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บทบรรณาธิการ 
 

 

 วารสารขาวเกษตรชลประทาน ฉบับนี้เปนฉบับท่ี 79  ประจําเดือน ตุลาคม –  ธันวาคม พ.ศ. 
2559  ซ่ึงเปนฉบับสุดทายของป 2559 และตอนรับปงบประมาณใหม 2560 พรอมกับเปนการอําลา
ผูรับราชการท่ีเกษียณอายุราชการในป 2559 ดวย ท้ังนี้กองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตร
ชลประทานขอแสดงความยินดีกับผูเกษียณอายุราชการในป 2559เพ่ือกาวเขาสูวันสุขหลังเกษียณ
ขอใหผู เกษียณอายุราชการทุกทานมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีความสุข   สําหรับกอง
บรรณาธิการวารสารฯ ก็ยังคงทําหนาท่ีเผยแพรความรูใหทานผูอานตอไป สําหรับเนื้อหาในวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้ ประกอบดวยคอลัมนบทความ เรื่อง การออกกฎหมายท่ีใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการภารกิจของกรมชลประทาน คอลัมนวิชาการ เรื่อง การแกไขปญหาน้ํา
เสียในพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก โดยใชความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําและ
การใชท่ีดิน  คอลัมนในวงงาน เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สวนคอลัมนปกิณกะ เรื่อง สละ
อินโด  สาระเพ่ือชีวิต เรื่อง ประเทศไทย 4.0   ทานถามเราตอบ เรื่อง ขาวไรซเบอรรี่เกิดจากการผสม
ระหวางขาวพันธุใด 
 เนื้อหาท้ังหมดในวารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตร
ชลประทาน หวังวาทานผูอานจะไดรับความรูอยางเต็มท่ี  แลวพบกันใหมโอกาสหนา... สวัสดีครับ 
 

            กองบรรณาธิการ 
       วารสารขาวเกษตรชลประทาน 
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การออกกฎหมายท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 

ภารกิจของกรมชลประทาน 

            

            นายวชิัย  สุภาโสด 

            ผูเชี่ยวชาญ ดานจัดสรรน้าํและบํารุงรักษา 

            กรมชลประทาน 

 

อางถึงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมชลประทาน พ.ศ. 2557 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (พรบ.) มาตรา ๘ ฉ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๓      รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกกฎกระทรวง 
กําหนดใหกรมชลประทานมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ และจัดสรร
น้ําใหกับผูใชน้ําทุกประเภท เพ่ือใหผูใชน้ําไดรับน้ําอยางท่ัวถึงและเปนธรรมตลอดจนปองกันความเสียหายอัน
เกิดจากน้ํา  โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
      (๑) ดําเนินการจัดใหไดมาซ่ึงน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตร 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค   หรือการอุตสาหกรรม  ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน กฎหมายวา
ดวยคันและคูน้ํา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
      (๒)  ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเข่ือนและอาคาร
ประกอบ และการคมนาคมทางน้ําท่ีอยูในเขตชลประทาน  ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  
ท่ีไมไดเปนแผน งานประจําปของกรม 
       (๓)   ดําเนินการจัดรูปท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
       (๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย 
 ในการท่ีกรมชลประทานจะสามารถกระทําภารกิจตาม พรบ. ดังกลาวขางตนไดสําเร็จจําเปนจะตองมี
เครื่องมือในการบริหารจัดการ อาทิเชน พรบ.ชลประทาน  พรบ.การจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ซ่ึงรวม พรบ.
คันและคูน้ํา ดวย) อีกท้ัง พรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดวย 
 แตในสภาพปจจุบันกรมชลประทาน  มีเพียง  พรบ.การจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ซ่ึงรวม พรบ. คัน
และคูน้ํา ดวย)  ท่ีออกเปนกฎหมายท่ีทันสมัยแลวเทานั้น    สวน พรบ.ชลประทาน  เปนเพียงกฎหมาย พ.ศ. 
2485   ท่ีนํามาปรับปรุงแกไขเทานั้น   ไดพยายามจะดําเนินการออกเปนกฎหมายใหม เม่ือ พ.ศ.2552  โดย
นําเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แลว ครม.มีมติอนุมัติในหลักการ    เม่ือ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒     ในราง พรบ.
ชลประทานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอ และครม.ไดนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.) พิจารณาปรับแกความสมบรูณของรางพรบ.ฯ กอนนําเขาสูสภานิติบัญญัติ     โดยราง พรบ.
ชลประทานฉบับใหม ดังกลาวนี้อยูระหวางการรอ บรรจุวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ  ขอมูลเม่ือ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ สคก.แจงวาจะเรงนําราง พรบ.ชลประทานฉบับใหม เขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติโดยเร็วและไดนําสงรางพรบ.ชลประทานฉบับใหมท่ีจะนําเขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ ให
กรมชลประทานพิจารณา และกรมชลประทานไดนําสงใหสํานักชลประทานตางๆ พิจารณา ใหความเห็นแลว 
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            สําหรับ พรบ. ทรัพยากรน้ําแหงชาตินั้น เนื่องจากประเทศไทยยังไมเคยมีกฎหมายกลางและ
กฎหมายในการบรูณาการ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามากอน   หลายหนวยงานจึงมีความพยายามจะ
นําเสนอรางพระราชบัญญัติ (พรบ.)ทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพ่ือนําเขาสูสภานิติบัญญัติพิจารณาออกเปน
กฎหมายมาใชงาน แตเม่ือมีการยุบสภาฯ ขบวนการออกกฎหมายดังกลาวก็จําเปนตองยุติลง  เม่ือมีคณะรักษา
ความสงบ แหงชาติ (คสช.) เขาบริหารงานก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)ข้ึนมา และ 
คปก. ก็ได นําเสนอ รางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับ คปก.)  เพ่ือออกเปนกฎหมาย   แตเม่ือราง
รัฐธรรมนูญฉบับ   ดร.บวรศักดิ์ ฯ  ไมผานการพิจารณา ก็มีผลตองยุบ คปก.ไปดวย  สงผลใหรางพรบ.
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับ คปก.)   ก็จําเปนตองยุติลง   ตอมาไดมีการแตงตั้ง สภาปฎิรูปแหงชาติ (สปช.) 
เขาบริหารงาน     สปช. ก็ไดนําเสนอกลไกเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายตามมาตรา ๓๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทยฉบับชั่ วคราว และร างพรบ.ทรัพยากรน้ํ าแห งชาติ  (ฉบับ สปช. ) เสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  ให พิจารณาเ พ่ือออกเปนกฎหมายมาใชงาน  แตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใหกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการจัดทําราง (พรบ.) ทรัพยากรน้ําแหงชาติ
(ฉบับ กรมทรัพยากรน้ํา)   เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพ่ือออกเปนกฎหมาย มาใชงานแทน   ครม.ได
นําเสนอราง (พรบ.) ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา) ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.) พิจารณาใหความเห็นกอนนําเขาสูสภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณา สคก.ไดนํารางพรบ.ทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (ฉบับ กรมทรัพยากรน้ํา) ไปพิจารณาทบทวนปรับแก โดยเปรียบเทียบกับราง พรบ.ทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (ฉบับ สปช.) เปนหลัก     และไดเปนเอกสารราง พรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับกรมทรัพยากร
น้ํา) ตามเรื่องเสร็จท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘ แลว  สงคืนกลับไปท่ี ครม.พิจาณา    ครม.มีมติอนุมัติในหลักการ  เม่ือ 
20 มกราคม ๒๕๕๘  ในรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา)  ตามท่ี สคก.ปรับแก  ขณะนี้
รางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ(ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา)ดังกลาวอยูระหวางการรอบรรจุวาระการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติ      แตเนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีขอสั่งการให
กรมทรัพยากรน้ําพิจารณาทบทวนรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา) ใหเกิดความรอบ
ครอบ รัดกุม เนื่องจากไดรับทราบปญหาขอโตแยงจากสวนราชการหลายหนวยงาน รวมท้ังภาคประชาชน 
ดวย     เพ่ือลดปญหาขอโตแยงกอนนําเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ กรมทรัพยากรน้ําไดแตงตั้ง     
คณะทํางานพัฒนารางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ(ฉบับ กรมทรัพยากรน้ํา) ใหมอีกครั้งหนึ่ง   โดยนํารางพรบ.
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ(ฉบับ สปช.)  และรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ(ฉบับ คปก.)   รวมท้ังรางพรบ.
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ(ฉบับ ประชาชน)  มาใช เปนตนแบบในการปรับแกและเรียนเชิญผูแทนของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา   กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรมชลประทาน   กรมบัญชีกลาง     กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย     กรมปาไม     กรมโรงงานอุตสาหกรรม     สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
และภาคประชาชน ฯลฯ     เขารวมพิจารณาใหความเห็น     ไดผลสรุปเปนรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ
(ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา) ท่ีประกอบดวย ๑๑๗ มาตรา     ตามรางท่ีสํานักกฎหมายและท่ีดินทําสําเนาแจกเม่ือ
สัมมนารับฟงความคิดเห็น 25 มิถุนายน 2559   (ซ่ึงผมยังไมแนใจวาสภานิติบัญญัติ จะใช รางพรบ.ฉบับ 
๑๑๗ มาตรา นี้ เปนตนแบบในการพิจารณา ออกเปนกฎหมาย แตก็เปนเอกสารท่ีกรมชลประทาน รับทราบ
ในขณะนี้เทานั้น) 
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จุดประสงคของราง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา ฉบับ พ.ศ........ (ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา) ท่ีมี ๑๑๗ 
มาตรา      
            1. เพ่ือใหเกิดการเปนเอกภาพและบรูณาการเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บํารุง รักษา  การฟนฟู และการอนุรักษ ทรัพยากรน้ํา 
            2. เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ กําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขภาวะวิกฤตน้ํา 
            3. เพ่ือวางหลักเกณฑในการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ        
            4. เพ่ือจัดใหมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังในระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใช
น้ําซ่ึงสะทอนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
ผลกระทบของรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ(ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา ๑๑๗ มาตรา)ตอภารกิจกรม
ชลประทาน 
           1.  เม่ือกอนมี พรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา ๑๑๗ มาตรา) นี้ กรมชลประทาน
จะนําเสนอแผนงานและโครงการท่ีจะดําเนินงานของกรมชลประทาน ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  เพ่ือพิจารณานําเสนอ ครม. เพ่ืออนุมัติโครงการ  แลวจึงสามารถเริ่มงานโครงการได 
  แตเม่ือมีการใชงาน พรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา ๑๑๗ มาตรา) แลว จะตองมี
การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําข้ึน ประกอบดวยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.)  
คณะกรรมการลุมน้ําหลัก  และคณะกรรมการลุมน้ําสาขา   เพ่ือการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกัน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตามท่ีพรบ.ฯ กําหนดไว และในการนี้กรมชลประทานจะตองจัดทํารายละเอียด
แผนงานพัฒนาแหลงทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําตางๆ   แผนการใชน้ํา และการแผนการบริหารจัดการน้ํา  
รวมท้ังแผนการปองกันและแกไขภาวะวิกฤตน้ํา   เสนอตอคณะกรรมการลุมน้ําสาขา  คณะกรรมการลุมน้ํา
หลัก   เพ่ือนําเสนอ กนช. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลวจึงนําเสนอ ครม. เพ่ืออนุมัติแผนงานฯ  จากนั้น 
จึงจะสามารถเริ่มดําเนินการตามภารกิจตางๆได   หากคณะกรรมการลุมน้ําไมเห็นดวย   ก็ไมมีการนําเสนอเขา 
กนช.  สงผลใหการดําเนินการตามภารกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  เกิดปญหา
ยุงยากกวาเดิมได 
            2. ในการเปดโครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรน้ําสาธารณะใหมๆในเขตลุมน้ําตางๆ นั้นกรม
ชลประทาน ตองจัดทําแผนงานโครงการ เสนอตอคณะกรรมการลุมน้ําสาขา คณะกรรมการลุมน้ําหลัก เพ่ือ
นําเสนอ กนช. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน   แลวจึงนําเสนอ ครม. เพ่ืออนุมัติแผนงานฯ  จากนั้นจึงจะ
สามารถเริ่มดําเนินการตามโครงการ นั้นๆ ได  แตท้ังคณะกรรมการลุมน้ําสาขา คณะกรรมการลุมน้ําหลัก และ 
กนช. นั้นมีกรมทรัพยากรน้ํา ซ่ึงมีความตองการเปดโครงการฯ ในลักษณะเดียวกันกับกรมชลประทาน เปน
เลขานุการคณะกรรมการฯ ท้ังหมด   กรมชลประทานพยายามขอเขาเปนเลขานุการฯรวม  เพ่ือรวมกําหนด
วาระการประชุม ในการนําโครงการตางๆของกรมชลประทานเขาสูในวาระการประชุมของคณะกรรมการท้ัง
สามคณะนี้  แตก็ไมยอมใหกําหนดใหในรางพรบ.ทรัพยากรน้ําฯ นี้  ทําใหภาพความเปนกลางของการบริหาร
