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                    รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู� (KM Team) ครั้งท่ี 6/๒๕๕๙ 
และร)วมรับฟ,งการถ)ายทอดองค/ความรู�สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ครั้งท่ี 3/2559 

        เม่ือวันศุกร/ท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ ห�องประชุม ๑ ช้ัน ๑๔ อาคารท่ีทําการฝ�ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม. 

 
 
 
ผู�มาประชุม 

1.   นายเลิศชัย  ศรีอนันต�  ผส.บอ. 
๒.   นายพงศธกรณ�   สุวรรณพิมล    ท่ีปรึกษา สบอ. 

  3.   นายศุภชัย  แก&วลําใย  ผชน.บอ. 
4.   นายเอกพงษ� แน*นอุดร  ผู&แทน ผปข.บอ.  
5.   นายสมภพ  อินต/ะรักษา     ผอช.ภาคเหนือตอนล*าง 

 6.   นายไวรุจน�  เอ่ียมโอภาส  ผอช.ภาคตะวันออก 
7.   นางศิริรัตน�  โสภณ   ผู&แทน ทน. 1-9 บอ. 

 8.   นางพัชรวีร�  สุวรรณิก  พบ.บอ.  
 9.   นายสมชัย  นัยอนันต�  ตค.บอ. 
 10. นายวรวฒุ ิ  บุญทอง   มอ.บอ. 
 11. นายสมบัติ  สาลีพัฒนา  ผู&แทน พน.บอ.   
 12. นางสาวอรญา เขียวคุณา  บห.บอ.  
 13. นายสิทธิโชค ชาติมาลา  กช.บอ. 
 14. นายป@ยพัฒน� เหลือโกศล  ผู&แทน วน.บอ. 
  ๑5. นางจินตนา  ยิ้มจันทร�  บส.บอ.  
 16. นางสุนันท�  บุญเท่ียง  งบ.บอ. 
  17. นายไกรนิธี     รัตนธาดา           เลขานุการคณะทํางาน 
 18. นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ�  ผู&ช*วยเลขานุการ 
 19. นายจักรกริช  นาควิโรจน�  ผู&ช*วยเลขานุการ 
 20. นายพงษ�เทพ ประกอบธรรม  ผู&ช*วยเลขานุการ 
 21. ว*าท่ี ร.ท.ธนาศักดา ทับโทน   ผู&ช*วยเลขานุการ 
 22. นางสาววนิดา มูลสาร   ผู&ช*วยเลขานุการ 
 23. นางสาวปEญชิกา มูลรังษี   ผู&ช*วยเลขานุการ  
 24. นายวิจักษณ�  ศรีจันทร�  ผู&ช*วยเลขานุการ 
 25. นายสุภัทรชัย จูมทอง   ผู&ช*วยเลขานุการ  
 26. นายเอกลักษณ� จันทร�นาคา  ผู&ช*วยเลขานุการ 
 

ผู�เข�าร)วมประชุม  
 
 1.  นางสาววิทิตา สุมิพันธ�   วิศวกรชลประทาน 
 2.  นายสุทัศน�  คําอ*อนศรี  วิศวกรชลประทาน 
 3.  นางสาวพรทิพย� กาญจนพรหม  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 4.  นางสาวอุษา  นรสิงห�   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ 
 5.   นายเมธัส  ยืนประพันธ�  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 

