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สารจากผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 
สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

     การฝกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศมีประโยชนสําหรับเจาหนาท่ี
หรือผูท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ําของประเทศเปนอยางมาก  ผูท่ีไดรับการ
ฝกอบรมสามารถนําวิธีการท่ีไดรับจากตางประเทศ (ประเทศเกาหลี) นํามา
ประยุกตใชกับการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน  ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินการ
ในหลายวิธีการ เชน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานซึ่งมีการพัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร การพัฒนา และ จัดรูปท่ีดิน ควบคูกับการประมง การบริหารจัดการน้ําใตดิน การปรับโครงสราง
พื้นฐานดานการเกษตร พรอมท้ังมีขอมูลเบ้ืองตนดานการเกษตร และ การบริหารจัดการน้ําของสาธารณรัฐ
เกาหลีในรูปแบบตางๆ มีการใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําของหนวย KRC ระบบน้ําอัจฉริยะ ( Smart 
Water System) ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมของระบบการบริหารจัดการน้ํา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชน้ํา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือ (ไอทีซี) และเทคโนโลยีการจัดการน้ําในโครงสรางพื้นฐานตางๆ ซึ่ง
นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับหนวยงานและผูสนใจนําไปปฏิบัติได  

 

 
                                                                      นายเลิศชัย  ศรีอนันต 

ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
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“Water ManagementTechnology of KRC” 
1.บทนํา 

1.1 ประเทศเกาหลีใต  

สาธารณรัฐเกาหลี ( Republic of Korea) หรือท่ีรูจักกันในนาม เกาหลีใต ( South Korea)ต้ังอยู 
ละติจูดท่ี 33 – 39 องศาเหนือ และ ลองจิจูดท่ี 125 – 131 องศาตะวันออก  มีพื้นท่ีท้ังหมด 99,208 ตาราง
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของเกาหลีใตราว 70% เปนเทือกเขา แนวตะวันออกจะเปนเทือกเขาสูงชัน ลาดตัว
ลงสูทะเล ทางดานซายติดกับทะเลเหลือง ( Yellow sea) พื้นท่ีคอยๆลาดลงสูฝง ทําใหฝงตะวันตก และ
ทางดานใต จะเปนพื้นท่ีทําเกษตรกรรมหลักของประเทศ ประกอบดวย 9 จังหวัดมีเมืองหลวงคือ  กรุงโซล  และ
มีเมืองท้ังหมด 77 เมือง 88 มณฑล ประกอบดวยเมืองสําคัญ 6 เมือง คือ  พูซานแทกูอินชอน ควางจู แท
จอน และอุลซาน  

เกาหลีใตเปนประเทศในเอเชียตะวันออกมีพื้นท่ีครอบคลุมทางใตของคาบสมุทรเกาหลี  พรมแดนทาง
เหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือและมีประเทศญี่ปุนต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใต มีทะเลญี่ปุน และมีชองแคบ
เกาหลีกั้นซึ่งจากภูมิศาสตรในลักษณะนี้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร  ประเทศเกาหลีเคยตกเปนอาณานิคม
ของประเทศญี่ปุน  (ค.ศ. 1910) จนกระท่ังส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี  2 (ค.ศ.1945) คาบสมุทรเกาหลีไดถูก
แบงแยกเปนสองสวนคือตอนเหนือเปนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  (เกาหลีเหนือ)   
และตอนใตเปนของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 
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สภาพภูมิอากาศเกาหลีอยูในเขตอบอุนซึ่งมีอยู 4 ฤดูกาลใน 1 ป 

 ฤดูใบไมผลิ เริ่มต้ังแตปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 7 ถึง 13 องศาเซลเซียส 

 ฤดูรอน ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิอยูระหวาง 25 ถึง 35 องศาเซลเซียส 

 ฤดูใบไมรวง ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิอยูระหวาง 5 ถึง 15 องศาเซลเซียส 

 ฤดูหนาว เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม อุณหภูมิอยูระหวาง -10 ถึง 5 องศาเซลเซียส 

