจัดทำลานอเนกประสงค ลานตากขาว หรือลานกลางแจงขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิง่ งานปรับ
ปรุงฐานรากของบาทวิถี และงานซอยซีเมนตบดอัดแนนรอบทอระบายน้ำ ภายใตบาทวิถี ในตัวเมืองใหญทมี่ กี าร
สัญจรอยางหนาแนนทุกวัน จะตองการบาทวิถที มี่ คี วามมัน่ คงถาวรอยางยาวนานดวย
3.4.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายภัทรพล ณ หนองคาย ผอู ำนวยการสำนักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 6 สำนักงานกอสราง
ชลประทานที่ 6 เลขที่ 220 หมู 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
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3.5 เครือ่ งลำเลียงผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำ
3.5.1 ความเปนมาและความสำคัญ
เนือ่ งจากกรมชลประทานเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำ ซึง่ ในการบริหารจัดการน้ำนัน้ ได
พบปญหาวามีวชั พืชกีดขวางทางน้ำ เชน ผักตบชวา จอกแหน ซึง่ ไดขยายพันธเปนบริเวณกวาง ตามเขือ่ นและ
อางเก็บน้ำตางๆ สงผลกระทบตอการบริหารจัดการน้ำอยางมาก จึงตองมีการดำเนินการกำจัดวัชพืชอยตู ลอดทุกป
และทีผ่ า นมาในการกำจัดวัชพืชประเภท ผักตบชวา และจอกแหนนัน้ ตองใชเครือ่ งจักรและแรงงานคนเปนจำนวน
มาก ทำใหเกิดคาใชจา ยทีส่ งู ดังนัน้ ทางสวนเครือ่ งจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 จึงไดคดิ คนและสรางนวัต
กรรมใหมขนึ้ มา คือเครือ่ งลำเลียงผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำ เพือ่ ลดจำนวนการใชเครือ่ งจักรและแรงงานคนใน
การกำจัดวัชพืชกันตอไป
3.5.2 วัตถุประสงค
1) เพือ่ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำ ไมใหกดี ขวางทางไหลของน้ำ
2) เพือ่ ลดจำนวนการใชเครือ่ งจักรกล และแรงงานคนในการกำจัดวัชพืชลอยน้ำ
3) ทำใหประหยัดคาใชจา ยในการกำจัดวัชพืชลอยน้ำและคาซอมบำรุงรักษาเครือ่ งจักรกล
4) ทำใหมเี ครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชลอยน้ำไวใชงานในกรมชลประทาน
3.5.3 ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
จากการประชุมวางแผนและออกแบบเครือ่ งลำเลียงผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำแลวนัน้ สามารถกำหนด
รายละเอียดวัสดุอปุ กรณและเครือ่ งมือ ดังรูปที่ 3-13 เพือ่ ดำเนินการสรางชิน้ งาน ตามลำดับขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. ชุดรางลำเลียง ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ชุด
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2. ชุดระบบขับเคลือ่ น
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3. ชุดโครงฐานลางตัวหนาและตัวหลัง

โครงฐานลางตัวหนา

โครงฐานลางตัวหลัง
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4. ชุดเครือ่ งกำเนิดไฟฟา

รูปที่ 3-13 วัสดุอปุ กรณและเครือ่ งมือสำหรับจัดทำเครือ่ งลำเลียงผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำ
3.5.4 ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน ของเครือ่ งลำเลียงผักตบชวา และวัชพืชลอยน้ำ พบวาสามารถ
ใชงานในการลำเลียงวัชพืชไดดแี ละรวดเร็ว และยังชวยลดจำนวนการใชเครือ่ งจักรและแรงงานคน ประหยัดคา
ใชจายและเวลาในการปฏิบัติงาน

รูปที่ 3-14 ภาพการใชงานเครือ่ งลำเลียงผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำ
3.5.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ พอคาชำนาญ ผอู ำนวยการสวนเครือ่ งจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 เลขที่ 327 หมู 1
ต.หมูมน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
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3.6 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยใช Gate Pump
3.6.1 ความเปนมาและความสำคัญ
โครงการบางระกำโมเดล เปนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุมต่ำโดยมีการบูรณาการรวมกันระหวาง
ประชาชนและหนวยงานตางๆ ของภาครัฐรวมดำเนินการ พืน้ ทีโ่ ครงการอยใู นเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา
ยมนาน นเรศวร และพลายชุมพล ซึง่ จะอยรู ะหวางมน้ำยมและแมน้ำนาน รวมทัง้ คลองธรรมชาติตา งๆ ทีใ่ ชใน
การบริหารจัดการ มีการปรับปฏิทนิ การเพาะปลูกใหเกษตรกรทำนาไดเร็วขึน้ ซึง่ จะสามารถทำนาได 2 ครัง้ ตอป
อาศัยน้ำตนทุนจากแมน้ำนาน เมือ่ เก็บเกีย่ วแลวพืน้ ทีท่ งุ นาจะเปนทีร่ องรับน้ำหลากจากแมน้ำยม เกษตรกรในพืน้ ที่
จะประกอบอาชีพทำการประมงแทน โครงการบางระกำโมเดลเริม่ ตนในป 60 มีพนื้ ที่ 265,000 ไร ใชเปนทีร่ บั น้ำ
ได 400 ลาน ลบ.ม. ตอมาในป 61 ขยายพืน้ ทีเ่ ปน 382,000 ไร สามารถรองรับน้ำไดเปน 550 ลาน ลบ.ม.
การบริหารจัดการน้ำจะใชเขื่อนนเรศวรในการทดน้ำยกระดับน้ำเขาคลองสงน้ำของโครงการสงน้ำฯ
ยมนานและกระจายตามระบบคลองและอาคารบังคับน้ำตางๆ ในพืน้ ที่ และจะระบายน้ำจากพืน้ ทีโ่ ครงการผาน
ปตร.บางแกว ลงสแู มน้ำยม และเรงระบายน้ำจากแมน้ำยมผานคลองระบายน้ำ DR-2.8 ของโครงการสงน้ำฯ
พลายชุมพล โดยระบายน้ำผาน ปตร.DR-2.8ลงสแู มน้ำนานตอไป ซึง่ ปกติการระบายน้ำจากพืน้ ทีล่ มุ ต่ำบางระกำ
และแมน้ำยมจะสามารถระบายน้ำโดยแรงโนมถวงของโลกได เนือ่ งจากลมุ น้ำนานมีเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นแควนอย
บำรุงแดน และเขื่อนทดน้ำนเรศวรเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ แตในป 60 เปนปที่เริ่มโคงการ
บางระกำโมเดล ชวงฤดูฝนกอนทีจ่ ะมีการเก็บเกีย่ วผลผลิตเสร็จ มีปริมาณฝนตกในพืน้ ทีล่ มุ น้ำยมและลมุ น้ำนาน
เปนปริมาณมาก น้ำในแมน้ำนานมีระดับสูง การระบายน้ำในพืน้ ทีโ่ ครงการผาน ปตร.DR-2.8 ซึง่ ปกติจะสามารถ
ระบายน้ำโดยแรงโนมถวงของโลกไดประมาณ 270-360 ลูกบาศเมตรตอวินาที ระบายไดนอ ยลง จึงจำเปนตอง
ใชเครือ่ งสูบน้ำชวยในการระบายน้ำเพือ่ ใหเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ สามารถเก็บเกีย่ วใหแลวเสร็จ ดังนัน้ จึงเปน
เหตุปจ จัยทีม่ แี นวความคิดทีจ่ ะปรับปรุงติดตัง้ ปม น้ำที่ ปตร.DR-2.8
ประตูระบายน้ำ DR-2.8 ตัง้ อยทู ี่ บานไร ตำบลบานไร อำเภอบางกระทมุ จังหวัดพิษณุโลก หรือพิกดั
ประมาณ 633113E, 1837986N ระวาง 5042-III อยหู า งไปทางทิศใตของอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ
32.00 กิโลเมตรลักษณะโครงการเปนประตูระบายน้ำขนาด 6.00 x 7.00เมตร จำนวน 4 ชองบาน อยปู ลายคลอง
ระบายน้ำ DR.2.8 สามารถระบายน้ำโดยแรงโนมถวงของโลกไดประมาณ 270-360 ลูกบาศเมตรตอวินาที โดย
จะพัฒนาปรับปรุงติดตัง้ Gate Pump ซึง่ มีลกั ษณะเปนHorizontal Pump มีความสัน่ สะเทือนนอยเวลาเดินเครือ่ ง
ทำงาน และสามารถสูบน้ำไดทรี่ ะดับแตกตางกันระหวางระดับน้ำดานเหนือน้ำและดานทายน้ำไมเกิน 3.00 เมตร
จำนวน 2 เครือ่ ง ทีป่ ระตูระบายจำนวน 2 ชองกลางของอาคาร โดยอาศัยเทคโนโลยีดา นเครือ่ งกลมาแทนเพือ่
ลดผลกระทบกับโครงสรางหลักของตัวอาคารใหมากทีส่ ดุ จุดทีต่ งั้ ขอบเขตโครงการ และลักษณะโครงการดังแสดง
ในรูปที่ 3-15 - รูปที่ 3-17
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รูปที่ 3-15 แผนทีแ่ สดงจุดทีต่ งั้ และขอบเขตโครงการ
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รูปที่ 3-16 ตำแหนงจุดทีต่ งั้ และลักษณะโครงการ ปตร. DR-2.8