6. นายกิระพล... 
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 6.   นายกิระพล  แก&วจํารัส  นายช*างสํารวจ 
 7.   นางสาวดวงกมล ไพรมณี   นายช*างสํารวจ 
 8.   นายฤกษ�รัตน� พนมขวัญ  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 9.   นางสาววรินทรา แซ*โล&   วิศวกรชลประทาน 
 10. นางสาววชิญาณี อ้ือรัตน�   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 11. นางยานี  กลิ่นเจริญ  เจ&าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 12. นายวิโรจน�  คชเลิศ   วิศวกรโยธาชํานาญการ 
 13. นายกษิดิ์เดช ชีตา   วิศวกรโยธาชํานาญการ 
 14. นางสาวกมลทิพย� เงินแพทย�  ช*างฝJมือสนาม ช 3 
 15. นายจตุพล  ฤทธิ์ตรีเนี่ยม  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร� (พร.) 
 16. นางสาวรัชนีกร พรมแสง   นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 17. นายดุษฎ ี  ศรีสุข   วิศวกรชลประทาน 
 18. นายปรเมนทร� ขะพินิจ   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 19. นายพิพัฒน�  ปฏิพัทธปถวี  วิศวกรชลประทาน 
 20. นางสาวรุ*งนภา จันแจ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 21. นายมานัส  ทองมาลัย  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 22. นายธีรวฒัน�  เสนาหาญ  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 23. นายจุตรงค�  หมู*ดวง   วิศวกรชลประทาน 
 24. นางสาวฐาปนีย� มีชํานาญ  วิศวกรชลประทาน 
 25. นางสาววิราวรรณ โชคอํานวยเจริญ  นัดจัดการงานท่ัวไป 
 26. นางอําพรรณ เปลี่ยนแปลก  พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
 27. นายรักสกุล  อรุณรัตน�  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 28. นางสาวพรรษมล เทียนพูล  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 29. นายสําราญ  บุญถ่ิน   วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
 30. นางสาวศิริธร มานพ   นัดจัการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 31. นางปาณิชา  จันทร�สุย  เจ&าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 32. นายผัน  ศรีมา   ทน. 2 บอ. 
 33. นางปวรวยา  สุคนธา   ช*างฝJมือโรงงาน ช 2 
 34. นายสมพร  ไกรษร   ช*างฝJมือสนาม ช ๒ 
 35. นายศรชัย  สิทธิรักษ�  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 36. นางสาวพรปวีณ� ปEนดอนตอง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 37. นางสาวอรพรรณ เชื้อกสิกรรม  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 38. นางสาวอังสนา เกิดชูชื่น   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 39. นางสาวธนาภรณ� อุ*นใจดี   เจ&าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 40. นางสาวปวรรณนา สุทธสนธิ ์  เจ&าพนักงานธุรการ บ ๑ 
   

ผู�ไม)มาประชุม   (ติดราชการ) 

๑.  นายชัชชม  ชมประดิษฐ�  ผจน.บอ. 
 2.  นายจเร  ทองด&วง   ผอท.บอ. 
 3.  นายธํารงศักด์ิ นคราวงศ�  ผปบ.บอ. 
 

4. นายธาดา... 
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 4.  นายธาดา  พูนทวี   ผปน.บอ. 
 5.  นายปกรณ�  สุตสุนทร  ผอช.ภาค ตอน.ตอนล*าง 
 6.  นายสุรพันธ�  อ่ินแก�ว   สพ.บอ. 
 7.  นางจิรา  สุขกล่ํา   วอ.บอ. 
 8.  นายวิภพ  ทีมสุวรรณ  ยบ.บอ.  
 9.  นางสาวนิโลบล   อรัณยภาค  ตป.บอ. 
 10. นายธเนศร�  สมบูรณ�   ปน.บอ.  
 11. นายสันติ  เต็มเอ่ียม  จน. ๑ บอ. 
 12. นายณัฐพัชร�  วงษ�ศุภลักษณ�  ผน.บอ. 
 13. นางสาววราลักษณ� งามสมจิตร  สน.บอ. 
 14. นายวิชญ�  ศรีวงษา   ตน.บอ.  
 15. นางรุ*งนภา   ทองศิริ   ธก.บอ. 
 16. นางณัฐวรรณ บุญงามขํา  พด.อน.  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

     -ไม*มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕๕๙  
     คณะทํางานรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2559              
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห&องประชุม 500 ชั้น 5  ตึกศูนย�วิศวกรรมชลประทาน (IEC) กรมชลประทาน  สามเสน กทม. 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๓.๑ การฝIกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคและการสร�างสรรค/ส่ือการนําเสนอ 
องค/ความรู� รุ)นท่ี 1 
        นายไกรนิธี  รัตนธาดา  เลขานุการคณะทํางาน  KM Team  ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว*า
ทีมงานจัดการความรู& กรมชลประทาน มีการจัดฝ^กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคและการสร&างสรรค�สื่อ              
การนําเสนอองค�ความรู& รุ*นท่ี ๑ ระหว*างวันท่ี 20-22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี                 
ซ่ึงทางสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ส*งบุคลากรเข&าร*วมรับการฝ^กอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล*าว                 
จํานวน ๑ ราย  คือ นายภควงษ�  วรรณวงษ� วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส*วนความปลอดภัยเข่ือน 