ศาสนา 

 นับถือศาสนาคริสต 26.3% (นิกายโปรแตสแตนท 19.7% และ นิกายโรมันคาทอลิก 6.6%)  

 ศาสนาพุทธ 23.2%  

 ศาสนาอื่นๆ 1.3%  

 ไมนับถือศาสนาใดๆ 49.2%  

เวลาในประเทศเกาหลีใต  

 เร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง  

สกุลเงินของประเทศเกาหลีใต  

 วอน / KRW (Korea won) 

1.2 หนวยงาน KRC (Korea Rural Community Corporation) 

Korea Rural Community Corporation (KRC) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจภายใตกระทรวงอาหาร
เกษตรปาไมและประมง  (MIFAFF) ของสาธารณรัฐเกาหลีคณะผูบริหาร  KRC ประกอบดวย CEO ซึ่งมาจาก
อธิบดีของแตละหนวยงานภายใต KRC โดยมีตําแหนงประธาน (President) เปนผูบริหารสูงสุด 

 
 
 

 

 

KRC ประกอบดวยสํานักงานใหญสํานักงานจังหวัด 9 แหงสํานักงานโครงการ  5 แหงสํานักงานอําเภอ  
93 แหงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบท 1 แหงภารกิจท่ีสําคัญประกอบดวย 5 ภารกิจหลัก คือ 

 1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร (Agricultural Infrastructure 
Development and Improvement Project) ประกอบดวย 

1.1 การพัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
1.2 การพัฒนาและจัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรและงานดานการพัฒนาการเกษตรควบคูกับการประมง 
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1.3 การบริหารจัดการน้ําใตดิน 
1.4 การปรับปรุงโครงสรางดานการเกษตร 

 2. การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานทางดานเกษตร (Agricultural  Infrastructure 
ManagementProject) ประกอบดวย 

2.1 การจัดการและบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
2.2 การปรับปรุงระบบชลประทาน 
2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบชลประทาน 
2.4 การบริหารจัดการนTำโดยใชระบบ Tele Metering /Tele Control (TM/TC) 

 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร (Enhancement  of 
AgriculturalCompetitiveness) ประกอบดวย 

3.1 โครงการธนาคารเพื่อการเกษตร 
3.2 โครงการปรับปรุงระบบเกษตรกรรม 
3.3 โครงการบริหารจัดการขอมูลดานการเกษตร 
3.4 โครงการบริหารจัดการขอมูลดานน้ําเพื่อการเกษตร 

 4. การพัฒนาชุมชนในชนบท (Rural Community Development Project) ประกอบดวย 
4.1 โครงการพัฒนาชุมชนในชนบทและกอสรางเมืองใหม 
4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมตางๆในชนบท 
4.3 โครงการแลกเปล่ียนระหวางชุมชนเมือง-ชนบท 
4.4 โครงการกอสรางชุมชนชนบทใหเปนสถานท่ีนาอยู 

 5. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและโครงการความรวมมือกับตางประเทศ (Overseas Project, 
Environmental-friendly Project) ประกอบดวย 

5.1 โครงการความรวมมือระหวางประเทศ 
5.2 โครงการพัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติแบบหมุนเวียน 
5.3โครงการพัฒนาและปรับปรุงน้ําใตดินและดิน 
5.4 โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
1.3 ขอมูลเบื้องตนดานการเกษตรและการบริหารจัดการน้ําของสารธารณรัฐเกาหลี 

ดานเกษตรกรรม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีพื้นท่ีประมาณ 9 ,960,000 เฮกเตอร ดวยสภาพพื้นท่ี
ของประเทศประมาณรอยละ 70 เปนท่ีราบสูงและภูเขา จึงมีพื้นท่ีท่ีสามารถทําการเพาะปลูกไดเพียงรอยละ 
22 ของพื้นท่ีท้ังหมด แยกเปนพื้นท่ีเพาะปลูกขาวประมาณ 1 ,115,000 เฮกเตอร และอื่นๆประมาณ 721,000 
เฮกเตอร 