จัดการอาจเกิดปญหาข้ึนได 
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           3. ใน พรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา ๑๑๗ มาตรา)   มีการแบงการใชทรัพยากร
น้ําสาธารณะ ไวเปนสามประเภท คือ 
       ๑) การใชน้ําประเภทท่ีหนึ่ง ไดแก   การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการดํารงชีพ  การ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ฯลฯ (ระดับครัวเรือนท่ัวไป) 
       ๒) การใชน้ําประเภทท่ีสอง ไดแก  การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการเกษตร  หรือการ
เลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชย การอุตสาหกรรม ฯลฯ (ระดับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง) 
       ๓) การใชน้ําประเภทท่ีสาม ไดแก  การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญท่ีใช
น้ําปริมาณมาก ฯลฯ (ระดับกิจการขนาดใหญท่ีมีผลกระทบมาก) 
           การใชน้ําประเภทท่ีสองตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการลุมน้ําท่ีทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตั้งอยูกอน สวนการใชน้ําประเภทท่ีสามตองไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดีกรม ทรัพยากรน้ํา  โดยความเห็นชอบของ กนช. ดวย   และตามพรบ. นี้ ไดกําหนดใหมีการจัดเก็บ
คาน้ําในประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม โดยรายละเอียดและวิธีการและคาน้ําใหไปกําหนดไวในกฎกระทรวง
ตอไป แตตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในพรบ.นี้ มาตรา ๔ แจงวา น้ําชลประทานถือเปนทรัพยากรน้ํา
สาธารณะดวย เพราะคําวา ทรัพยากรน้ําสาธารณะ  มีหมายความใหรวมถึงแหลงน้ําท่ีรัฐจัดสรางหรือ
พัฒนาข้ึนเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ดังนั้น คาชลประทานท่ีกรมชลประทานไดจัดเก็บนั้น จะถือวา
อยูในขายท่ีตองมีการจัดเก็บคาน้ํา ดวยหรือไม จะตองเรงหารือกัน 
           4.  บทเฉพาะกาลของราง พรบ.ทรัพยากรน้ําฯในสวนบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๑๗ ท่ีกําหนดวา 
ภายในหาป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหรัฐบาลเสนอกฎหมายจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติซ่ึงมีฐานะเปนกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ 
กนช.และสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ําสาขาตามพระราชบัญญัตินี้  
รวมท้ังปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ ใหสอดรับกับการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
 พิจาณาในภาพรวมแลว มีความเห็นวาบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๑๗ ขางตน  มีหลักการของการราง 
พรบ. ไมถูกตอง เพราะหากรัฐ พิจารณาแลวเห็นวา  มีความจําเปนวาตองมีการออก พรบ.ทรัพยารน้ําฯ ฉบับ 
พ.ศ......จริง   การดําเนินการท่ีถูกตองจะตองจัดทําราง พรบ.ในลักษณะท่ี มีจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติซ่ึงมีฐานะเปนกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ 
กนช.   พรอมท้ังใหสํานักงานเลขานุการของ คณะกรรมการลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ําสาขา   สังกัดอยูใน
กรมท่ีตั้งข้ึนใหมนี้ โดยใหมีหนาท่ีในการบริหารจัดการในภาพรวมของทรัพยากรน้ําแหงชาติ และการบริหาร
จัดการในเชิงปองกันและแกไขภาวะวิกฤตน้ํา  รวมท้ังดูแลการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของชาติ ใหเกิดความเปนธรรมและท่ัวถึง อยางมีประสิทธิภาพ สวนภาระการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในภาคปกติใหหนวยงานหลักของรัฐท่ีมีอยูเดิมเปนผูบริหารจัดการ  สําหรับในชวงแรกท่ีตองมี
ภาระกิจเรงดวนของดําเนินการใหออกบทเฉพาะกาล   โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เปนผูรักษาการ 
ตาม พรบ. นี้   และใหกรมทรัพยากรน้ําทําหนาท่ี เปนสํานักงานเลขานุการของ  กนช. และเปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ําสาขา  ไปพลางกอน ตามระยะเวลาท่ีจําเปนท่ีสั้น
ท่ีสุด นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับจะเหมาะสมกวา 
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แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของรางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ(ฉบับกรมทรัพยากรน้ํา ๑๑๗ 
มาตรา)ตอภารกิจกรมชลประทาน 
 ๑. จากมาตรา ๓  ท่ีแจงวา การใช การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบํารุงรักษา  การฟนฟู  และ
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา   สิทธิในน้ําการจัดสรรน้ํา   การจัดเก็บคาใชน้ํา รวมท้ังการบริหารจัดการ ภาวะ
วิกฤตน้ํา    ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระ ราชบัญญัตินี้    เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการใช  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิ
ในน้ํา การจัดสรรน้ํา การจัดเก็บคาใชน้ํา รวมท้ังการบริหาร จัดการภาวะวิกฤตน้ําเรื่องใดไว  โดยเฉพาะและมี
หลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรม ก็ใหดําเนิน การไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น 
 กรณีท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.)  วินิจฉัยแลวเห็นวากฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ
ตามวรรคหนึ่งท่ีไมเปนธรรม   หรือไมสอดคลองกับนโยบายแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ    แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและแผนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
น้ําแหงชาติ ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการใหหนวยงานของ
รัฐดําเนินการตรากฎหมาย หรือแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องนั้น ๆ ตอไป 
        ดังนั้นจึงมีความเห็นวา เม่ือ พรบ. ทรัพยากรน้ํา นี้ มีผลบังคับใชแลว   กรมชลประทาน ก็ยังสามารถ
ใชงาน พรบ. ชลประทาน  เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําชลประทานได  ตราบเทาท่ี  กนช.  ยังเห็นวา 
พรบ. ชลประ ทาน ยังไมขัดแยง กับ พรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
 ๒.   จากมาตรา ๖   ท่ีแจงวา เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรน้ําสาธารณะ   รัฐมนตรีอาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดก็ได 
 ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบตามวรรคสอง        มีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑการเขาใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามท่ีเห็นสมควรได     โดยหลักเกณฑดังกลาว  ตองมิใช
หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดสรรน้ําตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๔  
 ดังนั้นจึงมีความเห็นวา เม่ือ รางพรบ. ทรัพยากรน้ํานี้มีผลบังคับใชแลวควรมีการพิจารณาขอให 
รัฐมนตรีผูรักษาการตาม พรบ. นี้ ออกประกาศให กรมชลประทานซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา เขตชลประทาน   น้ําชลประทาน  ทางน้ําชลประทาน  ตลอดจนอาคารตางๆ
ระบบชลประทานได   กรมชลประทานก็สามารถจะทําใหการดําเนินงานตามภารกิจเดิม ไดอยางปกติ  และคา
ชลประทานท่ีกรมชลประทานไดจัดเก็บอยูเดิม อาจจะไมตองเก่ียวของกับการจัดเก็บคาน้ําในประเภทท่ีสอง
และประเภทท่ีสามตามพรบ. ทรัพยากรน้ํา นี้ ก็ได 
 ๓. สืบเนื่องจากกรมชลประทานจะตองจัดทํารายละเอียดแผนงานพัฒนาแหลงทรัพยากรน้ําในเขตลุม
น้ําตางๆ   แผนการใชน้ํา และการแผนการบริหารจัดการน้ํา  รวมท้ังแผนการปองกันและแกไขภาวะวิกฤตน้ํา   
เสนอตอคณะกรรมการลุมน้ําสาขา  คณะกรรมการลุมน้ําหลัก  เพ่ือนําเสนอ กนช. พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอน นั้น โดยใน สวนของ กนช. จะมีคณะกรรมการ ประมาณ 29 คน ซ่ึงรวมถึงผูทรงคุณวุฒิ ดานทรัพยากร
น้ํา ดานสิ่งแวดลอม และดานผังเมือง จํานวนหกคน และผูแทนจากองคผูใชน้ํา จํานวนสามคน  และสวนของ
คณะกรรมการลุมน้ําหลัก และคณะกรรมการลุมน้ําสาขา จะมีคณะกรรมการจํานวนหนึ่ง ซ่ึงรวมถึงผูทรง 
คุณวุฒิ ดานวิศวกรรมเก่ียวกับน้ํา  ดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  หรือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวนลุมน้ําละสามคน  และผูแทนจากองคกรผูใชน้ํา จํานวนสามคน  
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            ในการนี้กรมชลประทานจะตองนําเสนอแผนงานและโครงการ  ใหคณะกรรมการดังกลาว
ขางตนเห็นชอบดวย   ดังนั้นกรมชลประทานจึงมีความจําเปนจะตองสรางเครือขายและแนวรวมไว  เพ่ืองาย
และสะดวกตอการนําเสนอรวมท้ังขอความเห็นชอบในแผนงานและโครงการตอไป 
 เครือขายและแนวรวมขางตนท่ีกลาวไว  ประกอบดวย 
        1. หนวยงานตางๆในระดับจังหวัด และองคการบริหารสวนทองถ่ิน ท่ีมีความเก่ียวของในการใช
ทรัพยากรน้ํา ควรจะตองใหความสนใจและใสใจ ในการประสานงานใหความรวมมือใหขอมูล ใหความเปน
กันเอง ตลอดเวลาของการปฏิบัติงาน      
         2. กลุมเกษตรกร กลุมผูใชน้ําชลประทาน จะตองเขาไปรวมประสานงานกิจกรรมการมีสวนรวม ให
แนบสนิทเปนเนื้อเดียวกันใหได  
         3. นักวิชาการอิสระ และครูบาอาจารยในสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยูในทองถ่ิน นั้นๆควรจะตองใหความ
สนใจและใสใจในการประสานงาน  ใหความรวมมือ  ใหขอมูล ใหความเปนกันเอง ตลอดเวลาของการปฏิบัติ 
งาน      
        4. ภาคสวนของเอกชน ผูประกอบการธุรกิจตางๆ ท่ีใชทรัพยากรน้ํา จากชลประทาน ควรจะตองไดรับ
การเอาใจใส ดูแล ชี้แจงขอมูลตางๆใหหายความเคลือบแคลงและหายสงสัยในขอปญหาตางๆ 
 จากตัวอยางเครือขายและแนวรวม ท่ีกลาวขางตน จะเห็นวา เจาหนาท่ีของโครงการชลประทาน
จังหวัด ตางๆ จะเปนแกนหลักของการดําเนินงาน ดังนั้นเจาหนาท่ีท่ีจะแตงตั้งเขาไปปฏิบัติงานในโครงการ
ชลประทานจังหวัดจะตองเปนคนท่ี Active   มีความคลองตัวในการประสานงาน   มีความรู ความสามารถ    
ท่ีแสดงออกไดเดนชัด มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  เพ่ือสามารถเขารวมปฏิบัติงานกับเครือขายและแนวรวมดังกลาวได
อยางมีศักยภาพและมีประสิทธิ์ภาพ      เพ่ือกรมชลประทานจะไดมีแนวรวมในการสนับสนุนงานในวาระงาน
ของชลประทานในคณะกรรมการลุมน้ําสาขา  คณะกรรมการลุมน้ําหลักได  สําหรับเจาหนาท่ีของโครงการสง
น้ําและบํารุงรักษา นั้น    จะตองแสดงศักยภาพและประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  ซ่ึง
เปนจุดเดนท่ีหนวยงานอ่ืนไมมี    ใหเปนท่ีประจักษตาของประชาชนใหได  เพ่ือความคงอยูของกรม
ชลประทานในอนาคตอยางมีศักดิ์ศรี สมกับประสบการณอันเกรียงไกรดานทรัพยากรน้ํา 114 ป  ท่ีพวกเราทํา
รวมกันมา 
 พึงระลึกไวเสมอวา   โครงการชลประทานนั้น   มีจุดประสงคหลัก  ในการสงน้ําใหประชาชนนําไปใช
กิจการตางๆได ยามตองการ  เรามีเครื่องมือนี้ไวเพ่ือใชงาน ไมใชมีไวเพ่ือซอมๆสรางๆกันตลอดไป โดยไมสน 
ใจจุดประสงคหลัก     “สําหรับผมนั้น รถไถนาท่ีมีใช ไมจําเปนตองเปนรถสรางใหม หรือซอมใหสมบรูณแบบ 
แตถาสามารถใชไถนา ไดยามตองการ ก็เพียงพอแลว  แตมันก็เปนแคความเห็นของผมเทานั้น แลวความเห็น
ของคุณ..ละ เปนอยางไร  ”  
              ท้ังหมดท้ังปวงท่ีพยายามนําเสนอในขางตน ก็เพ่ือใหพวกเราเหลาชาวชลประทานไดรับทราบในอีก
แง มุมของ รางพรบ.ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ท่ีจะเกิดมีข้ึนในอนาคตอันใกลนี้   