   ๓.๒ แจ�งเวียนขอความร)วมมือให�ส)งภาพกิจกรรมต)างๆ พร�อมรายละเอียดประกอบ 
                             นายไกรนิธี  รัตนธาดา เลขานุการคณะทํางาน KM Team แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว*า              
ทีมเลขานุการคณะทํางาน KM Team สบอ. ได&ส*งหนังสือแจ&งเวียนไปยังหน*วยงานต*างๆ ให&ส*งภาพกิจกรรม               
ท่ีเก่ียวกับการจัดการความรู&ของแต*ละหน*วยงานภายใน สบอ. มี ๓ ช*องทาง  ดังนี้ 
  ช*องทางท่ี ๑ Facebook "คลังความรู& สบอ."  
  ช*องทางท่ี ๒ Line "เครือข*าย km สบอ."  
  ช*องทางท่ี ๓ E-mail : kmteamwork@hotmail.com 
 
 

การนําเสนอ... 
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  การนําเสนอถ)ายทอดองค/ความรู�  รายละเอียดต*างๆ สามารถเป@ดดูได&ใน Web คลังความรู& สบอ.  
ในหัวข&อ “๑ หน*วยงาน ๑ องค�ความรู&” หรือ http://kmcenter.rid.go.th/kchydhome/km_hydro/kl.php 

๑) “เปOยกสลับแห�ง แกล�งข�าว”  โดย นายศุภชัย  แก�วลําใย (ผชน.บอ.) 
การผลิตข&าวระบบ "เปJยกสลับแห&ง แกล&งข&าว" 
จากเดิมการปลูกข&าวท่ีมีการใช&น้ําแช*ไว&ในแปลงนาตลอดเวลา เพ่ือควบคุมหญ&า ผลท่ีตามมา 

คือ ใช&น้ําในการทํานาปริมาณมาก ข&าวไม*กินปุyย แตกกอน&อย เกิดนาหล*ม อ*อนแอต*อโรคทําให&ถูกแมลงเข&าทําลาย                        
ได&ง*าย เกษตรกรจึงต&องใช&ปุyยและยาฆ*าแมลงจํานวนมาก ส*งผลให&ต&นทุนการผลิตสูง  เทคนิคการปลูกข&าวระบบ 
"เปJยกสลับแห&ง แกล&งข&าว" เป{นการปลูกข&าวท่ีใช&น้ําน&อย ช*วยป|องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และแก&ปEญหานาหล*ม 
ข&าวไม*ล&มตอนเก่ียว 

หลักการท่ีใช&ในการปลูกข&าวแบบ "เปJยกสลับแห&ง แกล&งข&าว" 
๑) ไม*ต&องปล*อยน้ําแช*ไว&ในแปลงนาตลอดเวลา ให&ใช&ท*อวัดระดับน้ําไปติดต้ังไว&ในแปลงนา

เพ่ือดูระดับน้ําใต&ดิน โดยใช&ท*อพีวีซีเส&นผ*าศูนย�กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๒๕ เซนติเมตร เจาะเป{นรู ๔๐ รู นําไปฝEงในนาข&าว 
ให&ขอบท*ออยู*พ&นจากพ้ืนนา ๕ เซนติเมตร เม่ือน้ําหน&าดินในนาแห&งให&ดูน้ําใต&ดินในท*อก*อน "ถ&าน้ํายังลดลงไม*ถึง                    
๑๕ เซนติดเมตร ก็ยังไม*จําเป{นต&องใช&น้ํา" 

๒) วิธีนี้ช*วยทําให&ไม*สิ้นเปลืองสูบน้ําเข&านาเกินความจําเป{น และช*วยทําให&รากข&าว
เจริญเติบโตได&ดีข้ึนด&วย ทําให&ไม*ต&องใช&น้ํามาก 