รูปที่ 3-17 ปตร. DR-2.8 ขนาด 4-[]-6.00x7.00 m
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3.6.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
1) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในเขตพืน้ ทีล่ มุ ต่ำบางระกำ
2) เพือ่ บรรเทาปญหาน้ำทวมพืน้ ทีก่ ารเกษตรและบานเรือนของราษฎรบริเวณโครงการพืน้ ทีล่ มุ ต่ำบางระกำ
และพื้นที่ใกลเคียง
3.6.3 วิธกี ารดำเนินการ
การปรับปรุงประตูระบายน้ำ DR.2.8 จะปรับปรุงจำนวน 2 ชองบานตรงกลาง โดยจะติดตัง้ Gate Pump
ทีม่ อี ตั ราการสูบน้ำประมาณ 3.00 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีตอ 1 ชองบาน เมือ่ ปรับปรุงแลวเสร็จจะมีอตั ราการสูบ
น้ำรวมประมาณ 6.00 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึง่ เปนปริมาณน้ำทีไ่ มมผี ลกระทบกับพืน้ ทีบ่ ริเวณสองฝง ลำน้ำนาน
ดานทาย ปตร. DR-2.8 เนือ่ งจากการบริหารจัดการน้ำโดยใช Gate Pump จะดำเนินการก็ตอ เมือ่ มีปริมาณน้ำ
หลากในพืน้ ทีท่ งั้ ลมุ น้ำยมและลมุ น้ำนาน ซึง่ ตองใชการสูบน้ำในการระบายน้ำออกจากพืน้ ทีล่ มุ ต่ำบางระกำ
3.6.4 ประโยชนของโครงการ
1) สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตพืน้ ทีล่ มุ ต่ำบางระกำ
2) สามารถบรรเทาปญหาน้ำทวมพืน้ ทีก่ ารเกษตรและบานเรือนของราษฎรบริเวณโครงการพืน้ ทีล่ มุ ต่ำบาง
ระกำและพืน้ ทีใ่ กลเคียง

รูปที่ 3-18 ลักษณะการปรับปรุง ปตร. DR.2.8 ดวย GatePump
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รูปที่ 3-19 โครงการตัวอยางการติดตัง้ Gate Pumping Station
3.6.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายฉัตรชัย ทองปอนด ผอู ำนวยการสวนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3 เลขที่ 204 หมู 8 ต.ทาทอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
3.7 การพัฒนาฐานขอมูลระดับแปลงนา สกู ารพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการน้ำชลประทาน
3.7.1 ความเปนมาและความสำคัญ
กรมชลประทานไดกำหนดนโยบายดานการจัดสรรน้ำใหกบั พืน้ ทีต่ า งๆโดยการจัดสรรน้ำใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ำตนทุนทีม่ อี ยใู นเขือ่ นและอางเก็บน้ำ เพือ่ สนับสนุนการใชน้ำสำหรับการเกษตรและกิจกรรมอืน่ ๆ อยาง
ทัว่ ถึงและพอเพียงรวมทัง้ การสำรองน้ำไวสำหรับการบริโภค-บริโภคและการรักษาระบบนิเวศในชวงเวลาทีค่ าดการณ
วาจะเกิดวิกฤตดวยซึง่ สำนักงานชลประทานตางๆไดรบั นโยบายมาบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบโดยพิจารณา
จากปริมาณน้ำทีม่ อี ยหู รือปริมาณน้ำทีไ่ ดรบั การจัดสรรใหซงึ่ โครงการชลประทานภายใตสำนักงานชลประทานนัน้ ๆ
จะตองเปนผบู ริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีใ่ หมคี วามเหมาะสมและไมกอ ใหเกิดความเสียหายตอพืน้ ทีก่ ารเกษตรตามแผนที่
ไดกำหนดไว
สำนักงานชลประทานที่ 12 มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบใน 5 จังหวัดไดแก อุทยั ธานี ชัยนาทสิงหบรุ อี า งทองและ
สุพรรณบุรมี เี ขือ่ นเจาพระยาทีต่ งั้ อยทู จี่ งั หวัดชัยนาทเปนอาคารเพือ่ ควบคุมการบริหารจัดการน้ำในแมน้ำเจาพระยา
มีโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเพือ่ บริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีร่ วม 12 โครงการ และมีพนื้ ทีช่ ลประทานรวมทัง้ สิน้
2,457,254 ไร
202

RID Tip book "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทาน
ในยุค THAILAND 4.0"

3.7.2.วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
พัฒนานวัตกรรมดานสารสนเทศภูมศิ าสตรดว ยการจัดทำแผนทีผ่ ใู ชน้ำระดับแปลงนาขึน้ เพือ่ ใหโครงการ
ชลประทานตาง ๆ ใชเปนฐานขอมูลสำหรับหัวหนาฝายสงน้ำฯ พนักงานสงน้ำ หรือโซนแมนในพืน้ ที่ ใชในการ
ประสานงานกับเกษตรกรเพือ่ รายงานกิจกรรมการเพาะปลูก ตรวจสอบพืน้ ทีป่ ระสบภัย หรือขอความชวยเหลือ เชน
เครือ่ งสูบน้ำ เปนตน
3.7.3 วิธกี ารดำเนินการ
ขัน้ ตอนการจัดทำแผนทีผ่ ใู ชน้ำระดับแปลงนา (ดังรูปที่ 3-20) ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลแผนทีจ่ ากหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน กรมทีด่ นิ กรมสงเสริมการเกษตร องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เกษตรตำบล เปนตน เพือ่ ใชเปนขอมูลในการจัดทำฐานขอมูลแปลงนา
2. วาดรูปแปลงนาบนแผนที่ Google Earth ครอบคลุมพืน้ ทีช่ ลประทานทีร่ บั ผิดชอบ และตรงจสอบ
ความถูกตองจากกการลงสำรวจในพืน้ ที่
3. จัดทำเปนฐานขอมูล ดวยการระบุเปนรหัสแปลงนา หมายเลขแปลงนา ชือ่ เกษตรกร ทีอ่ ยู กิจกรรม
การเกษตร สัปดาหของกิจกรรมการเพาะปลูก และอืน่ ๆ โดยไดกำหนดมาตรฐานของการกำหนดรหัสแปลงนา
และหมายเลขแปลงนา เพือ่ ใชสอื่ ความหมายอางอิงแปลงนาของเกษตรกรในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร แสดง
ดังรูปที่ 3-21 มีรายละเอียดดังนี้
- รหัสแปลงนา ประกอบดวย "หมายเลขที่ของแปลงนา/ชื่อของคูน้ำ/ชื่อของคลองสงน้ำ/ชื่อของ
โซนสงน้ำ/ชือ่ ของโครงการชลประทาน/ชือ่ ของสำนักงานชลประทาน"
- หมายเลขแปลงนา เปนรหัสสำหรับเกษตรกรผใู ชน้ำชลประทานใชตดิ ตอเจาหนาทีช่ ลประทาน โดย
มีรปู แบบ เชน "กส.00001" หมายถึง หมายเลขแปลงนาที่ 1 ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เปนตน
4. นำฐานขอมูลไปประยุกตใชงาน เพือ่ การรายงานขอมูลความกาวหนาการเพาะปลูกหรือรายงานความ
ตองการขอสนับสนุนเครือ่ งสูบน้ำ เปนตน

รูปที่ 3-20 ขัน้ ตอนการจัดทำแผนทีผ่ ใู ชน้ำระดับแปลงนา
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รูปที่ 3-21 ตัวอยางการกำหนดรหัสแปลงนา และหมายเลขแปลงนา

รูปที่ 3-22 ตัวอยางฐานขอมูลแปลงนา ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาทาโบสถ
ซึ่งปจจุบันสำนักงานชลประทานที่ 12 ไดจัดทำฐานขอมูลแปลงนาไปแลวทั้งสิ้น 229,612 แปลง
ครอบคลุมพื้นที่ทุกโครงการชลประทานรวม 39 ฝายสงน้ำ หรือ 281 โซนสงน้ำ แสดงตัวอยางดังรูปที่ 3-22
และไดจดั ทำบัตรผใู ชน้ำชลประทาน แจกจายใหเกษตรกรผใู ชน้ำทุกแปลงนา จัดทำปายคูสงน้ำ และเอกสารคมู อื
การปฏิบตั งิ านทีม่ แี ผนทีแ่ ปลงนาในความรับผิดชอบใหโซนสงน้ำแตละโซนใชปฏิบตั งิ านดวย ซึง่ โซนแมนสามารถ
ใชขอมูลแผนที่แปลงนาดังกลาวในการรายงานความกาวหนาการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห ดวยการลงสีหรือ
ทำสัญลักษณลงบนแผนทีแ่ ปลงเกษตรหรือตารางสำรวจขอมูล แลวสงใหหวั หนาฝายสงน้ำและบำรุงรักษา รวบรวม
เพือ่ บันทึกลงบนเครือ่ งคอมพิวเตอร แลวสงรายงานใหหวั หนาฝายจัดสรรน้ำของโครงการทำการตรวจสอบเพือ่ เสนอ
ผอู ำนวยการโครงการทราบ และรายงานสำนักงานชลประทานและกรมชลประทานตอไป แสดงดังรูปที่ 3-23
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รูปที่ 3-23 ขัน้ ตอนการรายงานความกาวหนาการเพาะปลูกพืชในรูปแบบของฐานขอมูลแปลงนา
จากผลของการรายงานขอมูลความกาวหนาการเพาะปลูกพืชในระดับโซนแมนดังกลาว สำนักงาน
ชลประทานที่ 12 ไดเชือ่ มโยงการวิเคราะหขอ มูลและรายงานผานทางเว็บไซตของสำนักงานชลประทานที่ 12 ที่
ชื่อ WWW.RIO12.GO.TH โดยสามารถแสดงผลในรูปของแผนที่แปลงนาตามสัปดาหตาง ๆ ตามฤดูกาลเพาะ
ปลูกทีเ่ ลือก แสดงดังรูปที่ 3-24 และแสดงผลในรูปแบบของตารางความกาวหนาการเพาะปลูกแยกเปนรายตำบล
อำเภอ จังหวัด โซนสงน้ำ ฝายสงน้ำ และโครงการชลประทาน ตามทีเ่ ลือกได แสดงดังรูปที่ 3.-25