“ สวัสดีครับ ” 
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การแกไขปญหาน้ําเสียในพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก   

โดยใชความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําและการใชประโยชนท่ีดิน 

Solving the Wastewater Problem at Damneonsaduak Water Operation and Maintenance 
Project from a Relationship between Water Quality and Land Use  

สุขลัคน  นาเนกรังสรรค1 
สถาพร  นาคคนึง2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการศึกษาคุณภาพน้ําและการใชประโยชนท่ีดิน

ของคลองดําเนินสะดวก กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําท้ังหมด 10 จุด ไดแก ปตน.บางยาง หลักท่ี 1 หลักท่ี 2 หลัก

ท่ี 3 หลักท่ี 4 หลักท่ี 5 หลักท่ี 6 หลักท่ี 7 หลักท่ี 8 และปตน.บางนกแขวก  เก็บตัวอยางน้ําเดือนละ 1 ครั้ง 

ตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง (เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2558) และฤดูฝน (เดือน

พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2558)  การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูล

คุณภาพน้ําโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสวนท่ี 2 เปรียบเทียบ

ความสัมพันธของคุณภาพน้ํากับการใชประโยชนท่ีดินโดยใชการวิเคราะหทางสถิติและจําแนกกลุมของจุดเก็บ

ตัวอยางน้ําโดยใชการวิเคราะหกลุม (Cluster analysis)  ผลการวิจัยพบวา 1) สามารถจําแนกจุดเก็บตัวอยาง

ท้ัง 10 จุด ออกเปนกลุมตัวอยางน้ําท้ังหมด 3 กลุม โดยใชขอมูลคุณภาพน้ํามาจําแนกกลุมของตัวอยางน้ํา 

ท่ีมีคุณภาพน้ําคลายคลึงกันใหอยูในกลุมตัวอยางน้ําเดียวกัน ไดแก กลุมตัวอยางน้ําท่ี 1 ประกอบดวย ปตน.

บางยาง มีลักษณะการใชท่ีดินเปนพ้ืนท่ีชุมชนมีบานเรือนอยูท้ังสองฝงแตไมหนาแนน และมีพ้ืนท่ีเกษตรเปน

สวนมะพราวและมะมวง  กลุมตัวอยางน้ําท่ี 2 ประกอบดวย หลักท่ี 1 หลักท่ี 2 หลักท่ี 3 และหลักท่ี 4  มี

ลักษณะการใชท่ีดินสวนใหญเปนพ้ืนท่ีชุมชนมีบานเรือนอยูท้ังสองฝงมีความหนาแนนมากเปนยานตัวเมือง มี

ตลาด รานคา ธนาคาร และสถานท่ีราชการ และกลุมตัวอยางน้ําท่ี 3 ประกอบดวย หลักท่ี 5 หลักท่ี 6 หลักท่ี 7 

หลักท่ี 8 และปตน.บางนกแขวก มีลักษณะการใชท่ีดินสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีการทําสวนมะพราว 

มะมวง กลวย องุน ชมพู ฝรั่ง พืชผัก และไมดอก  2) คุณภาพน้ําของกลุมตัวอยางน้ําท่ี 1 สวนใหญมีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐาน ยกเวน ความนําไฟฟาตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูฝน และปริมาณโพแทสเซียม

ตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน สวนปริมาณออกซิเจน

ละลายในน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 3) คุณภาพ

น้ําของกลุมตัวอยางน้ําท่ี 2 สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําตาม

แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และปริมาณโพแทสเซียมตาม

แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน 4) คุณภาพน้ําของกลุม 

วิชาการ 
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ตัวอยางน้ําท่ี 3 สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําตามแผนการสงน้ํา

เพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูฝนมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และปริมาณโพแทสเซียมตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ

เพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน 5) ดัชนีคุณภาพน้ําของคลองดําเนินสะดวก

ระหวางแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก อุณหภูมิน้ํา ความเปนกรด – ดาง ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน  ปริมาณโซเดียม 