ข&อดี และการปฏิบัติ 
ทําได&ตั้งแต*สัปดาห�ท่ีสอง-เว&นช*วงข&าวต้ังท&อง-ปล*อยให&แห&งก*อนการเก็บเก่ียว ๑๕ วัน 
๑) ความชื้นท่ีโคนกอข&าว ตํ่า อุณหภูมิหน&าผิวดิน จะสูงๆ ตํ่าๆ เพลี้ยไม*ชอบ 
๒) ต&นข&าว จะไม*อวบน้ํา ผนังเซลล�จะแข็งแรง เพลี้ยจะไม*ชอบ 
๓) หน&าดินแตกระแหง รากข&าวได&ออกซิเจนมากข้ึน ทําให&ต&นข&าวแข็งแรง 
๔) ระบบราก ทํางานอย*างเต็มท่ี มีการแตกกอดี 
๕) หน&าดินได&มีเวลา เซทตัว ลดปริมาณน้ําในแปลงนาข&าวลง ช*วยลดปEญหานาหล*ม 
๖) หลังจากหน&าดินแตก ก็ค*อยใส*ปุyยลงไปในนา ปุyยจะลงไปในรอย crack (เหมือนกับ

การฝEงปุyยไว&ในดิน ทําให&รากข&าวดูดซึมสารอาหาได&เต็มท่ี การใช&ปุyยมีประสิทธิภาพมากข้ึน) ดีกว*าการหว*าน
แบบเดิม ท่ีเม็ดปุyยอยู*หน&าดิน รากไม*เจอปุyย และทําให&รากข&าวลอย มีการคายประจุ ออกไปในอากาศ ข&าวไม*ได&
สารอาหารเต็มท่ี 

๗) เติมน้ําลงในแปลงนา ปุyยท่ีอยู*ในดิน ละลายน้ํา ต&นข&าว กินอย*างหิว กระหาย ต&นข&าว
แข็งแรง 

๘) หากมีหญ&าข้ึนระหว*างแถว ก็พรวนดินป@ดหน&าดิน ฝEงปุyยไว&ในนา กําจัดหญ&าไปในตัว 
ด&วย Rotary weeder 

๙) เลี้ยงเป{ดในร*องนาดํา (บ&านท่ีมีคนอยู* ปลวก แมลง ไม*ข้ึนบ&าน แปลงนามีเป{ดอยู*ก็จะ
มีเสียง และคลื่นความร&อน รบกวนการอยู*ของแมลง) 

ข&อจํากัดในการทํานาแบบเปJยกสลับแห&ง 
๑) เปJยกสลับแห&งแกล&งข&าวทําได&ในพ้ืนท่ี "ควบคุมน้ําได&" และมีต&นทุนเอาน้ําเข&านาตํ่า 

เช*น พ้ืนท่ีชลประทาน 
๒) ไม*เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดินเค็ม อาจทําให&ข&าวตายได& 
 

๓) งดเว&น... 
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๓) งดเว&น การปล*อยน้ําให&แห&ง "ช*วงข&าวต้ังท&อง" 
๔) ปล*อยให&หน&าดินแห&งก*อนการเก็บเก่ียว ๑๕ วัน 
๕) ดินท่ีเหมาะ คือ ดินท่ีไม*เผาตอฟางข&าว (มีอินทรียวัตถุในดินให&ข&าวเลี้ยงตัวระหว*าง

หน&าดินแห&ง) 
กรมชลประทานกับโครงการทํานาแบบเปJยกสลับแห&ง 
๑. การทดลองหาช*วงระยะเวลาและจํานวนครั้งในการให&น้ําแบบเปJยกสลับแห&งของข&าว

เหนียวพันธุ�สันป�าตอง ๑ โดยนายศุภชัย  แก&วลําใย 
   วัตถุประสงค� 
 - เ พ่ือทดลองหาปริมาณการให&น้ํา ท่ีลดลงจากการให&น้ํ าแบบเปJยกสลับแห&ง                  

เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการให&น้ําท*วมขังตลอดฤดูปลูก 
 - เพ่ือทดลองหาจํานวนครั้งและช*วงเวลาท่ีเหมาะสมในการให&น้ําแบบเปJยกสลับแห&ง

โดยไม*ส*งผลกระทบกับผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับการให&น้ําแบบท*วมขังตลอดฤดูปลูก 

ตารางแสดงปริมาณน้ําท่ีให�แต)ละวิธีการ 

ครั้งท่ี  วัน เดือน ปO  วิธีการท่ี 1 วิธีการท่ี 2 วิธีการท่ี 3 วิธีการท่ี 4 หมายเหตุ  