ดานทรัพยากรน้ํา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีปริมาณฝนเฉล่ียปละ 1,283 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณ
น้ํา 127.6 พันลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําท่ีไหลลงแมน้ํา 73.1 พันลานลูกบาศกเมตร และปริมาณน้ําสูญเสีย
โดยการระเหย 54.5 พันลานลูกบาศกเมตร 

ฤดูน้ําหลากเริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน –สิงหาคม น้ําจะไหลลงสูทะเลแตในชวงฤดูแลงจะมีปริมาณน้ํา
นอยต้ังแตเดือนตุลาคม –มิถุนายน การบริหารจัดการน้ําในสาธารณรัฐเกาหลีมีปญหาเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศในแตละภาคแตกตางกัน ดังนั้นทางแกปญหาท่ีดีคือการสรางเข่ือนเพื่อเก็บกักน้ํา 
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ปริมาณการใชน้ําในประเทศแตละปละประมาณ  33.1 พันลานลูกบาศกเมตรเปนน้ําฝนรอยละ  26

สัดสวนการใชน้ําคือน้ําเพื่ออุปโภค -บริโภค รอยละ  22 น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรอยละ 9 น้ําเพื่อการเกษตร
รอยละ 48 และอีกรอยละ 21 เปนน้ําในแมน้ําลําคลอง 

 

2. เทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ําของหนวยงาน KRC“ระบบน้ําอัจฉริยะ (Smart Water System)” 

ระบบน้ําอัจฉริยะ เปนเทคโนโลยีใหมของระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช
น้ําโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) และเทคโนโลยีการจัดการน้ําในโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้ 

 ความหลากหลายของขอมูลผานเซ็นเซอร 

 การประยุกตใชเทคโนโลยีไรสายท่ีจะพิจารณาสภาพแวดลอมการส่ือสารโทรคมนาคมในพื้นท่ี 

(สามารถใชงานของ 2G และ 3G เครือขายท่ีใชระบบ CDMA และ GSM / GPRS) 

 การประยุกตใชระบบพลังงานแสงอาทิตย 

 ขยายงายโดยการสรางตนแบบการทํางาน 

 การต้ังคาอุปกรณและการควบคุมผานการส่ือสารแบบสองทาง 

 สามารถใชงานฟงกช่ันการวินิจฉัยตนเอง (วัดอุณหภูมิภายในสถานะของแบตเตอรี่และตรวจสอบ

สถานะระยะไกล) 



จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 

มเม มีนาคม  2560 

 
      หนา 7 

 

 
 

2.1 อุปกรณระบบน้ําอัจฉริยะ 

1. ตรวจวัดระดับน้ํา (วัดการไหลตามระดับน้ํา) 

• วิธีการวัด: เซ็นเซอรอัลตราโซนิก 
• ชวงการวัด: 0-3 เมตร 
• การส่ือสาร: เครือขายเซ็นเซอร Zigbee 
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2. ตรวจวัดระดับ-อัตราการไหล (วัดอัตราการไหลตามระดับน้ํา) 

•วิธีการวัด: เซ็นเซอรอัลตราโซนิก, เซ็นเซอรความเร็ว 
• ชวงการวัด: 0-3 เมตร 
• การส่ือสาร: เครือขายเซ็นเซอร Zigbee 

3. ตรวจวัดอัตราการไหลโดยการติดต้ังโครงสรางในรางน้ําเปด 

•วิธีการวัด: เซ็นเซอรอัลตราโซนิก, Parshall Flume 
• ชวงการวัด: 0-3 เมตร 
• การส่ือสาร: เครือขายเซ็นเซอร Zigbee 

4. ตรวจวัดอัตราการไหลในคูน้ําชลประทาน 

• ชวงการไหลความเร็ววัด: 0.003-0.3785 M3 / S 
• อัตราการไหลแปลงโดยการหมุนใบพัด 
• การส่ือสาร: เครือขายเซ็นเซอร Zigbee 