ปริมาณไบคารบอเนต ปริมาณซัลเฟต เปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายน้ํา (SSP) และสัดสวนของการดูดซับโซเดียม 

(SAR) และ 6) กลุมตัวอยางน้ําท่ีมีคาดัชนีคุณภาพน้ําสูงท่ีสุด ไดแก กลุมตัวอยางน้ําท่ี 1 รองลงมา คือ กลุม

ตัวอยางน้ําท่ี 2 และกลุมตัวอยางน้ําท่ี 3 ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัยไดวา 1) คุณภาพน้ําของคลองดําเนินสะดวกจัดอยูในประเภทน้ําชลประทานชนิด 

C3S1 คือ เปนน้ําท่ีมีความนําไฟฟาอยูในชวง 750 – 2,250 ไมโครโมสตอเซนติเมตร และมีคา SAR ไมเกิน 10  

จัดเปนน้ําท่ีมีความเค็มสูงและปริมาณโซเดียมต่ํา ตองมีการจัดการพิเศษโดยชะลางดินอยูเสมอเพ่ือควบคุม

ความเค็มและควรเลือกปลูกพืชท่ีทนตอความเค็ม จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 – 5 เปนแหลงน้ําท่ีไดรับ

น้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ

โรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ

การเกษตร การอุตสาหกรรม และการคมนาคม และ 2) ควรมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําของกลุมตัวอยางน้ําท่ี 1 

ซ่ึงประกอบดวยจุดเก็บตัวอยางน้ําบริเวณปตน.บางยาง และตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณดานหนา

และดานหลังของประตูน้ํากอนท่ีจะมีการเปดประตูน้ํา เพ่ือเปนการปองกันการแพรกระจายของมลสารในแหลง

น้ํา เนื่องจากปตน.บางยาง เปนประตูน้ําท่ีอยูติดกับแมน้ําทาจีนและมีคาดัชนีคุณภาพน้ําสูงท่ีสุด  

____________________________________________________________________________ 
1 สวนวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม  สํานักวิจัยและพัฒนา  กรมชลประทาน  
2 สวนการใชน้ําชลประทาน  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน 

 

1. คํานํา 

โครงการสงน้ํ าและบํารุ งรักษาดํ าเนิน

สะดวกอยูในท่ีราบลุมระหวางลุมน้ําทาจีนและแม

กลอง มีพ้ืนท่ี 157,560 ไร  พ้ืนท่ีชลประทาน 

126,000 ไร  ขอบเขตของโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาดําเนินสะดวกครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และ

จังหวัดราชบุรี   ปญหาน้ําเสียท่ีสําคัญของโครงการ

สงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวกอยู ในคลอง

ดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

ซ่ึงปญหาน้ําเสียในคลองดําเนินสะดวกมีแหลงกําเนิด

จากหลายแหลง ไดแก โรงงานแปรรูปผลไม ฟารม

หมู บอกุง บอปลา กิจกรรมทางการเกษตร และ

แหลงชุมชน  เนื่องจากการใชประโยชนท่ีดินของสอง

ฝงคลองดําเนินสะดวกมีความหลากหลายจึงไม

สามารถระบุไดอยางชัดเจนถึงสาเหตุของปญหาน้ํา

เสีย  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวกได

มีการติดตามและเฝาระวังคุณภาพน้ําในคลองดําเนิน

สะดวกโดยกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําตลอด

คลองดําเนินสะดวกตั้งแตปากคลอง – ปลายคลอง 

ซ่ึงมีความยาว 38 กิโลเมตร พบวาคุณภาพน้ํา

ระหวางป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557  จัดเปนแหลง

น้ํา ผิวดินประเภทท่ี 4 – 5 ดังนั้นจึงควรหาวิธีการท่ี

จะแกไขปญหาน้ําเสียในคลองดําเนินสะดวก ซ่ึง
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โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวกไดแกไข

ปญหาน้ําเสียโดยการใชหลักการนําน้ําดีมาไลน้ําเสีย

ซ่ึงเปนการขอปริมาณน้ําเพ่ิมจากแมน้ําแมกลองและ

แมน้ําทาจีน 

งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดวาสามารถแกไข

ปญหาน้ําเสียในคลองดําเนินสะดวกไดโดยการใช

ความสัม พันธ ระหว า ง คุณภาพน้ํ าและการใช

ประโยชนท่ีดิน อีกท้ังสามารถเปนขอมูลประกอบ

และเปนการแสดงความจําเปนในการขอปริมาณน้ํา

เพ่ิมจากแมน้ําแมกลองและแมน้ําทาจีน รวมท้ังเปน

การเฝาระวังคุณภาพน้ําในคลองชลประทานตาม

แผนยุทธศาสตร 4 ป ตั้งแต พ.ศ. 2556 - 2559 ของ

กรมชลประทาน ซ่ึงมีเปาประสงคในดานคุณภาพ

การใหบริการใหคุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

1. สํารวจพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนามและ

กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําจํานวน 10  จุด  ไดแก 

ปตน.บางยาง หลักท่ี 1 ถึง หลักท่ี 8  และ ปตน.บาง

นกแขวก  เก็บตัวอยางน้ําแบบแยก (Grap Sample) 

ท่ีระดับความลึก 1 เมตร ดังรูปท่ี 1  เดือนละ 1  

ครั้ง ตั้งแตเดือนมกราคม  -  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 

 
รูปท่ี 1  การเก็บตัวอยางน้ําท่ีระดับความลึก 1 เมตร 

2. วิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพและ

เคมีท้ังหมด 24 ดัชนี ไดแก อุณหภูมิน้ํา, ความเปน

กรด-ดาง, ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา, ความนํา

ไฟฟา , ความเค็ม โดยใชเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ

น้ําชนิดหัวรวม ดังรูปท่ี 2 ความขุน, ปริมาณของแข็ง 

 

 
รูปท่ี 2  เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ําชนิดหัวรวม 

ท้ังหมดท่ีละลายในน้ํา, ปริมาณสารแขวนลอย, 

ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส , ปริมาณไนเตรต-

ไนโตรเจน, ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ปริมาณ

ไนไตรท-ไนโตรเจน, ปริมาณแคลเซียม, ปริมาณ

แมกนีเซียม, ปริมาณโซเดียม, ปริมาณโพแทสเซียม, 

ปริมาณคารบอเนต, ปริมาณไบคารบอเนต ปริมาณ

คลอไรด ,  ปริ มาณซัล เฟต ,  ปริ มาณโซ เดี ยม

คารบอเนตตกคางใชเกณฑของ Eaton (1950), 

เปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายน้ําใชเกณฑของ Wilcox 

(1955), สัดสวนการดูดซับโซเดียม และปริมาณ

ความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3 ใชเกณฑของ 

USGS (Online) 

3. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําระหวางแผนการ

สงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนโดยการ

ใช t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 

วิเคราะหองคประกอบเพ่ือจัดกลุมของดัชนีคุณภาพ

น้ําท่ีมีความสัมพันธกันในกลุมเดียวกัน 

4. เปรียบเทียบความสัมพันธของคุณภาพ

น้ํากับการใชประโยชนท่ีดิน 1) จําแนกกลุมตัวอยาง

น้ําเพ่ือจัดจุดเก็บตัวอยางน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําคลายคลึง

กันใหอยูในกลุมเดียวกันโดยใชการวิเคราะหกลุม 2) 

เปรียบเทียบคุณภาพน้ําระหวางกลุมตัวอยางน้ําโดย
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การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 3) เปรียบเทียบคุณภาพน้ํา