รูปที่ 3-24 การแสดงขอมูลผลการเพาะปลูกพืชในGIS แปลงนาในรูปแบบ "แผนที"่
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รูปที่ 3-25 การแสดงขอมูลผลการเพาะปลูกพืชใน GIS แปลงนาในรูปแบบ "ตารางขอมูล"
3.7.4 ประโยชนของงาน
การพัฒนาฐานขอมูลระดับแปลงนา สกู ารพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการน้ำชลประทาน และ
เพือ่ เกษตรกรยุค 4.0 แสดงดังรูปที่ 3-26 ดวยการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ เพือ่ ใหเกษตรกร กลมุ ผใู ชน้ำ
ชลประทาน หรือพนักงานสงน้ำ ใชโทรศัพทมือถือในการเลือกแปลงนาหรือแปลงเพาะปลูกเพื่อแจงแผนการ
เพาะปลูกตัง้ แตการเตรียมแปลงจนถึงการเก็บเกีย่ ว แจงขอมูลพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบจากน้ำทวม หรือพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั
ความเสียหาย แจงความตองการเครือ่ งจักร-เครือ่ งมือ เพือ่ การไถ ปกดำ หวาน พนยา ใสปยุ หรือเก็บเกีย่ วผลผลิต
แจงขอมูลการลงทะเบียนเพือ่ เขารวมโครงการตาง ๆ รวมทัง้ ใชโทรศัพทมอื ถือเลือกแปลงนาหรือแปลงเพาะปลูก
เพือ่ รายงานขอมูลผลการเพาะปลูกแยกชนิดพืช และกิจกรรมการเพาะปลูก รายงานเหตุการณตา ง ๆ รายงานความ
ตองการน้ำชลประทาน หรือเครื่องสูบน้ำ และรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นในแตละแปลง ซึ่งโครงการชลประทาน
สามารถตรวจสอบและวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดรบั แสดงเปนเฉดสีตา ง ๆ บนแผนทีแ่ ปลงนา และตารางเปรียบเทียบ
ขอมูล ผานทางเว็บแอพพลิเคชัน่ และเผยแพรใหหนวยงานหรือผปู ระกอบการตาง ๆ นำขอมูลไปใชงานในลักษณะ
ตางๆ ไดตอ ไปแสดงดังรูปที่ 3-27สงผลใหเกิดการแขงขันกันทางธุรกิจ และหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มีการวางแผนการดำเนินงานและสนับสนุนความชวยเหลือเกษตรกรไดอยางถูกตองตรงตามความตองการ
ทำใหเกษตรกรไดรับประโยชนเปนอยางมาก อาทิ มีการสงน้ำชลประทานตรงตามความตองการของเกษตรการ
มีการลดตนทุนการผลิตและมีอำนาจตอรองทางการขายผลผลิตมากขึน้ แสดงดังรูปที3่ -28
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รูปที่ 3-26 แนวคิดในการพัฒนาฐานขอมูลระดับแปลงนา
สกู ารพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการน้ำชลประทาน และเพือ่ เกษตรกรยุค 4.0

รูปที่ 3-27 ขัน้ ตอนการแจงขอมูลไปเก็บไวเปน Big Data สำหรับการนำขอมูลไปใชงานในลักษณะตางๆ
207

กรมชลประทาน

Royal Irrigation Department

รูปที่ 3-28 การประยุกตใชขอ มูลจากฐานขอมูลแปลงนาเพือ่ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
3.7.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายดิษฐพงษ มิตรรัตน วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหนาฝายประมวลวิเคราะหสถานการณน้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 12 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
3.8 การใชสอื่ มัลติมเี ดีย โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายทากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร
3.8.1 ความเปนมาและความสำคัญ
การจัดเวทีรบั ฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการมีสว นรวมซึง่ จะสงผลกระทบ
ทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ เพือ่ สรางความเขาใจและลดความขัดแยงตลอดจนสรางทัศนคติทเี่ ปนบวกและสงผลให
ไดรบั ความรวมมือจากประชาชนในทีส่ ดุ เจาหนาทีจ่ ะตองมีเทคนิคและขัน้ ตอนหลายอยางทีจ่ ะสามารถชวยใหเวทีฯ
ประสบความสำเร็จและหนึง่ ในนัน้ คือ การนำเสนอ บรรยาย อภิบายใหความรู ซึง่ สวนมากเปนการบรรยายดวย
คำพูดและหยิบยกตัวอยางจากทฤษฎี รายการคำนวณ หรือแมแตแบบแปลนในการกอสรางมานำเสนอ ซึง่ โดยสวน
มากผทู ไี่ มมพี นื้ ฐานทางชางจะไมเขาใจทำใหเกิดความเขาใจผิดหรือแมแตความขัดแยงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหวางการ
กอสรางได ดังนัน้ การจัดทำรูปแบบทีจ่ ะใชนำเสนอ หรืออธิบายแบบใดจะชวยแกปญ
 หาเหลานีไ้ ด
3.8.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
1. ประชาชนไดรบั ความรแู ละความเขาใจในรูปแบบของอาคารชลประทานไดงา ยขึน้
2. ลดปญหาและผลกระทบตางๆทีจ่ ะตามมาในอนาคต
3. ชวยในการพัฒนาในพืน้ ทีต่ า งๆ เกิดประโยชนสงู สุด ตรงตามความตองการของประชาชนมากทีส่ ดุ
4. ประชาชนจะมีความรสู กึ เปนเจาของโครงการและมีความภูมใี จ เพราะไดมาจากการทีต่ นเขาใจ ไปมี
สวนรวมในการดำเนินงานอยางแทจริง
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5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการดำเนินงาน
6. ลดความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชน ทำใหการดำเนินงานเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว
3.8.3 วิธกี ารดำเนินการ
การนำเสนอแบบหรือชนิดของอาคารชลประทานในรูปแบบ 3 มิติ โดยการนำโปรแกรมทีป่ ระยุกตใชได
มากมาย ทัง้ AutoCAD 3D, Google Sketchup,3D Max และอีกหลายโปรแกรม โปรแกรมเหลานีส้ ามารถสราง
แบบจำลอง 3 มิติ เพือ่ การนำเสนอไดเปนอยางดี ทำใหงา ยตอการเขาใจ ชัดเจน นาสนใจและสวยงามสมจริง
ทำใหประชาชนสามารถเขาใจไดทนั ทีทดี่ แู ละตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกไดอยางไมขอ งใจ จะทำใหการตัดสินใจแมน
ยำและตรงกับความตองการแทจริง และตรงกันกับหนวยงานรัฐ โดยมีขนั้ ตอนการดำเนินงานดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลเบือ้ งตนของโครงการ จากเอกสารตางๆทีม่ อี ยู
2. ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ดูสภาพโครงการจริง พบผรู อ งขอโครงการและผมู สี ว นไดสว นเสียเพือ่ เก็บขอมูลเพิม่ เติม
รวมถึงขอเสนอแนะแนวทางโครงการและความตองการแทจริงของประชาชน
3. วิเคราะหขอ มูลทีร่ วบรวมมาไดทงั้ หมด และประเมินทางเลือก ชนิดของโครงการ พิจารณาขอดีขอ
เสียของแตละชนิดโครงการ รวมถึงความตองการของประชาชนเพือ่ เลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสม
4. คำนวณออกแบบสวนตางๆของโครงการ เขียนแบบแปลนกอสรางเบือ้ งตน
5. เขียนแบบจำลอง 3 มิติ
6. จัดเวทีรบั ฟงความคิดเห็นและนำเสนอแบบจำลอง 3 มิติ และอธิบายขอมูลดานตาง ๆ แกทปี่ ระชุม
พรอมทัง้ ตอบขอซักถามตางๆ
7. ใหประชาชนรวมตัดสินใจในโครงการฯ
3.8.4 ประโยชนของงาน
การนำเสนอดวยโมเดล 3 มิติ ในแตละงาน จะตองทำดวยการระมัดระวังนำเสนอใหตรงกับความเปน
จริงมากทีส่ ดุ ไมควรนำรูปแบบจากโครงการอืน่ มาใช โดยมีสภาพพืน้ ทีไ่ มตรงกัน การนำเสนอการมีรปู แบบทีห่ ลาก
หลาย หากเปนรูปแบบอาคารมีหลายรูปแบบหลายลักษณะเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของประชาชน ซึง่ จะตอบสนอง
ความตองการไดไมเหมือนกันเพราะแตละแบบก็จะมีขอ ดีขอ เสียทีแ่ ตกตางกันและเหมาะสมกับแตละพืน้ ทีไ่ มเหมือน
กัน ผนู ำเสนอจะตองมีความเขาใจในรูปแบบทีน่ ำเสนอเปนอยางดีดว ย
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รูปที่ 3-29 การลงพืน้ ทีด่ หู นางานรวมกับประชาชน

รูปที่ 3-30 ราษฎรเห็นดวยกับลักษณะโครงการทีน่ ำเสนอ

รูปที่ 3-31 แบบจำลองสามมิตโิ ครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายทากระดาน
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รูปที่ 3-32 โครงการดำเนินการกอสราง ป พ.ศ. 2557 และแลวเสร็จป พ.ศ. 2560
3.8.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายยงยส เนียมทรัพย ผอู ำนวยการสวนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 4 เลขที่ 250 หมู 3 ต.หนอง
ปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
3.9 โครงการติดตัง้ ระบบติดตามสถานการณเพือ่ การบริหารจัดการน้ำในพืน้ ที่ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษา
ปราณบุรี (RIDIMIS-KRC) จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
3.9.1 ความเปนมาและความสำคัญ
กรมชลประทานและ Korea Rural Community Corporation (KRC)สาธารณรัฐเกาหลีใตมีการ
สนับสนุนความรวมมือแลกเปลีย่ นเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาดานการชลประทาน โดยมีการลงนามบันทึกการหารือ
(The Record of Discussions : ROD) ในวันที่ 17 พฤษภาคม2556 พรอมจัดตัง้ คณะกรรมการความรวมมือ
(Joint Steering Committee : JSC) และมีการประชุมครัง้ ที่ 1 โดยคณะกรรมการฝายไทยระหวางวันที่ 23-24
มิถนุ ายน 2557 ณโรงแรมฮิลตันหัวหินจังหวัดประจวบคีรขี นั ธภายใตขอบเขตการพัฒนาการชลประทานและแหลง
น้ำคณะกรรมการฯ ไดเสนอโครงการทีม่ ชี อื่ วา "การพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลเพือ่ การชลประทานหรือ RID
Irrigation Management Information System : RIDIMIS" ใหโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรสี านัก
ชลประทานที่ 14 เปนโครงการนำรอง และ KRC สาธารณรัฐเกาหลีใตเปนผพู ฒ
ั นาเว็บไซตแสดงผลและใหคำปรึกษา
เกีย่ วกับการใชงาน
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3.9.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
1) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาดานการชลประทานระหวางกรมชลประทานและ
Korea Rural Community Corporation (KRC) สาธารณรัฐเกาหลีใต
2) เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีช่ ลประทาน โดยโครงการ
สงน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรสี ำนักชลประทานที่ 14 เปนโครงการนำรอง
3.9.3 วิธกี ารดำเนินการ
1) การทำงานของระบบ RIDIMIS
เครือ่ งมือตางๆ ทำการตรวจวัดขอมูล แลวสงไปยัง Data Server ผานเครือขายขอมูลแบบ 3G Data
Server ทีโ่ ครงการสงน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และสวนกลาง กรมชลประทาน สามเสนจากนัน้ นำขอมูลทีไ่ ด
ไปวิเคราะหเพือ่ วางแผนการบริหารจัดการน้ำตอไป