1 14/2/2556  131.52  115.84  137.28  145.28  อายุ 35 วัน  
2 21/2/2556  -  117.12  -  125.44  อายุ 42 วัน  
3 28/2/2556  -  100.80  -  112.96  อายุ 49 วัน  
4 7/3/2556  145.92  124.48  145.28  137.28  อายุ 56 วัน  
5 14/3/2556  109.44  -  -  120.64  อายุ 63 วัน  
6 21/3/2556  118.08  -  -  122.56  อายุ 70 วัน  
7 28/3/2556  120.64  95.04  121.92  129.28  อายุ 77 วัน  
8 4/4/2556  113.28  124.80  117.76  108.16  อายุ 84 วัน  
9 11/4/2556  110.72  112.96  114.56  110.08  อายุ 91 วัน  

10 18/4/2556  104.64  115.52  116.16  121.92  อายุ 98 วัน  
11 25/4/2556  104.64  123.52  106.24  104.00  อายุ 105 วัน  
12 2/5/2556  104.32  97.92  110.40  116.80  อายุ 112 วัน  

 รวม  1163.20 1128.00 969.60 1454.40  
 

๒. โครงการจัดทําแปลงสาธิตการทํานาแบบเปJยกสลับแห&ง ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
อ*างเก็บน้ําแม*โก�น อําเภอพร&าว จังหวัดเชียงใหม*  โดยโครงการชลประทานเชียงใหม* สํานักงานชลประทานท่ี ๑ 
ร*วมกับ สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 
 
 
 

สรุปผล... 
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 สรุปผลตอบแทน 

 ๑) การใช&น้ํา แปลงปกติ ๑,๕๒๐.๒๗ m3 แปลงแกล&งข&าว ๑.๑๗๒.๔๖ m3 ความต*าง                   
-๒๒.๘๘% 
 ๒) ผลผลิต แปลงปกติ ๗๑๑.๖๕ kg/rai  แปลงแกล&งข&าว ๘๔๔.๘๗ kg/rai ความต*าง                
+๑๓๓.๒๒ kg 
 ๓)  เมล็ดพันธุ�  แปลงปกติ  ๑๕ kg/rai  แปลงแกล&งข&าว  ๕ kg/rai ความต*าง  –๖๐%  
 ๔)  ปุyย แปลงปกติ ๑๒๕ kg/rai  แปลงแกล&งข&าว  ๗๕ kg/rai ความต*าง –๕๐% 
 ๕)  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช แปลงปกติ ๒ ครั้ง แปลงแกล&งข&าว  ๑ ครั้ง ความต*าง –๕๐% 