ระหวางจุดเก็บตัวอยางน้ํา ท้ัง 10 จุด โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

3. ผลการศึกษา 

1. สามารถจําแนกจุดเก็บตัวอยางน้ําท้ัง 10  

จุด  ออกเปนกลุมตัวอยางน้ําท้ังหมด 3 กลุม  ไดแก  

กลุมตัวอยางน้ําท่ี 1 ประกอบดวย ปตน.บางยาง   มี

ลักษณะการใชท่ีดินเปนพ้ืนท่ีชุมชนมีบานเรือนอยูท้ัง

สองฝงแตไมหนาแนน และมีพ้ืนท่ีเกษตรเปนสวน

ม ะ พ ร า ว แ ล ะ ม ะ ม ว ง  ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง น้ํ า ท่ี  2 

ประกอบดวย หลักท่ี 1  หลักท่ี 2 หลักท่ี 3 และหลัก

ท่ี 4 มีลักษณะการใชท่ีดินสวนใหญเปนพ้ืนท่ีชุมชนมี

บานเรือนอยูท้ังสองฝงมีความหนาแนนมากเปนยาน

ตัวเมือง มีตลาด รานคา  ธนาคาร และสถานท่ี

ราชการ และกลุมตัวอยางน้ําท่ี 3 ประกอบดวย หลัก

ท่ี 5 หลักท่ี 6 หลักท่ี 7 หลักท่ี 8 และปตน.บางนก

แขวก มีลักษณะการใช ท่ีดินสวนใหญเปนพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมมีการทําสวนมะพราว มะมวง กลวย 

องุน ชมพู ฝรั่ง พืชผัก และไมดอก 

2. คุณภาพน้ําของกลุมตัวอยางน้ํา ท่ี  1  

สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน ความนํา

ไฟฟาตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 

และปริมาณโพแทสเซียมตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ

เพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีคามากกวาเกณฑ

มาตรฐาน สวนปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําตาม

แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดู

ฝนมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

3. คุณภาพน้ําของกลุมตัวอยางน้ําท่ี 2 สวน

ใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน  ปริมาณ

ออกซิเจนละลายในน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ

เพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนมีคาต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน และปริมาณโพแทสเซียมตามแผนการสง

น้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีคา

มากกวาเกณฑมาตรฐาน 

4. คุณภาพน้ําของกลุมตัวอยางน้ํา ท่ี  3  

สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน ปริมาณ

ออกซิเจนละลายในน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ

เพาะปลูกพืชฤดูฝนมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และ

ปริมาณโพแทสเซียมตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ

เพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีคามากกวาเกณฑ

มาตรฐาน 

5. ดัชนีคุณภาพน้ําของคลองดําเนินสะดวก

ระหวางแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง

และฤดูฝนท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก  อุณหภูมิ , ความ

เปนกรด-ดาง, ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน, ปริมาณ

โซเดียม, ปริมาณไบคารบอเนต , ปริมาณซัลเฟต, 

เปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายน้ํา และสัดสวนของการ

ดูดซับโซเดียม  

6. คุณภาพน้ําของคลองดําเนินสะดวกจัด

อยูในประเภทน้ําชลประทานชนิด C3S1 ตามเกณฑ

ของ USDA Handbook No. 60 (1954)  เปนน้ําท่ี

มีความเค็มสูงและปริมาณโซเดียมต่ํา จัดอยูในแหลง

น้ําผิวดินประเภทท่ี 3-5  

7. ควรมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําของกลุม

ตัวอยางน้ําท่ี 1 ซ่ึงประกอบดวยจุดเก็บตัวอยางน้ํา

บริ เวณปตน.บางยางและตองมีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ํ าบริ เวณดานหนาและดานหลังของ

ประตูน้ํากอนท่ีจะมีการเปดประตูน้ํา เพ่ือเปนการ

ปองกันการแพรกระจายของมลสารในแหลงน้ํา

เนื่องจากปตน.บางยาง เปนประตูน้ําท่ีอยูติดกับแม

น้ําทาจีนและมีคาดัชนีคุณภาพน้ําท่ีสูงท่ีสุด  
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4. ขอเสนอแนะ  

1. การแบงกลุมของตัวอยางน้ําของจุดเก็บ

ตัวอยางน้ําท้ัง 10 จุด ภายในคลองดําเนินสะดวก

ดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติโดยใชขอมูลคุณภาพน้ํา

จะแบงกลุมตัวอยางน้ํา ได  3 กลุม มีเพียงกลุม

ตัวอยางน้ําท่ี 1 ท่ีประกอบดวยจุดเก็บตัวอยางน้ํา

เพียง 1 จุด คือ ปตน.บางยาง แสดงวาตัวอยางน้ําท่ี

เ ก็บจากปตน.บางยาง มีลักษณะคุณภาพน้ํ า ท่ี

แตกตางจากจุดเก็บตัวอยางน้ําจุดอ่ืนจนไมสามารถ

นํามาอยูรวมกลุมเดียวกันได  อีกท้ังเม่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตางทางสถิติของดัชนีคุณภาพน้ําระหวาง

จุดเก็บตัวอยางน้ําท้ัง 10 จุด  จุดเก็บตัวอยางน้ําจาก

ปตน.บางยาง มีคาดัชนีคุณภาพน้ํามากท่ีสุดจํานวน 

14 ดัชนี  นอกจากนี้คุณภาพน้ําของจุดเก็บตัวอยาง

น้ําจาก ปตน.บางยาง มีคาความนําไฟฟามากกวา

เกณฑมาตรฐานการระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลงทาง

น้ําชลประทานและทางน้ําท่ีตอเชื่อมกับทางน้ํา

ชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ซ่ึง

กําหนดเกณฑมาตรฐานสูงสุดไมเกิน 2,000 ไมโคร

โมสตอเซนติเมตร  การท่ีคุณภาพน้ํามีคาความนํา

ไฟฟาสูงเปนการบงชี้ ถึงการแตกตัวของอิออนท่ี

ละลายอยูในน้ําเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีความสัมพันธกับดัชนี

คุณภาพน้ําของตัวอยางน้ําท่ีเก็บจากปตน.บางยางท่ี

มีคามากท่ีสุดซ่ึงเปนอิออนหลักท่ีมีอยูมากในแหลง

น้ํา  ดังนั้นบริเวณปตน.บางยาง จึงควรมีการเฝา

ระวังคุณภาพน้ําเปนพิเศษและตองมีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ํ าบริ เวณดานหนาและดานหลังของ

ประตูน้ํ ากอน ท่ีจะมีการเปดประตูน้ํ า  รวม ท้ัง

ตรวจสอบรอยรั่วซึมของประตูน้ําดวย เพ่ือเปนการ

ปองกันการแพรกระจายของมลสารในแหลงน้ํา

เนื่องจาก ปตน.บางยางเปนประตูน้ําท่ีอยูติดกับแม

น้ําทาจีน   

2. การบริหารน้ําของโครงการชลประทาน 

และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาควรพิจารณา

คุณภาพน้ํ าของแหลงน้ํ าประกอบดวย เ พ่ือให

เกษตรกร ท่ีอยู ใ น เขต พ้ืน ท่ีชลประทานได รั บ

ประโยชนสูงสุดจากการใชน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม  
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 
 