รูปที่ 3-33 การทำงานของระบบติดตามสถานการณน้ำ (RIDIMIS)
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รูปที่ 3-34 สรุปการติดตัง้ เครือ่ งมือโครงการ RIDIMIS
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รูปที่ 3-35 แผนทีแ่ สดงตำแหนงการติดตัง้ เครือ่ งมือในโครงการ RIDIMIS
2) การใชงานระบบ RIDIMIS ผานเว็บไซต imis.rid.go.th
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เมือ่ ลงชือ่ เขาใชงานในระบบแลวจะสามารถเขาถึงขอมูลยอนหลังทีเ่ ก็บไวใน sever ไดหากไมไดลงชือ่
เขาใชงานจะเขาถึงขอมูลณเวลาปจจุบนั เทานัน้

สัญลักษณแตละสถานี
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รูปที่ 3-36 การใชงานระบบ RIDIMIS ผานเว็บไซต imis.rid.go.th

รูปที่ 3-36 การใชงานระบบ RIDIMISผานเว็บไซต imis.rid.go.th
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3.9.4 ประโยชนของงาน
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลที่สามารถนำมาใชเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
ชลประทาน โดยเบือ้ งตนไดมกี ารใชระบบ RIDIMIS ในการบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีโ่ ครงการสงน้ำและบำรุงรักษา
ปราณบุรสี ำนักชลประทานที่ 14
3.9.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายอุรคั สุบรรณเสนีย (จน.คบ.ปราณบุร)ี โครงการชลประทานประจวบคีรขี นั ธ เลขที่ 2 หมู 13 ต.บอนอก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ
3.10 โครงการสารสนเทศดานการชลประทาน โดย QR Code (Irrigation Information by QR Code
RIO.17 : IIQ (อิ๊ คิว 17)
3.10.1ความเปนมาและความสำคัญ
QR Codeยอมาจาก Quick Response เปนบารโคด 2 มิติ ที่มีตนกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุน
โดยบริษทั Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) ตัง้ แตป พ.ศ. 2537 คุณสมบัตขิ อง QR code คือ เปนสัญลักษณแทน
ขอมูลตาง ๆ ทีม่ กี ารตอบสนองทีร่ วดเร็ว ซึง่ สวนใหญจะนำมาใชกบั สินคา สือ่ โฆษณาตาง ๆ เพือ่ ใหขอ มูลเพิม่ เติม
หรือจะเปน URL เว็บไซต เมือ่ นำกลองของโทรศัพทมอื ถือไปถาย QR Code ก็จะเขาสเู ว็บไซตไดทนั ทีโดยไมตอ ง
เสียเวลาพิมพ ในระยะแรกสวนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 ไดนำ QR-Code
มาประยุกตใช เพือ่ ดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบของดิจทิ ลั ไฟลแทนการจัดพิมพเอกสารแจก
ในทีป่ ระชุมสนองนโยบายลดการใชกระดาษมีขนั้ ตอนวิธกี ารจัดทำ โดยการสรางเอกสารบนคลาวด พรอมตัง้ คา share
เอกสารสำหรับทุกคนที่มีลิงก เชน Google Drive และนำลิงกที่เก็บไฟลขอมูลดังกลาว ไปสราง QR code
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใหสามารถเขาไปอานและดาวนโหลดเอกสารไดอยางรวดเร็วผานโทรศัพทมือถือของ
ผูใชไดทันที
จากระยะเริม่ ตนทีใ่ ชเพือ่ ดาวนโหลดเอกสารการประชุม นำไปสกู ารขยายผลในงานบริหารจัดการน้ำตาม
ขอสัง่ การของผอู ำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร ใหมกี ารนำขอมูลรายละเอียดตาง
ๆ ของอาคารชลประทานสำคัญ เชน ประวัตโิ ครงการ ขอมูลการเสด็จพระราชดำเนิน ลักษณะโครงการ การใช
ประโยชน และการบริหารจัดการน้ำ จัดทำเปนระบบฐานขอมูลออนไลน และประยุกตใชระบบ QR Code ไปติด
ตั้งที่อาคารชลประทาน เพื่อสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวาง
ประชาชน กลมุ ผใู ชน้ำ และองคกรบริหารสวนทองถิน่ กับเจาหนาทีผ่ ดู แู ลอาคาร เพือ่ การติดตามการดำเนินงาน
สภาพการใชงานมีปญหาอุปสรรค และความเสียหายของอาคารชลประทานไดทันทวงที ในระยะแรกไดจัดทำ
QR-Code เปนโครงการนำรอง ไปติดตัง้ ในอาคารชลประทานหลักทีส่ ำคัญ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
และโครงการหมบู า นปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) เปาหมายจำนวน 453 โครงการ
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3.10.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
จัดทำระบบฐานขอมูลออนไลน และประยุกตใชระบบ QR Code เพือ่ เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และเพิม่ ชองทางการสือ่ สารระหวางประชาชน กลมุ ผใู ชน้ำ และองคกรบริหารสวนทองถิน่ กับเจาหนาทีผ่ ดู แู ลอาคาร
3.10.3 วิธกี ารดำเนินการ
(1) การรวบรวมขอมูลสิง่ ทีส่ ำคัญของการดำเนินงานโครงการ คือ การจัดทำรายละเอียดขอมูลของแต
ละอาคารในระบบออนไลนใหมคี วามถูกตอง ครอบคลุมทุกดาน เนือ่ งจากมีการเผยแพรสสู าธารณะ ใหเจาหนาที่
ประชาชน สามารถนำไปใชประโยชนไดดจี งึ ตัง้ คณะทำงาน ซึง่ ประกอบดวยตัวแทนจากโครงการชลประทานใน
สังกัด เพือ่ รวมดำเนินการจัดเตรียมขอมูลตามรูปแบบทีก่ ำหนด มีการตรวจสอบรายละเอียดขอมูลโดยคณะทำงาน
กอนนำไปเผยแพร
(2) การพัฒนาเว็ปไซต โดยหลักการแลวตองนำขอมูลรายละเอียดอาคารชลประทานจากขอ (1) ไปจัด
เก็บในรูปแบบดิจทิ ลั ไฟลออนไลนบนเว็ปไซต เพือ่ นำ URL ไปจัดทำ QR Code ทีส่ ามารถแกไขและพัฒนาได ใน
อนาคต โดยไมตองเปลี่ยนชองทางการเขาถึงขอมูล จึงมีความจำเปนตองสราง URL เฉพาะของแตละอาคาร
ชลประทานซึง่ จะตองสรางฐานขอมูล จำนวน 453 URL ในระยะเริม่ ตน (ป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562) โดยการ
พัฒนาเว็บไซตภมู ศิ าสตรสารสนเทศทีม่ อี ยเู ดิมมาจัดรูปแบบระบบรายละเอียดขอมูลใหมใหสอดคลอง สวยงาม เขา
ใจงาย ในรูปแบบของInfo Graphic และจัดเก็บเปนฐานขอมูลออนไลน
(3) จัดทำ QR Codeนำ URL ที่เชื่อมโยงขอมูลอาคารชลประทานแตละแหงมาสราง QR Code
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป แลวผลิตเปนแผนอะคริลกิ เพือ่ นำไปติดตัง้ ทีอ่ าคารชลประทาน (ดังแสดงในรูปที่ 3-37)
ตอไป

รูปที่ 3-37 ลักษณะแผน QR Code การติดตัง้ ทีอ่ าคารชลประทาน
วิธกี ารใช IIQ 17 (อิ-๊ คิว 17)
หลักการทำงานทีส่ ำคัญคือการนำรายละเอียดขอมูลไปจัดเก็บไวในระบบออนไลนเชน คลาวด หรือเว็ปไซต
แลวสราง URL หนาเว็ปไซตเพือ่ เชือ่ มโยงขอมูลทีจ่ ดั เก็บดังกลาว ไปสราง QR Codeและพิมพลงบนแผนอะคริลิ
ก เพือ่ ติดตัง้ ทีอ่ าคารชลประทานในบริเวณทีม่ องเห็นไดชดั เจน ซึง่ ผใู ชบริการสามารถเขาถึงขอมูลอาคารชลประทาน
ได 2 ทาง คือ สแกน QR Code ทีอ่ าคารชลประทานดวยโทรศัพทมอื ถือ ผานแอพลิเคชัน LINE หรือ แอพลิเค
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ชันอืน่ ๆ ทีส่ ามารถเขาถึง QR Code ได และอีกชองทางหนึง่ คือ ใชงานผานอินเทอรเน็ตดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร
โนตบคุ แทปเล็ต และโทรศัพทมอื ถือที่ URL : http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/GIS_RID17/index.html เพือ่
ตอบสนองผใู ชงานทัง้ 2 กลมุ IIQ 17 มีองคประกอบหลักดังนี้

รูปที่ 3-38 การใชงาน IIQ 17
(1) รายละเอียดอาคารชลประทาน (Information) แสดงรายละเอียดขอมูลอาคารชลประทาน ดังนี้ 1)
ประวัตโิ ครงการ 2) ขอมูลการเสด็จพระราชดำเนิน (ถามี) 3) การใชประโยชน 4) การบริหารจัดการน้ำ 5) ลักษณะ
โครงการ และ 6) แผนทีโ่ ครงการ ซึง่ ขอมูลทัง้ หมดจะแบงนำเสนอเปน 2 สวน คือขอมูลสรุป และขอมูลโดย
ละเอียดพรอมแผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ อาคารนัน้ ๆ