 ข�อเสนอแนะจากผู�เข�าร)วมประชุม 
 ๑. ผส.บอ. ซักถามเก่ียวกับเรื่องขยายพ้ืนท่ีสนับสนุนในการทํานาเปJยกสลับแห&ง 
    - ผชน.บอ. ได&ชี้แจงว*าตามแนวคิดจะทํา ๑ โครงการ ๑ แปลง เนื่องจากปJนี้น้ําน&อย                  
ไม*มีการส*งน้ํา จึงสามารถดําเนินการต*อได& แต*มีในส*วนของกรมการข&าวท่ียังดําเนินการต*อ โดยเลือกพ้ืนท่ี                 
ท่ีสามารถส*งน้ําได& และเชิญกรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน เพ่ือให&ข&อเสนอแนะ แนะนํา ในข&อมูลบางส*วน               
ซ่ึงกรมชลประทานจากเดิม ผชน.บอ. และ ผชช.ชป. ๑๑ เข&าร*วมโครงการ แต*ปEจจุบันกรมมอบหมายให&                    
ดร.วัชระ เสือดี เป{นผู&แทนกรมชลประทาน 
 ๒. นายสมบัติ สาลีพัฒนา ขอเสนอแนะในส*วนของโครงการเปJยกสลับแห&งแกล&งข&าว ในปJท่ี
ผ*านมากรมชลประทานได&ดําเนินการในเรื่องการใช&น้ําอย*างรู&คุณค*า ซ่ึงในเขตสํานักงานชลประทานท่ี ๑๑ ก็มีการ
ดําเนินการทําโครงการเปJยกสลับแห&งแกล&งข&าว แต*ขาดกระบวนการบางส*วนท่ียังมีข&อมูลไม*ครบถ&วน ซ่ึงทําให&ไม*
มีข&อมูลสําคัญในการเปรียบเทียบข&อมูลของแปลงปกติ กับแปลงแกล&งข&าว หากมีข&อมูลในส*วนนี้จะทําให&
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเห็นการเปรียบเทียบได&ชัดเจนยิ่งข้ึน และศูนย�ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร  ดร.วัชระ เสือดี เป{นท่ีปรึกษาศูนย�  ก็แนะนําให&ทําโครงการเปJยกสลับแห&งแกล&งข&าวด&วย 
     ผส.บอ. เสนอแนะว*าควรมีการจัดทําโครงการเปJยกสลับแห&งแกล&งข&าวท่ีโครงการสระเก็บน้ํา
พระราม ๙ โดยต&องทําให&เกษตรกรได&เห็นว*าการทํานาเปJยกสลับแห&งแกล&งข&าวนั้น แตกต*างจากการทํานาแบบ
แปลงปกติในส*วนใด และผลผลิตท่ีได&แตกต*างกันมากน&อยเพียงใด 
 ๓. ผส.บอ. ได&ซักถามเก่ียวกับการทําแปลงเปJยกสลับแห&งแกล&งข&าวท่ีจังหวัดเชียงใหม*                
โดยแปลงของเกษตรกรเองนั้น มีการดําเนินงานอย*างไร 
     ผชน.บอ. ได&ชี้แจงว*าในส*วนของการเตรียมดิน ดูแล และเก็บเก่ียวนั้น เกษตรกรจะ
ดําเนินการเอง  และในส*วนของเจ&าหน&าท่ีของสถานีทดลองการใช&น้ําชลประทานจะดําเนินการในเรื่อง การเก็บ
ข&อมูลวัดน้ํา  เก็บข&อมูลความเจริญเติบโต และการเก็บเก่ียวในบางส*วนเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับแปลงปกติ  

  ๒) “การศึกษาเกณฑ/ความปลอดภัยเข่ือน สําหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือนของ 
เข่ือนดินกรณีศึกษาเข่ือนลําปาว”  โดย นายเอกพงษ/  แน)นอุดร  (ผู�แทน ผปข.บอ.) 

       ซ่ึงโครงการนี้ดําเนินการร*วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
       วัตถุประสงค� 

๑. วิเคราะห�ข&อมูลจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือน 
 
 
 

๒. กําหนด... 
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   ๒. กําหนดเกณฑ�เครื่องมือตรวจวัดเพ่ือบ*งบอกสถานะความม่ันคงปลอดภัยเข่ือน             
และพัฒนาให&เป{นระบบเสมือนผู&เชี่ยวชาญ เพ่ือบูรณาการกับโครงการระบบติดตามตรวจวัดข&อมูลระยะไกล            
ด&านความปลอดภัยเข่ือน ให&สามารถเตือนภัยได&อย*างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. เสนอแนวทางการปรับปรุงตัวเข่ือน และเครื่องมือวัดพฤติกรรมของเข่ือนลําปาว 

       เกณฑ�ความปลอดภัยเข่ือน 
   - ระดับปกติ (Normal) แสดงสถานะท่ีเข่ือนมีความปลอดภัย มีพฤติกรรมเป{นปกติ                
ท้ังท่ีได&จากการตรวจวัดจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือนและการสํารวจในสนาม โดยพฤติกรรมท่ีเป{นปกตินี้                  
จะสอดคล&องกับการออกแบบในปEจจุบัน 
  - ระดับเฝ|าระวัง (Alert) แสดงสถานะท่ีเข่ือนยังคงปลอดภัย แต*มีพฤติกรรมท่ีสงสัยว*าจะ
นําไปสู*ความไม*ปลอดภัยได& 
  - ระดับแจ&งเตือน (Alarm) แสดงสถานะท่ีเข่ือนมีพฤติกรรมท่ีไม*ปกติและอาจลุกลามให&เข่ือน
เข&าสู*อันตราย กล*าวคือมีอัตราความปลอดภัยลดลง 