5. ตรวจวัดระดับความลึก  

• วิธีการวัด: เซ็นเซอรอัลตราโซนิก 
• ชวงการวัด: 0-3 เมตร 
• การส่ือสาร: เครือขายเซ็นเซอร Zigbee 

6. ตรวจวัดปริมาณน้ําฝนแบบไรสายและอุปกรณตรวจสอบภาพ 

• ปริมาณน้ําฝน: บุงกี๋ประเภท 15.7cc / 0.5mm 
• กลอง: เครือขายกลอง HD, 1.3MEGA  
• การส่ือสาร: เครือขายเซ็นเซอร Zigbee 

2.2 โปรแกรมระบบน้ําอัจฉริยะ 
1. ระบบชลประทานบนเว็บไซด 

• Real-time ขอมูลการวัดระดับน้ํา / อัตราการไหล/ปริมาณน้ําฝน / ขอมูลภาพ 

• ขอมูลการวิเคราะห, การวัดขอมูล (นาที / ช่ัวโมง / วัน / เดือน) 
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2. โปรแกรมการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรบนมือถือ 

• ขอมูลสภาพชลประทานและการตรวจสอบ 

• คนหาส่ิงอํานวยความสะดวก Irrigaton (รหัส QR /สถานท่ีต้ัง/จีพีเอส) 

• ขอมูลแบบบูรณาการ 
 
3.โปรแกรมวัดอัตราการไหลบนมือถือ 

• ตรวจวัดอัตราการไหลและความเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• การจัดเก็บขอมูลการจัดการขอมูลในเวลาจริงและการสงผานเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................... 
 
 
 

หมายเหตุ : เน้ือหาเบื้องตนมาจากการถายทอดของขาราชการ ชื่อ นายจํานง ภัทรวิหค ตําแหนง วิศวกร
ชลประทาน ระดับปฏิบัติการ สังกัด ฝายประมวลและวิเคราะหสถานการณนํ้า ท่ีกลับมาจากการฝกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยใน
โครงการ The visiting expert (researcher) program for foreign country ณ ประเทศ สาธารณรัฐเกาหล ี



จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 

มเม มีนาคม  2560 

 
      หนา 10 
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วัตถุประสงค         - รวบรวมและจัดระบบองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในแตละสวนใหอยูในที่เดียวกัน  
                        งายตอการคนควา และนําไปใชประโยชน 
                     - เผยแพรขอมูล ขาวสาร และองคความรูของหนวยงานภายในสํานักใหกับผูอานทั้งภายใน      
                            และ ภายนอกองคกร เสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนระหวางบุคลากร 
                        ของหนวยงานในองคกร 
                      - เปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนําเสนอแนวคิดที่เปนประโยชน และ 
                             สรางสรรค  

  
ท่ีปรึกษา  ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา  
 ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้า 
  ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา   
 ผูอํานวยการสวนการใชนํ้าชลประทาน 
 ผูอํานวยการสวนปรับปรุงบํารุงรักษา  
  ผูอํานวยการสวนความปลอดภัยเขื่อน  
 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร   
 ผูอํานวยการสวนประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า  
 ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าฯ 

  
บรรณาธิการ            นายพงษเทพ  ประกอบธรรม 
 
กองบรรณาธิการ       นางสาวฉวีวรรณ  สุดจริต 
                            นายสถาพร  นาคคนึง 

นายฐิตนนท  หงสโชติธนวดี 
                            นางสาวทัศนีย  แกวมรกฎ  

สถานท่ีติดตอ           :สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร 0-2241-2360 
               :Fax. 0-2241-2360 http://water.rid.go.th/hydhome/   
               :ฝายเผยแพรการใชนํ้าชลประทาน โทร 0-2241-4794  Fax. 0-2241-4794 
                            :สวนประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า โทร 0-2669-2560 
                            :E-mail: sataporn7312@gmail.com                                       
                                        pongtep932@gmail.com 
                                        cha_ae_sud@yahoo.com 
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