รูปที่ 3-39 เปรียบเทียบลักษณะการนำเสนอขอมูลอาคารชลประทาน
(2)ชองทางติดตอสื่อสารโครงการ (Communication)ถือเปนองคประกอบหลักทางหนึ่งที่ผูรับบริการ
กลมุ ผใู ชน้ำ เกษตรกร ตลอดจนผทู สี่ นใจ สามารถสือ่ สารใหผรู บั ผิดชอบอาคารชลประทานไดทราบปญหารายงาน
สภาพอาคารชลประทาน ขอความชวยเหลือ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีต่ อ งการแจงใหโครงการไดทราบ ผานแบบสอบถาม
อยางงาย ทีผ่ แู จงจำเปนตองระบุเพียง ชือ่ - สกุล เบอรโทรศัพท และเรือ่ งทีต่ อ งการติดตอ ซึง่ สามารถแนบเอกสาร
และรูปถายประกอบได
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รูปที่ 3-40 ชองทางการติดตอสือ่ สารกับโครงการชลประทาน
(3) แผนที่นำทาง เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชงานผานอินเทอรเน็ต สามารถคนหาและแสดง
ตำแหนงทีต่ งั้ อาคารชลประทานทีส่ นใจผานแอพลิเคชัน่ Google Map ซึง่ สามารถนำทางจากจุดตำแหนงทีอ่ ยไู ป
ยังอาคารไดอยางแมนยำ

รูปที่ 3-41 แสดงการใชงานแผนทีน่ ำทาง ไปยังโครงการจัดหาน้ำใหราษฎรหมทู ี่ 8 (บานธนูศลิ ป)
(4) เอกสารเผยแพร เปนสวนบริการผูสนใจเพิ่มเติม ซึ่งรวบรวมขอมูล เรื่องราว ที่เกี่ยวของกับ
อาคารชลประทานนัน้ ๆ ซึง่ สามารถดาวนโหลดและนำไปใชงานตอไปได อาทิเชน สือ่ ประชาสัมพันธ วิดที ศั น
แผนปายไวนิล และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเปนตน
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3.10.4 ประโยชนของโครงการ
ผลทีไ่ ดจากการดำเนินการโครงการ สามารถรวบรวมรายละเอียดของขอมูลอาคารชลประทาน ทีก่ ระจัด
กระจาย เขาถึงขอมูลไดยาก มาจัดระเบียบ กำหนดรูปแบบขอมูลจัดเก็บไวในที่แหงเดียวผานระบบออนไลน
โดยสราง URL เฉพาะของแตละอาคารชลประทานแลว นำเทคโนโลยี QR Code มาประยุกตใช ผลิตเปนแผน
นำไปติดตั้งที่อาคารชลประทาน เพิ่มชองทางการติดตอผานแบบสอบถามอยางงาย เพื่อสื่อสารกับประชาชน
เจาหนาที่ หรือผูสนใจจากภาคสนาม และแผนที่นำทางเพื่อแสดงที่ตั้งอาคารชลประทานใหกับผูสนใจที่ใชงาน
ผานระบบอินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทมือถือ ผาน QR Code หรือผานเว็ปบราวเซอรดวยคอมพิวเตอรที่
URL : http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/GIS_RID17/index.html การดำเนินงานทั้งหมดนี้เพื่อสามารถ
เขาถึงขอมูลอาคารชลประทานอยางรวดเร็ว ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ในระยะแรกสามารถดำเนินการไดทั้งสิ้น
453 แหง
อยางไรก็ดใี นอนาคตเพือ่ อำนวยความสะดวกแกเจาหนาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านในภาคสนามใหครบ ทุกดาน
นอกจากนำเสนอรายละเอียดขอมูลอาคารชลประทานในภาพรวมทัว่ ไป และทางเทคนิควิศวกรรมแลวควรเพิม่ ฟงก
ชัน่ การทำงานเพิม่ เติม อาทิเชน ใหสามารถรายงานสถานการณน้ำ รายงานการวิเคราะหความปลอดภัยเขือ่ น และ
การตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธี Walk Thruได เปนตน
3.10.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายชวฤทธิ์ มะหะมะ วิศวกรชลประทานชำนาญการ สำนักงานชลประทานที่ 17 เลขที่ 3/1 หมู 3
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
3.11 โครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีสว นรวมในทงุ หนวงน้ำบางระกำ "โครงการบางระกำโมเดล"
3.11.1 ความเปนมาและความสำคัญ
"โครงการบางระกำโมเดล ป 2560" เปนรูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีสว นรวมการบูรณาการ
ของหนวยงานภาครัฐและการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพโดยใชพนื้ ทีล่ มุ ต่ำทีอ่ ยรู ะหวางลมุ น้ำยมและลมุ น้ำนานใน
เขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกทีม่ คี วามเหมาะสมเปนพืน้ ทีน่ ำรองจัดทำเปนพืน้ ทีท่ งุ หนวงน้ำเพือ่ ปองกันและ
บรรเทาอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ เปนประจำทุกปและการบริหารจัดการน้ำทีไ่ มใชสงิ่ กอสราง โดยใชก ารบริหารจัดการน้ำทีเ่ หมาะ
สมกับวิถชี วี ติ ของเกษตรกรในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำ โดยการปรับปฏิทนิ การเพาะปลูกของเกษตรกรในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำ ทำการปลูก
ฤดูนาปใหเ ร็วขึน้ เพือ่ ใหเ กษตรกรทำการเพาะปลูกเริม่ เดือน เมษายน และเก็บเกีย่ วผลผลิตไดเดือน กรกฎาคม
กอนฤดูน้ำหลาก ในพืน้ ทีล่ มุ ต่ำเขตชลประทาน
3.11.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
1.) เพือ่ ใชพนื้ ทีโ่ ครงการรองรับน้ำในชวงวิกฤตของแมน้ำยม เพือ่ ลดผลกระทบจากอุทกภัยทีจ่ ะเกิดขึน้
ในเขตชุมชน และสถานทีร่ าชการจังหวัดสุโขทัย
2.) เพือ่ ใชเปนพืน้ ทีท่ งุ หนวงน้ำ เพือ่ ชะลอการระบายน้ำไมใหมผี ลกระทบกับพืน้ ทีล่ มุ น้ำเจาพระยาตอนลาง
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3.) เพือ่ ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ในการใหความชวยเหลือผปู ระสบภัยพิบตั ดิ า นเกษตร และประหยัด
งบประมาณในการปองกันอุทกภัยในพืน้ ที่
4.) เพือ่ สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการทำอาชีพประมง ซึง่ เปนวิถชี วี ติ ของเกษตรกรในพืน้ ที่
3.11.3. วิธกี ารดำเนินการ
โครงการบางระกำโมเดล เริ่มดำเนินการป 2560 โดยมีการบูรณาการรวมกันลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ จำนวน 7 หนวยงาน ประกอบดวย กองทัพภาคที่ 3 กรมชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิจติ ร และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคกรมหาชน) และผแู ทน
กลุมผูใชน้ำ โดยมีพื้นที่เปาหมายซึ่งเปนพื้นที่นาขาวที่เก็บเกี่ยวสำหรับรองรับน้ำหลาก จำนวน 265,000 ไร
รองรับน้ำหลากได 400 ลานลูกบาศกเมตร และขยายผลตอในป 2561 โดยมีการบูรณาการรวมกันลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมืออีกจำนวน 17 หนวยงาน และหนวยงานรวมดำเนินงาน 23 หนวยงานพืน้ ทีเ่ ปาหมายซึง่
เปนพืน้ ทีน่ าขาวทีเ่ ก็บเกีย่ วสำหรับรองรับน้ำหลาก จำนวน 382,000 ไร รองรับน้ำหลากได 550 ลานลูกบาศกเมตร
แผนการบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีโ่ ครงการบางระกำโมเดล ป 2560 และขยายผล ป 2561 ในรอบ 1 ป
ประกอบดวย 3 ชวง คือ ฤดูนาปรัง ระหวางเดือน ธันวาคม-มีนาคม ฤดูนาป ระหวางเดือน เมษายน-กรกฎาคม
และชวงหนวงน้ำไวในพืน้ ทีน่ าทีเ่ ก็บเกีย่ วแลว ระหวางเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน ของป 2560 และ ป 2561
ดังรูป 3-42