  กิจกรรมและการวิเคราะห�ท่ีจําเป{นในแต*ละช*วงเวลา 
  ช*วงเวลาออกแบบ-ก*อสร&าง 
  การจัดทํา As-built drawing และ As-built report  และจัดทําเกณฑ�ในการเตือนภัย                 
ด&วยเครื่องมือวัดพฤติกรรม  
  ช*วงเวลาระหว*างใช&งาน 
  การจัดทํา Log Book รวมเหตุการณ�ระหว*างการใช&งาน การตรวจสภาพเข่ือน  การวิเคราะห�
เครื่องมือวัดพฤติกรรม  การต้ังงบประมาณในการบํารุงรักษา  การวิเคราะห�และปรับปรุงสภาพ 
  ช*วงการลดความสูญเสียเม่ือเกิดการพิบัติ 
  การวิเคราะห� Dam Brenk  การวิเคราะห�ความเสี่ยง  การจัดทําแผนเตือนภัย การจัดทํา
แผนอพยพ 
  วิธีการดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยเข่ือน 
  ๑) การตรวจสอบด&วยสายตา (Visual inspection) 
  ๒) เครื่องมือวัด (Dam instrument) 
  ๓) การสํารวจและทดสอบเพ่ิมเติม 
  ๔) การวิเคราะห�ด&วยแบบจําลองเพ่ือคาดการณ�พฤติกรรมเข่ือน 
  การให&คะแนนสภาพความเสี่ยงเข่ือนในสนาม 

ระดับ ๑ หมายถึง สภาพองค�ประกอบ มีความสมบูรณ�หรือทําหน&าท่ีเป{นปกติ 
  ระดับ ๒ หมายถึง สภาพองค�ประกอบ มีความเสียหายเล็กน&อย (มีแนวโน&มไปทางปกติ) 
  ระดับ ๓ หมายถึง สภาพองค�ประกอบ มีความเสียหาย ควรวิเคราะห�หรือตรวจวัดและ
ติดตามพฤติกรรมเป{นพิเศษเพ่ือประเมินความปลอดภัย อาจสามารถรอการซ*อมแซมได& (มีแนวโน&มไปทางไม*ปกติ) 
  ระดับ ๔ หมายถึง สภาพองค�ประกอบ มีความเสียหายมาก มีผลต*อการพิบัติอย*างเห็นได&ชัด 
จําเป{นท่ีต&องการซ*อมแซมโดยทันที 
 
 
 
 

บริเวณ... 