 เม่ือวันศุกรท่ี 9  กันยายน  พ.ศ. 2559  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ไดจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  การเพ่ิมโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน
รวมในกระบวนงาน เพ่ือการนําไปใชประโยชนและพัฒนาองคกร โดยสถานท่ีจัดสัมมนา ณ  หองน้ํา
ทิพย  สโมสรกรมชลประทาน  สามเสน  กทม.  โดยมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรูกับหนวยงานท่ีรับ
บริการจากสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยารวมท้ังหนวยงานท่ีเปน KM Buddy  รวมกัน คือ 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา (สสธ.) และสํานักบริหารโครงการ (สบก.) ซ่ึงจะนําไปสู
ความรวมมือในอนาคต  

วัตถุประสงคของการจัดสัมมนา ครั้งนี้ คือ 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับภารกิจของแตละสวนภายใน
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
 2. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณรวมกัน รวมท้ังไดนํา
ขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงแกไขกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 ภายในงานประกอบดวยหัวขอวิชาความรูตาง ๆ ดังนี้ 
 1. กระบวนการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน KM Buddy รวม 3  สํานัก (สบอ., สสธ., และ สบก.) 
 2. อภิปรายเก่ียวกับองคความรู ไดแก 
  - WMSC แอพพลิเคชั่นติดตามสถานการณน้ํา 
  - Agri-Map แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
  - ดานการบริหารจัดการน้ําแบบครบวัฏจักรน้ํา  (R2 Project)  
 3. บอรดนิทรรศการแสดงผลงานภารกิจและงานเดนของแตละสวนภายใน สบอ.  
 4.  ตอบขอซักถามและรับฟงขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการ 
 

สําหรับสวนการใชน้ําชลประทาน ไดรับมอบหมายใหจัดแสดงบอรดนิทรรศการแสดงผลงาน
ภารกิจ ซ่ึงมีการนําเสนอ 3  สวน ไดแก 
1. บอรดนิทรรศการและแบบจําลองแสดงการทํานาแบบเปยกสลับแหง 
2. แบบจําลองเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แบบจําลองถังวัดการใชน้ําของพืช (Lysimeter)  
 
 
 
 
 
 

 ในวงงาน 
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นิทรรศการแสดงผลงานส่วนการใชน้ํ้าชลชลประทาน 
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บอรดนิทรรศการและแบบจําลองแสดงการทํานาแบบเปยกสลับแหง 
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แบบจําลองเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบจําลองถังวัดการใชน้ําของพืช (Lysimeter) 
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    “สละอินโด” 
       

ชื่อสามัญ Sala 

ชื่อวิทยาศาสตร  Salacca zalacca 

สกุล  Salacca 
ชื่อท่ัวไป  สละ  
 

 เ ม่ือวัน ท่ี  28  กรกฎาคม  2559 ท่ีผ านมา กอง

บรรณาธิการวารสารขาวเกษตรชลประทานและคณะ ไดมีโอกาส

ไปศึกษาดูงานท่ีจุดถายทอดความรู ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ประจําชุมชนตนมะพราวสูง ท่ีตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา ไดศึกษางานเก่ียวกับการปลูกสละอินโด ภายใน

จุดถายทอดประกอบดวยบานท่ีอยูอาศัยและมีพ้ืนท่ีพอใหได  

ปลูกพืชเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดพรอมกับเปนจุดถายทอดความรูดานการเกษตร คณะดูงานรูสึกตื่นตาตื่นใจ

มาก เพราะเจาของบานใชประโยชนกับท่ีดินไดอยางคุมคา เหมาะสม เปนท้ังท่ีอยูอาศัยและใชพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู

ขางบาน หลังบานเปนท่ีปลูก สละอินโด  เปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหอยางงดงามทีเดียว ทางคณะจึงไดเก็บภาพ

ท่ีนาจะเปนประโยชนแกผูอานวารสารขาวเกษตรชลประทาน พรอมเกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย มาฝาก สละอินโด 

อาจจะเปนพืชท่ีเรายังไมคุนเคยกันนัก  เฉพาะในกรุงเทพฯ ก็หารับประทานกันยากหนอย หรืออาจไมไดรับความ

นิยมก็เปนไปได  ดังนั้น การไปดูงานครั้งนี้ทางคณะจึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดลิ้มลองรสชาติ สละอินโด สดๆ 

จากสวน หรือนํากลับมาเปนของฝากได    

 

 

 

 

 

 

  ปกิณกะ 

 
ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 

 

ปายแสดงจุดถายทอด

ความรู 
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 สละ หรือ ภาษามลายูเรียกวา (เวาะสาเลาะห)  มีตนกําเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนผลไมชนิด

หนึ่งท่ีนิยมรับประทานกันมาก   ในปจจุบันนี้สละนิยมปลูกกันมากในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาม

จังหวัด คือ นราธิวาส ปตตานีและยะลา  

              

ลักษณะตนสละอินโด 

ลักษณะ ใบ หนามท่ีลําตน และราก 



20 

 

 สละท่ีเกษตรกรแถบจังหวัด นราธิวาส ปตตานีและยะลา นิยมปลูกกันมากคือ ลูกสละสายพันธุอินโด  

เพราะสละสายพันธุนี้มีรสอรอย กรอบ กลิ่นหอมชวนรับประทานมากๆ วิธีการปลูกก็ไมจําเปนตองใชพ้ืนท่ีมากใน

สวนยางก็ปลูกไดและจะข้ึนไดดีในท่ีรม การดูแลรักษาก็ไมยุงยากเหมือนพืชชนิดอ่ืนๆ เพียงแคพรวนดิน  ใสปุย

เดือนละครั้งและถาจะใหดีเม่ือใบของสละมีมากเกินไปก็ควรตัดท้ิงใหเหลือเพียงเล็กนอยท่ีสําคัญเม่ือตนสละผลิต

ลูกออกมาจํานวนมากเกินไปก็ควรแกะลูกท้ิงบางสวน เพราะจะทําใหลูกท่ีเหลือโตเต็มท่ีและมีผลท่ีมีขนาดใหญ 

 พันธุท่ีใชปลูก เปนตนท่ีไดจากการเพาะเมล็ด มีโอกาสจะเปนตนผู 30 % ตนเมีย 70 % ซ่ึงผูปลูกไม

สามารถแยกไดวาตนไหนเพศผู ตนไหนเพศเมีย  ระยะปลูกท่ีเหมาะสม คือ 2.5 เมตร x 3  เมตร เริ่มใหผลเม่ือ

อาย ุ2 – 2 ป ครึ่ง    

 การดูแลรักษา เหมือนไมผลท่ัว ๆ ไป คือ ใสปุย พรวนดิน ตัดทาง  

 การผสมเกสร สละจะผสมยากผูปลูกตองชวยผสม โดยการนําดอกเกสรตัวผูมาเคาะผสมดอกเกสรตัว

เมียในระยะดอกบาน ซ่ึงมีระยะเวลาบานของดอกตัวเมียสั้นมาก ผูปลูกจึงตองหม่ันสังเกตอยางใกลชิด มิฉะนั้น

จะพลาดโอกาสไป  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย 

วิธีผสมเกสรสละอินโด โดยนําเกสรตัวผูจากตนมาวางบน

เกสรตัวเมียท่ีระยะดอกบาน เพ่ือผสมเกสร 
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ขอขอบคุณ  เจาของสวนสละอินโด นายรอเหม  มูเก็ม ท่ีอนุญาตใหคณะฯ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หากทาน
ผูอานทานใดสนใจเขาชมและศึกษาดูงาน สามารถติดตอไดท่ีเบอรโทรศัพท  081-9630942 
 

เม่ือผสมเกสรติดจะติดผลและเติบโตตอไป 

 เจาของสวนสละอินโด ไดใหเคล็ดลับ 

การกําจัดหนามบนผลสละอินโด เพ่ือใหการ

ปอกเปลือกรับประทานสละไดงายและ

หนามไมตํามือ :  โดยการนําสละใสตะกรา 

(ดังรูป) จากนั้นทําการเขยาตะกราเบา ๆ 

สักพัก หนามบนผลสละ จะหลุดรวงออก 

ทําใหปอกเปลือกสละไดอยางสบายและไม

ตํามือ  
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     ... ประเทศไทย 4.0 ... 

        ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
  

  
ในชวงนี้ ผูอานวารสารขาวเกษตรชลประทาน คงไดยินเก่ียวกับ ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทย

แลนด 4.0 กันบางแลว บางทานก็อาจไดเคยอานเจอในหนังสือพิมพ บางทานอาจเคยไดยินจากทาง
โทรทัศน ชองตาง ๆ  บางทานบอก แลวคืออะไร ไทยแลนด 4.0  สําหรับกองบรรณาธิการวารสาร
ขาวเกษตรชลประทาน ซ่ึงอยูในแวดวงขาราชการ จําเปนอยางยิ่งตองใหความสนใจและตองทําความ
เขาใจความหมายของ ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 ใหชัดเจน เพ่ือปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง  

กองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตรชลประทานจึงขอทําหนาท่ีคนควาและนําเสนอหลักการ 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  4 . 0  ห รื อ  ไ ท ย แ ล น ด  4 . 0  โ ด ย นํ า ม า จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ต า ง  ๆ  ไ ด แ ก 
http://www.drborworn.com/ กลาววา ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 คือ วิสัยทัศนเชิง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนํา
ของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

แสดงใหเห็นวากอนหนานี้ในอดีตประเทศไทยจะตองมีการพัฒนาจาก ไทยแลนด 1.0,  2.0, 
3.0 มากอนท่ีจะถึง ไทยแลนด 4.0 นี้  มาทําความเขาใจแตละยุคของไทยแลนดระดับตาง ๆ กัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระเพือ่ชีวิต 

ไทยแลนด 1.0  เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขาย  พืชไร  พืชสวน ปศุสัตว 
 

ไทยแลนด 2.0 เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขาย
รองเทา เครื่องหนัง  เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ  เครื่องเขียน  กระเปา เครื่องนุงหม  
เปนตน 

 

ไทยแลนด 3.0 ปจจุบัน (2559) เปนยุคอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การ
ผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นน้ํามัน  แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต  
เปนตน  

 

http://www.drborworn.com/%20กล่าว
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และวางเปาหมายในอีก 5-6 ปนี้ จะเขาสู ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 ใหเปน
เศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต ประเทศไทย 4.0 เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีเปน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ี ม่ังคั่ง 
ม่ันคง และย่ังยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจัยและการพัฒนา  และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึกกําลัง 

ของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด   “ประชารัฐ”  (แนวคิด ประชารัฐ  คือ  การเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนทุกคน เนื่องจากการแกปญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน จะสําเร็จ
หรือเห็นผลเปนรูปธรรมไมไดเลย หากขาดซ่ึงความรวมมือรวมใจและการมีสวนรวมระหวางประชาชน 
เจาหนาท่ีรัฐ และรัฐบาล)  ท่ีผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังในและ
ระดับโลก  

 

 

อางอิง 

ดร. บวร  เทศารินทร. 2559. ประเทศไทย 4.0 อะไร ทําไม และ อยางไร . (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: 
 http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223 (6 กันยายน  2559) 

 

 

ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 มีลักษณะอยางไร 
 

เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” 
หรือ  “Value – Based Economy”  แนวคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ  
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  เปล่ียนจากขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี  ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  และเปล่ียนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการบริการมากข้ึน เปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตร
สมัยใหม  ท่ีเนนการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน 
และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ ( Entrepreneur)  

 
 

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223
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...ขาวไรซเบอรรี่เกิดจากการผสมระหวางขาวพนัธุใด .... 

 
ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 
ถาม    ขาวไรซเบอรรี่ ไดรับการปรับปรุงพันธุโดยการผสมระหวางขาวพันธุใด 
 
ตอบ  ขาวไรซเบอรรี่ ไดรับการปรับปรุงพันธุจากศูนยวิทยาศาสตรขาว โดยความรวมมือจากคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการผสมระหวางขาวสองพันธุ คือ    
 1. ขาวเจาหอมนิล 
 2. ขาวขาวดอกมะลิ 105  
 ลักษณะเดนของขาวไรซเบอรรี่ เปนขาวเจาสีมวงเขม รูปรางเมล็ดเรียวยาว ขาวกลองมีความนุมนวล
มาก  สามารถปลูกไดตลอดท้ังป  ใหผลผลิตตอไรคอนขางสูง ตานทานโรคไหม เปนขาวท่ีตองการเอาใจใสเปน
พิเศษ โดยปลูกแบบเกษตรอินทรีย และตองมีสภาพอากาศเย็น เพ่ือสรางสีเมล็ดลักษณะประจําพันธุขาวไรซ
เบอรรี่ ความสูง 105-110 เซนติเมตร อายุเก็บเก่ียว 130 วัน  ผลผลิต 300-500 กิโลกรัมตอไร เปอรเซ็นตขาว
กลอง(brown rice) 76% ตนขาวหรือขาวเต็มเมล็ด (head rice) 50%  ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 11 
มิลลิเมตร ขาวกลอง 7.5 มิลลิเมตร ขาวขัด 7.0 มิลลิเมตร   
 คุณสมบัติทางโภชนาการ คือ มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ไดแก เบตาแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล 
วิตามินอี แทนนิน  สังกะสี  และโฟเลตสูง   

 
 ขอขอบคุณผูอานวารสารขาวเกษตรชลประทาน ท่ีกรุณาใหความไววางใจทางกองบรรณาธิการวารสาร
ขาวเกษตรชลประทาน ไดคนควาหาขอมูลตาง ๆ มาเพ่ือตอบขอซักถาม และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ
กรุณาจากทานอีกในโอกาสตอไป 
 

 

....สวัสด.ี... 
 

 ทานถาม - เราตอบ 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือเผยแพรความรูดานการใชน้ําชลประทานทางการเกษตร  และเปนสื่อกลาง

ในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน    
เจาหนาท่ีการเกษตร  นักอุทกวิทยา และผูสนใจท่ัวไป 

ที่ปรึกษา: อธิบดีกรมชลประทาน 
 รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 หัวหนาฝายวิจัยการใชน้ําชลประทาน 
                หวัหนาฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน 

บรรณาธิการ :  นายณัฐพัชร   วงษศุภลักษณ 
กองบรรณาธิการ: นางสาว ฉวีวรรณ    สุดจิตร             นายสถาพร  นาคคนึง    
 นายพงษเทพ  ประกอบธรรม          นายฐิตนนท  หงสโชติธนวด ี 

หนวยงาน :     ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน (ตึกอํานวยการช้ัน4  หอง 04-06) 
 สวนการใชน้ําชลประทาน       สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 กรมชลประทาน สามเสน         เขตดุสิต กทม. 10300 
                         http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/db/default.htm  
 โทร. (02) 241-0741-9   ตอ 2395    Fax: (02) 241-4794 
 
  

พมิพ์สําเนาโดย ฝ่ายการพมิพ์   

สํานักเลขานุการกรม กรมชลประทาน 
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