รูปที่ 3-42 การปรับปฏิทนิ การเพาะปลูกป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การรับน้ำเขาพืน้ ทีโ่ ครงการบางระกำโมเดล แบงเปน 2 ชองทาง คือ ฤดูนาป และฤดูนาปรัง จะรับน้ำ
เขามาจากแมน้ำนาน สวนในการหนวงน้ำไวในพืน้ ทีน่ าทีเ่ ก็บเกีย่ วแลว รับน้ำมาจากแมน้ำยม โดยใชโครงขายน้ำ
ทีม่ อี ยู ทิศทางการไหลของน้ำตามลูกศร ดังรูปที่ 3-43
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รูปที่ 3-43 การบริหารจัดการน้ำในฤดูแลงและฤดูฝน
การดำเนินการมีการสรางการรับรับรแู ละความเขาใจใหกบั เกษตรกร ทัง้ การจัดประชุม การประชาสัมพันธ
ในชองทางตางๆ การลงพืน้ ทีร่ ว มกันจากหนวยงานตางๆ ซึง่ สิง่ สำคัญคือการทีจ่ ะใหเกษตรกรเริม่ ทำนาพรอมๆ กัน
ในเดือน เมษายน เพือ่ ทีจ่ ะไดเก็บเกีย่ วไดกอ นฤดูน้ำหลากในเดือน สิงหาคม และสามารถรับน้ำเขาพืน้ ทีน่ าทีเ่ ก็บ
เกีย่ วแลวไดโดยไมมอี ปุ สรรค ซึง่ ผลการดำเนินโครงการ ป 2561 เกษตรกรสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิต จำนวน 382,000
ไร ไดทันกอนถึงฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้หนวยงานตางๆ มีการบูรณาการในการสงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกร
โดยเฉพาะดานการประมง การแปรรูปสัตวน้ำ เพือ่ เปนรายไดในชวงทีใ่ ชพนื้ ทีน่ าเปนพืน้ ทีห่ นวงน้ำ
ผลการดำเนินการโครงการบางระกำโมเดล ป 2560 และ ขยายผล ป 2561 มีความสำเร็จ ทัง้ ในสวน
ทีเ่ กษตรกรสามารถเก็บเกีย่ วขาวไดกอ นฤดูน้ำหลาก และสามารถใชพนื้ ทีน่ าเปนพืน้ ทีห่ นวงน้ำไดปริมาณน้ำ 500
ลานลูกบาศกเมตร และ 200 ลานลูกบาศกเมตร ตามลำดับ ดังแสดงในภาพดานลาง และมีปจ จัยของความสำเร็จ
3 ประการ คือ 1.) เกษตรกรเริม่ ทำการเพาะปลูกพรอมกัน ตัง้ แต 1 เมษายน 2562 2.) ชวงฤดูน้ำหลากมีการ
ปองกันอุทกภัยในพืน้ ที่ โดยมีการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมระดับน้ำในพืน้ ทีใ่ หเหมาะสม ไมใหทว มพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ทีอ่ ยอู าศัย และเสนทางสัญจร เกษตรกรสามารถใชชวี ติ ประจำวันไดตามปกติ 3.) หนวยราชการมีการบูรณาการ
รวมกันในพืน้ ที่ เชน ดานการประมง การแปรรูปสัตวน้ำ การสงเสริมดานการผลิตขาว เปนตน
โครงการบางระกำโมเดล ป 2562 ดำเนินการโดยคณะกรรมการ ซึง่ ผวู า ราชการจังหวัดพิษณุโลก มี
คำสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบางระกำโมเดล ป 2562 ซึง่ เปนการบูรณาการรวมกัน 47 หนวย
งาน โดยมีเปาหมายพืน้ ทีห่ นวงน้ำทีเ่ ปนพืน้ ทีน่ าขาวทีเ่ ก็บเกีย่ วแลว จำนวน 382,000 ไร อยใู นเขตพืน้ ที่ 2 จังหวัด
5 อำเภอ 28 ตำบล 121 หมบู า น เปนปริมาณน้ำ 550 ลานลูกบาศกเมตร (เปาหมาย เทากับ ป 2561) และแผน
การสงน้ำเพือ่ การเพาะปลูก ฤดูนาป 2562 เริม่ 1 เมษายน 2562 เหมือนป 2561
การประชาสัมพันธแจงแผนการสงน้ำฤดูนาป 2562 เพือ่ ใหเกษตรกรไดเริม่ ทำนาตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2562
ซึง่ เปนเรือ่ งสำคัญมาก ไดดำเนินการประชาสัมพันธทกุ ดานทัง้ การจัดประชุม ใชรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ
จัดทำปายติดตามอาคารชลประทานและสถานทีส่ ำคัญ เปนตน ซึง่ จากการติดตามสอบถาม เกษตรกรทุกคนทราบกำหนด
การเริม่ ทำนาแตในการทำนาป 2562 ปนบี้ างแปลงลาชาออกไป เนือ่ งจากอากาศรอน ในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม
2562 อุณหภูมิ มากกวา 40 องศาเซลเซียส ทำใหขา วไมคอ ยงอก และเมือ่ หวานขาวแลวไมคอ ยเจริญเติมโต เกษตรกร
จึงชะลอการทำนาออกไป ซึง่ ผลการเพาะปลูกปรากฏวา นาขาวทีเ่ ริม่ เพาะปลูกตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2562 ไดผลผลิต
ไมดี เนือ่ งจากอุณหภูมสิ งู ทำใหขา วไมคอ ยผสมเกสร เมล็ดขาวหลีบ ไดผลผลิตนอย
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การเริ่มสงน้ำเพื่อการเพาะปลูก ฤดูนาป 2562 ทานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)
ไดมาเปนประธานเปดการสงน้ำ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2562 ทีบ่ ริเวณ ทรบ.คลองแยงมุม ตำบลทาชาง อำเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ สิน้ สุดการสงน้ำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผลการเก็บเกีย่ วลาชาออกไปถึงวันที่
9 กันยายน 2562 ดวยเหตุผลเกษตรกรเริม่ ทำนาลาออกไปดวยอุณหภูมสิ งู ชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม
การรับน้ำเขาทงุ นาทีเ่ ก็บเกีย่ วแลว ฤดูนาป 2562 ในชวงตนเดือน สิงหาคม 2562 แมน้ำยมเริม่ มีน้ำ
ไหลหลากมาจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร แตในอยใู นสถานการณทสี่ ามารถบริหารจัดการได โดย โครงการ
ชลประทานสุโขทัย ไดใชประตูระบายน้ำบานหาดสะพานจันทร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย บริหารจัดการ
น้ำ โดย ระบายน้ำลงมาตามแมน้ำยมในปริมาณที่ไมกระทบตัวเมืองสุโขทัย และผันน้ำเขาสูแมน้ำยมสายเกา
ซึง่ ทัง้ สองลำน้ำดังกลาว น้ำจะไหลลงมาสพู นื้ ทีบ่ างระกำโมเดล เนือ่ งจากในชวงเดือน สิงหาคม 2562 ยังมีการ
ประชาสัมพันธวา จะแลง ฝนจะต่ำกวาคาเฉลีย่ ดังนัน้ จึงเริม่ รับน้ำเขาทงุ นาทีเ่ ก็บเกีย่ วแลวตัง้ แตวนั ที่ 15 สิงหาคม
2562 เปาหมายเพือ่ เก็บกักน้ำสำรองไว ประกอบกับขณะนัน้ พืน้ ทีล่ มุ น้ำเจาพระยาตอนลางมีปริมาณน้ำเพียงพอใช
งาน ตอมาชวงวันที่ 1-5 กันยายน 2562 พืน้ ทีต่ อนบนของลมุ น้ำยม ไดรบั อิทธิพลจาก "พายุโพดุล" ทำใหมนี ้ำ
ไหลหลากลงมาเปนปริมาณมาก และแนวโนมจะกระทบตัวเมืองสุโขทัย ทำใหมกี ารผันน้ำมาทางแมน้ำยมสายเกา
คอนขางมาก กรมชลประทานเห็นชอบใหรบั น้ำเขาพืน้ ทีโ่ ครงการบางระกำโมเดล โดย ไดรบั น้ำเขาพืน้ ทีส่ งู สุดใน
วันที่ 10 กันยายน 2562 เขาไวในพืน้ ทีน่ าทีเ่ ก็บเกีย่ วแลว จำนวน 103,374 ไร เปนปริมาณน้ำประมาณ 230
ลานลูกบาศกเมตร ดังรูป 3-44

รูปที่ 3-44 สถานการณการรับน้ำเขาทงุ นาทีเ่ ก็บเกีย่ วแลว ฤดูนาป พ.ศ. 2562
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ในระหวางทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากพายุโพดุล มีผลกระทบเกิดขึน้ หลายตำบลในพืน้ ทีโ่ ครงการ ระหวางวันที่
1-5 กันยายน 2562 ซึง่ เปนผลมาจากน้ำทีผ่ นั มาจากจังหวัดสุโขทัยทางแมน้ำยมสายเกา และน้ำทีเ่ กิดจากฝนตกใน
พืน้ ที่ โครงการฯ ไดรว มกับสวนเครือ่ งจักรกล สชป.3 และสวนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 2 สำนักเครือ่ งจักรกล นำเครือ่ ง
จักรกลเขาแกไขปญหา โดยทางทองถิน่ ชวยอำนวยความสะดวก บางจุดปฏิบตั งิ านจนถึงเชา นอกจากนีโ้ ครงการ
ยังไดนำวัสดุ เชน ไมแปรรูป เพื่อใชทำสะพานทางเดินจากบานน้ำทวมมายังถนน อุปกรณทำหองน้ำชั่วคราว
เปนตน หลังน้ำลด ยังไดนำเครือ่ งจักรกล เขาซอมแซมถนนทีช่ ำรุดเสียหายในเสนทางหลักในหมูบา น ซึง่ เปนที่
พึงพอใจอยางยิง่ ของประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ และหนวยงานทองถิน่
ระหวางทีเ่ ก็บกักน้ำไวในทงุ นาทีเ่ ก็บเกีย่ วแลวตัง้ แตเดือน สิงหาคม 2562 โครงการฯ ไดรว มกับศูนยวจิ ยั
ประมงน้ำจืด และสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ปลอยพันธปุ ลา จำนวน 14,576,000 ตัว เพือ่ ใหเปนแหลง
อาหารและรายไดเสริมกับเกษตรกร
ปจจุบนั ตนทุนในการเพาะปลูกขาวคอนขางสูง แตราคาผลผลิตไมสงู โครงการฯ ไดรว มกับสถานีทดลองการ
ใชน้ำที่ 2 (พิษณุโลก) ศูนยเมล็ดพันธขุ า วพิษณุโลก และเกษตรกร 3 ราย รวมกันจัดทำ แปลงสาธิต โครงการ
ลดตนทุนการผลิต "ปลูกขาว" โดยวิธี ลดการใชพนั ธขุ า วปลูก จาก 30-40 กก./ไร เหลือ 10-15 กก./ไร และใชปยุ
ั นาทีด่ นิ วิเคราะหธาตุอาหารในดิน แลวนำไปออกแบบชนิดและปริมาณปยุ ใหเหมาะ
สัง่ ตัด (นำดินในนาไปใหพฒ
สม) ผลการเพาะปลูกปรากฏวามีความสำเร็จ ทั้งใหผลลิตสูง 1,058, 1,006, 1,060 กก./ไร และผลตอบแทน
(กำไร) 4,652, 4,317, 4,928 บาท/ไร
ฤดูนาปรัง ป 2562/2563 โครงการฯ ไดประชาสัมพันธ แจง "งด" สงน้ำนาปรัง ป 2562/2563ในพืน้ ที่
โครงการบางระกำโมเดล เนือ่ งจากปริมาณน้ำในเขือ่ น "มีไมเพียงพอ" ในการบริหารจัดการน้ำนัน้ โครงการฯ ได
พยายามเก็บกักน้ำในชวงฤดูฝนไวในพืน้ ทีโ่ ครงการบางระกำโมเดล เพือ่ ทีห่ ากน้ำในเขือ่ นมีไมเพียงพอ เกษตรกร
ยังมีน้ำทีเ่ ก็บกักไวไดใชทำนาปรังไดบางพืน้ ที่ ณ ปจจุบนั ในพืน้ ทีโ่ ครงการบางระกำโมเดล มีการทำนาปรัง จำนวน
157,335 ไร
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการบางระกำโมเดล ป 2562 ทีส่ ำคัญมี 2 ประการ คือ 1.) เกษตรกร
บางสวนไมไดเริม่ ทำนาตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2562 ทำใหเปนอุปสรรคเมือ่ ถึงเวลารับน้ำเขาทงุ ในชวงเดือน สิงหาคม
2562 และ 2.) ระบบชลประทาน ยังตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหสามารถใชเปนเครือ่ งมือในการบริหารจัดการน้ำ
ไดสมบูรณยิ่งขึ้น
3.11.4 ประโยชนของโครงการบางระกำโมเดล
ผลการหนวงน้ำไปเก็บกักไวในพืน้ ทีน่ าทีเ่ ก็บเกีย่ วแลว ป 2560 ป 2561 และ ป 2562 เปนปริมาณ 500,
200, และ 230 ลานลูกบาศกเมตร ตามลำดับ เกิดประโยชนกบั ประเทศชาติ จำแนกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่
1.) ประโยชนทเี่ กิดกับสวนรวมของประเทศ และ สวนที่ 2.) ประโยชนทเี่ กิดกับเกษตรกรในพืน้ ที่ นอกจากนีย้ งั
นำไปขยายผลในพื้นที่ลุมต่ำในลุมน้ำเจาพระยาตอนลางรายละเอียดดังแสดงในภาพขางลาง
3.11.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายโสภิญญา เกิดสกุล ผอู ำนวยการโครงการสงน้ำและบำรุงรักษายมนาน สำนักงานชลประทานที่ 3
ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
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3.12 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำงานปรับปรุงอาคาร Morning Glory ดวยวิธี
ตัดคอนกรีตดวยโซ (Wire Saw)เขือ่ นลำพระเพลิงตำบลตะขบ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
3.12.1ความเปนมาและความสำคัญ
เขือ่ นลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เริม่ กอสราง เมือ่ ป พ.ศ. 2506แลว
เสร็จในป พ.ศ. 2507 พืน้ ทีร่ บั น้ำ (W.A.) 807 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเขาเฉลีย่ 170 ลานลูกบาศกเมตร/ป
ปริมาตรเก็บกัก (เดิม) ทีร่ ะดับ +263.00 ม.รทก. มีปริมาณ 105 ลาน ลบ.ม. มีพนื้ ทีส่ ง น้ำฤดูฝน 68,000 ไร
ฤดูแลง 17,000 ไร และสงน้ำเพือ่ การประปา อำเภอปกธงชัย อำเภอโชคชัย
ในชวงกลางเดือนตุลาคม 2553 และในชวงเดือนตุลาคม 2556 ไดเกิดฝนตกหนักในพืน้ ทีร่ บั น้ำฝนของ
เขือ่ นลำพระเพลิง เนือ่ งจากมรสุมกำลังแรงพัดผานทำใหมปี ริมาณน้ำไหลเขาเขือ่ นลำพระเพลิงจำนวนมาก เปน
เหตุใหปริมาณน้ำสวนเกินไหลลนผานอาคารระบายน้ำลน (Morning Glory) ไหลลงลำหวยธรรมชาติ (ลำพระเพลิง)
ไหลลนทวมตลิง่ เขาทวมพืน้ ทีก่ ารเกษตร ทรัพยสนิ ของราษฎรเสียหายจำนวนมากความเสียหายทางเศรษฐกิจ ของ
จังหวัดนครราชสีมา ไมนอ ยกวา 10,000 ลานบาทเพือ่ ใหการแกไขปญหาอุทกภัยในลมุ น้ำลำพระเพลิง อันเนือ่ ง
จากการไหลลนผานอาคารทางระบายน้ำลน (Service Spillway) ชนิด Morning Glory ของเขือ่ นลำพระเพลิง
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วภายใน 1 ปและไดสง ผลกระทบกับความมัน่ คงตัวเขือ่ นและอาคารประกอบ จึงได
พิจารณานำเทคโนโลยีการตัดคอนกรีตดวยโซ(Wire Saw) สำหรับการรือ้ ยายเสาและตอมอ โครงการHopewell
มาประยุกตใชปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ โครงการเขือ่ นลำพระเพลิง ตำบลตะขบ
อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
3.12.2 วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน
1. สามารถแกไขและบรรเทาปญหาน้ำอุทกภัยทีจ่ ะเกิดกับอำเภอปกธงชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ไดภายใน 1 ป
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอีก 50 ลาน ลบ.ม3 การระบายน้ำมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบายและความตองการของประชาชนไดทนั ที
3. เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ ารเกษตร น้ำอุปโภค - บริโภค ในเขตอำเภอปกธงชัย อำเภอโชคชัย และอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
4. เพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะทำใหตวั เขือ่ น และอาคารประกอบเสียหาย อันเนือ่ งจากการขุด ระเบิดหิน ขณะ
กอสราง ปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
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รูปที่ 3-45 แผนผังการเพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ
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3.12.3 วิธดี ำเนินการ
1. การพิจารณาเปรียบเทียบการดำเนินการปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำลน (Service Spillway)ชนิด
Morning Glory ของเขือ่ นลำพระเพลิงกับกรณีอนื่ ๆ ตามผลการศึกษาทีม่ อี ยู
2. ประชุมคณะบริหารจัดการน้ำ(JMC)โครงการสงน้ำลำพระเพลิง งดการสงน้ำ 1 ฤดูกาล
3. พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ขณะดำเนินการกอสรางโดยนำแผนการจัดสรรน้ำในเขต
สงน้ำ โครงการสงน้ำบำรุงรักษาลำพระเพลิงมาประยุกตใช ใหสอดคลองกับการดำเนินการกอสราง ประมาณเดือน
ธันวาคมถึงกรกฎาคม ระยะเวลากอสราง 8 เดือน (ธันวาคม 2557 - กรกฎาคม 2558)
4. พิจารณาวางแผนผันน้ำสวนเกินจากแผนการจัดสรรน้ำเพือ่ การเพราะปลูก อุปโภค - บริโภค ไปยัง
อางเก็บน้ำลำสำลาย เพือ่ ใหการดำเนินการกอสรางแลวเสร็จตามวัตถุประสงค
5. นำเทคโนโลยีตัดคอนกรีตดวยโซ (Wire Saw) มาใชในการดำเนินการรื้อยายคอนกรีตอาคาร
Morning Glory (เดิม) โดยทำการตัดทีร่ ะดับ +259.00 ม.รทก. ปริมาณคอนกรีตทีต่ อ งทำการรือ้ ยาย ประมาณ
500 ลูกบาศกเมตร น้ำหนักประมาณ 1,200 ตัน
5.1. การวางแผนดำเนินการรือ้ คอนกรีตพรอมใชเปนทางหลีกเลีย่ งคอนกรีตทีท่ ำการตัด
5.2. ทำการแบงออกเปนสวนๆ ตามความเหมาะสมสวนละ 4.00 - 8.00 ตัน เพือ่ สะดวกกับการขนยาย
และเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน จำนวน 200 กวาชิน้
5.3. วางแผนปฏิบตั งิ านรือ้ คอนกรีตดวยโซ (Wire Saw)บุคลากร เครือ่ งจักร เครือ่ งมือใหการดำเนินการ
แลวเสร็จภายใน 45 วัน หรือเรงรัดตามความเหมาะสม
6. ออกแบบปรับปรุงอาคาร Morning Glory ใหมคี วามมัน่ คงแข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสามารถ
ระบายน้ำไดตามวัตถุประสงค
7. นำขอมูลตางๆไปพิจารณาดำเนินการ โดยพิจารณาวางแผนปฏิบตั งิ านโดยใชระบบการวางแผนงาน
แบบ CPM (Critical Path Method) มาวิเคราะหและใชในการปฏิบตั งิ าน
การดำเนินงานในขัน้ ตอนตางๆ แสดงดังรูปที่ 3-47- รูปที่ 3-53

อาคาร Morning Glory กอนดำเนินการปรับปรุง

อาคาร Morning Glory ภายหลังปรับปรุง

รูปที่ 3-47 อาคาร Morning Glory กอนและหลังดำเนินการปรับปรุง
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รูปที่ 3-48 งานตัดคอนกรีตอาคาร Morning Glory ดวยโซ (Wire Saw)

รูปที่ 3-49 งานตัดคอนกรีตและเคลือ่ นยายแทงคอนกรีต

แบบไมทใี่ ชทำตัวอาคาร

อาคาร Morning Glory
งานตัง้ แบบ-เหล็กเสริม
ที่ตัดแลว
รูปที่ 3-50 งานยกระดับสันอาคาร Morning Glory
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รูปที่ 3-51 งานไมแบบ

รูปที่ 3-52 งานปดชอง Morning Glory เพือ่ ตัง้ แบบ

รูปที่ 3-53 งานตัง้ แบบและเหล็กเสริม
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3.12.4 ประโยชนของงาน
1.สามารถเพิม่ พืน้ ทีก่ ารเกษตรใหม 18,000 ไร
2.ปองกันน้ำทวมในเขตอำเภอปกธงชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พืน้ ทีป่ ระมาณ 40,000 ไร
3. น้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 720,000 ลบ.ม./เดือน ประกอบดวย
3.1 อำเภอปกธงชัย เทศบาลตำบลตะขบ และอำเภอโชคชัย 420,000 ลบ.ม./เดือน
3.2 สามารถสนับสนุนน้ำดิบใหกบั อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เชน เทศบาลตำบลชัยมงคลเทศบาล
ตำบลสุรนารี และ เทศบาลตำบลปรุใหญ จำนวน 300,000 ลบ.ม./เดือน สงน้ำตามแนว
ถนนมิตรภาพ สาย 304
3.12.5 ผจู ดั ทำ/หนวยงานรับผิดชอบ
นายนิเวศ วงษบญ
ุ มีเดช ผอู ำนวยการสวนปลอดภัยเขือ่ น สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
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บทที่ 4

บทสรุป
คมู อื "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทน ในยุค THAILAND 4.0"
ไดจากขอมูลการถอดบทเรียนซึง่ เปนวิธกี ารจัดการความรวู ธิ หี นึง่ ทีเ่ นนการเสริมสรางการเรียนรใู นหมคู ณะอยางเปน
ระบบ เพือ่ สกัดความรทู ฝี่ ง ลึกในตัวบุคคล หรือองคความรทู อี่ ยใู นพืน้ ทีท่ เี่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านทีใ่ ชองคความรู
ทีม่ อี ยถู อดออกมาเปนบทเรียนทีส่ ามารถนำไปสรุปจัดทำเปนเอกสาร/คมู อื ทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานพัฒนาแหลงน้ำและงานชลประทาน ถือเปนภารกิจหลักของกรมชลประทาน ทีส่ นับสนุนประชากรสวนใหญ
ของประเทศหรือเกษตรกร มีโครงการทีด่ ำเนินการแกไขปญหาเรือ่ งน้ำทีส่ ำคัญมากมายมายาวนาน มีทงั้ โครงการ
ทีป่ ระสบความสำเร็จในระดับพืน้ ที่ ระดับชาติและนานาชาติมากมาย ในขณะเดียวกันก็มบี างโครงการทีม่ ขี อ ขัดของ
อาจเนือ่ งดวยยังขาดความถูกตองชัดเจนของความรดู า นวิชาการทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ าน
ทีมงานนักวิขาการจากหนวยงานสวนกลางพรอมคณะทีป่ รึกษาไดดำเนินการถอดบทเรียนในรูปแบบจัดการ
สัมมนาเชิงวิชาการรวมกับผปู ฏิบตั งิ านโครงการ/ผทู เี่ กีย่ วของทีม่ ปี ระสบการณกบั โครงการจริง ไดขอ มูลทัง้ ทีเ่ ปนขอ
สังเกต/ปจจัยแหงความสำเร็จ ผานการวิเคราะหสงั เคราะหรว มกันจนไดขอ สรุป และผานการทบทวนโดยผเู ชีย่ ว
ชาญของหนวยงานเจาของภารกิจ จนมัน่ ใจวาสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ลดปญหาตาง ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คมู อื "ขอควรระวังในการปฏิบตั งิ านดานการพัฒนาแหลงน้ำและการชลประทน ในยุค THAILAND 4.0"
สามารถสรางความมัน่ ใจและความเขาใจในการปฏิบตั งิ านใหกบั ผปู ฏิบตั งิ านไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และ
สามารถถายทอดความรูและประสบการณในรุนตอไปได อยางไรก็ตามเนื้อหาของคูมือฯ เปนการถอดบทเรียน
โครงการฯ จำนวน 16 โครงการ ของสำนักงานชลประทานทัว่ ประเทศ มีรายชือ่ โครงการฯ ผชู แี้ จงรายละเอียด
โครงการฯ และผเู ขารวมการสัมมนา จำนวน 376 คน ตามภาคผนวก ง จึงไมไดครอบคลุมรายละเอียดในทุก
ดานและทุกเรือ่ งของภารกิจของกรมชลประทาน
ทัง้ นี้ แนวทางในการถอดบทเรียนและจัดทำเปนคมู อื การปฏิบตั งิ าน มีความสำคัญและจำเปนในการพัฒนา
คนและพัฒนางานใหมปี ระสิทธิภาพ แตละหนวยงาน/โครงการสามารถนำแนวทางการดำเนินการไปขยายผลเพิม่
แตละพืน้ ที่ เพือ่ ปองกัน/การเกิดปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ซ้ำๆ ในอนาคต รวมทัง้ สามารถลดขัน้ ตอน ลดงบประมาณ
และลดบุคลากรในการปฏิบตั งิ านโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทำงานไดอยางเหมาะสม
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เอกสารอางอิง
1. กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557, ราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 131 ตอนที่ 88 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2557
2. คูม อื การปฏิบตั งิ านดานวางโครงการ, สำนักบริหารโครงการ, 2553
3. คูม อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจวางหมุดหลักฐานและงานสำรวจกอสรางอุโมงค, สำนักสำรวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2560
4. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การนำนวัตกรรมกระบวนการระบบ QR CODE มาใชในการสรางหมุด
หลักฐานแผนที,่ สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2561
5. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจทำแผนทีแ่ ปลงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เชิงเลข, สำนักสำรวจดานวิศวกรรม
และธรณีวทิ ยา, 2560
6. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจทำแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศเชิงเลขในงานจัดระบบน้ำเพือ่ เกษตรกรรมและ
งานจัดรูปทีด่ นิ , สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2560
7. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจทำแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศบริเวณหัวงาน, สำนักสำรวจดานวิศวกรรม
และธรณีวทิ ยา, 2560
8. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจทำแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศเชิงเลขในงานจัดระบบน้ำเพือ่ เกษตรกรรมและ
งานจัดรูปทีด่ นิ , สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2560
9. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศวางแนวคลองสงน้ำและคลองระบายน้ำ
แนวทอสงนำ แนวถนนคันกัน้ น้ำ และอุโมงค, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2562
10. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศแนวคลองสงน้ำและคลองระบายน้ำ ที่ใช
คลองธรรมชาติ, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2562
11. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจทำแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศเชิงเลขจากภาพถายทางอากาศ มาตราสวน
1 : 10,000, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2562
12. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจทำแผนทีภ่ าพออรโธเชิงเลขจากภาพถายทางอากาศ มาตราสวน
1 : 4,000, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2560
13. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจทำแผนทีภ่ าพออรโธจากภาพดาวเทียม มาตราสวน 1 : 4,000,
สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2562
14. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การสำรวจทำแผนที่แบบผสมโดยอากาศยานไรนักบิน, สำนักสำรวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2561
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15. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การสำรวจทำแผนที่การใชประโยชนที่ดิน, สำนักสำรวจดานวิศวกรรม
และธรณีวทิ ยา, 2562
16. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การจัดทำฐานขอมูลภูมสิ ารสนเทศ, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา,
2561
17. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำแผนที่สำรวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย, สำนักสำรวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2560
18. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การจัดทำแผนทีส่ ำรวจปกหลักเขตชลประทาน, สำนักสำรวจดานวิศวกรรม
และธรณีวทิ ยา, 2561
19. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การสำรวจธรณีวิทยาฐานรากและแหลงหินธรรมชาติ, สำนักสำรวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2560
20. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง งานปรับปรุงฐานราก, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2560
21. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง งานสำรวจศิลากลศาสตร, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2561
22. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง งานสิ่งแวดลอมธรณีวิทยาแผนดินไหว, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวทิ ยา, 2561
23. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การสำรวจปฐพีกลศาสตรในพืน้ ที,่ สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา,
2561
24. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การเจาะสำรวจดินฐานราก, สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา, 2561
25. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การออกแบบเขือ่ นดิน, สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม, 2560
26. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การออกแบบหัวงานและอาคารประกอบ, สำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรม, 2562
27. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การออกแบบระบบชลประทานและอาคาร, สำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรม, 2561
28. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การดำเนินการวิจยั และติดตามงานวิจยั , สำนักวิจยั และพัฒนา, ป 2561
29. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การเขียนขอเสนอโครงการและงบประมาณ, สำนักวิจยั และพัฒนา, ป 2560
30. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การรับ-สงตัวอยางวัสดุวิศวกรรม (ดินดานวิศวกรรม), สำนักวิจัยและ
พัฒนา, ป 2561
31. คูมือการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการทดสอบและวิเคราะหคอนกรีตและวัสดุ, สำนักวิจัยและ
พัฒนา, ป 2561
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32. คูมือการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการทดสอบในหองปฏิบัติการของฝายทดสอบและวิเคราะหดิน
ดานวิศวกรรม,สำนักวิจยั และพัฒนา, ป 2561
33. ขอกำหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ 1/2560 สำหรับงานดินซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ
ของกรมทางหลวง
34. คำสัง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 347/2562 เรือ่ งแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการรับรอง
มาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิม่ และสารผสมเพิม่ สำหรับการกอสรางถนนดินซีเมนต
ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ
35. ประกาศคณะกรรมการการราคากลางและขึน้ ทะเบียนผปู ระกอบการ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี าร
กำหนดราคากลางงานกอสราง ฉบับที่ 2, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 135 ตอนพิเศษ 293 ง วันที่
20 พฤศจิกายน 2561
36. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร, 2560
37. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การพัฒนาเว็บไซต, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, 2560
38. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การติดตั้งซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย, ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร, 2560
39. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การใหบริการระบบ VDO Conference, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร, 2560
40. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การออกแบบระบบไฟฟาสือ่ สาร, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร,
2560
41. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การขอใชบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกรมชลประทาน, ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร, 2560
42. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การเบิกจายคาใชจา ยเกีย่ วกับโทรศัพทพนื้ ฐานของทางราชการ, ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร, 2560
43. คมู อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ ง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, 2560
44. คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลกรมชลประทาน, ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร, 2560
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รายชือ่ คณะผจู ดั ทำคมู อื
ลำดับที่

ชือ่ - สกุล

ตำแหนง

สังกัด

1

นายสาธิต

มณีผาย

ทีป่ รึกษากรมชลประทาน

2

นายสมภพ

สุจริต

ทีป่ รึกษา สบอ.

สบอ.

3

นายไกรฤกษ

อินทชยะนันท

ทีป่ รึกษา สอส.

สอส.

4

นางภัทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ ผชช.ผค.3

สบก.

5

นางสาวอัจฉรา ชุมวงศ

ผชช.อบ.3

สอส.

6

นายสมหมาย

ชางพันธุ

ผทด.วพ.

สวพ.

7

นายราชพล

หิรญ
ั รักษ

ผคค.ทส.

ศทส.

8

นายประจักษ

ศรีจกั ร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กสช.

9

นางพรทิภา

พินทอง

นักวิชาการแผนทีภ่ าพถายชำนาญการ

สสธ.
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