-๘- 
 

  บริเวณท่ีควรตรวจสอบสมํ่าเสมอ 
   โดยภาพรวมแล&วเข่ือนยังมีความปลอดภัย ค*าดัชนีความเสี่ยงของท้ังเข่ือนห&วยยาง Dike 
และเข่ือนลําปาวอยู*ในเกณฑ�ปกติ (RImax น&อยกว*า 1.5)  สภาพเช*นนี้ การตรวจสภาพเข่ือนให&ดําเนินการตามปกติ 
   บริเวณท่ีต&องตรวจสอบสภาพแบบสมํ่าเสมอ  (RImax ประมาณ 2.0) 
   - พ้ืนท่ีเปJยกด&านท&ายน้ํา (Wet Areas) เข่ือนห&วยยาง ช*วง กม.0+300-กม.0+350                   
และ กม.1+000-1+050  
   - การเลื่อนไถล การยุบตัว เคลื่อนตัว (Sliding) กม.0+450 (เข่ือนห&วยยาง)  
   - หลุมยุบบนสันเข่ือนและลาดเข่ือนด&านท&ายน้ําของเข่ือนลําปาวต้ังแต* กม.6+600 - กม.
6+800 
  แผนการบํารุงรักษาเข่ือน 
  ปEจจัยท่ีมีคะแนนสภาพการตรวจสูง (คะแนนเท*ากับ ๔) แต*ไม*จําเป{นต&องเร*งปรับปรุง สามารถ
บํารุงรักษาตามแผนและงบประมาณประจําปJ 
  - สภาพต&นไม& วัชพืช 
  - การขุดรื้อย&ายวัสดุ 
  - การกัดเซาะโดยคลื่น 
  - สภาพของ Toe drain 
  - การกัดเซาะจนเกิดเป{นร*องลึก (erosion) จําเป{นต&องปรับปรุง 
  การประเมินความปลอดภัยของเข่ือนและการติดตามพฤติกรรมของเข่ือนเม่ือเก็บน้ําสูง 
  ๑) ผลการวิเคราะห�พฤติกรรมเข่ือนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือน 
  ๒) ผลการวิเคราะห�จากแบบจําลอง 
  ๓) เกณฑ�การตรวจวัดพฤติกรรม 
  Scenario ในการจําลองการไหลซึม 
  ดําเนินการวิเคราะห�ย&อนกลับ (Back analysis) โดยวิเคราะห�ท้ังก*อนและหลังปรับปรุงเข่ือน 
ดําเนินการวิเคราะห�พยากรณ� ท่ีสมมติให&เกิดความไม*ปกติในชั้นดิน 
  ๑. ดินถมมี Wet layer แทรกและเกิดการลุกลาม 
  ๒. ชั้นฐานรากมีพฤติกรรมของ Backward erosion ถึงร*องแกนดินเหนียว 
  ผลการวิเคราะห�ด&วยแบบจําลอง 
  ๑. กรณีชั้นดินปกติ แสดงให&เห็นว*าตัวเข่ือนยังคงมีความม่ันคง 
  ๒. กรณีชั้นดินโปร*งน้ําแทรกในตัวเข่ือน ทุก ๕ เมตร และลุกลามไปถึงด&านท&ายน้ํา จะทําให&
ระดับน้ําในตัวเข่ือนสูงข้ึนและเม็ดดินสามารถถูกพัดพาได& อีกนัยหนึ่งแสดงให&เห็นว*าในปEจจุบันไม*มี Wet layer มาก
อย*างท่ีจําลอง ซ่ึงสรุปได&ว*าปEจจุบันตัวเข่ือนยังมีความปลอดภัย แต*หากดินบดอัดถูกกัดเซาะต*อเนื่องไปอีก                  
เป{นเวลานานย*อมทําให&เข่ือนเกิดการกัดเซาะและรั่วซึม 
  ๓. กรณีเกิด Backward erosion (piping) ในชั้นดินฐานรากท่ีเป{นทรายละเอียด ถ&าเกิด
สมบูรณ�แกนดินเหนียวจะถูกกัดเซาไปด&วย ด&วยเหตุท่ีวัสดุฐานรากท่ีเป{นดินมีความเหนียวตํ่า ย*อมเป@ดโอกาส                 
ให&เกิดการกัดเซาะ จําเป{นต&องประเมินการกรองของชั้นฐานราก รวมถึงขนาดของรอยแตกหรือช*องเป@ดในฐานราก             
ท่ีอยู*ด&านท&ายน้ํา   
 
 
 

๓) “ส่ิงท่ีได�จาก... 



-๙- 
 

  ๓) “ส่ิงท่ีได�จากการฝIกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course                      
รุ)นท่ี 4”  โดย นายวิจักษณ/  ศรีจันทร/ , นายสุภัทรชัย จูมทอง , นางยานี กล่ินเจริญ และนางสาวพรทิพย/ 
กาญจนพรหม  ผู�แทนเครือข)าย KM สบอ. 
      ประเภทของความรู& แบ*งออกเป{น 2 ประเภท  ดังนี้ 
      ๑. ความรู&ชัดแจ&ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู&ท่ีเขียนอธิบายออกมาเป{นตัวอักษร 
เช*น ทฤษฎี หลักวิชา การสังเคราะห� วิจัย ใช&สมอง (Intellectual)  เป{นกฎเกณฑ�มาตรฐานข้ันตอนผ*าน                
การพิสูจน� เป{นรูปธรรมชัดเจน  ซ่ึงจะต&องเข&าถึงข&อมูลก*อน  นําข&อมูลไปปรับใช&  เรียนรู&ยกระดับ  และรวบรวม/
จัดเก็บ เพ่ือจะได&นํามาใช&ประโยชน�ได&สะดวก รวดเร็ว 
  ๒. ความรู&แบบฝEงลึกหรือความรู&แฝงเร&น (Tacit Knowledge) คือ ความรู&ฝEงอยู*ในตัวคน
ไม*ได&ถอดออกมาเป{นลายลักษณ�อักษร หรือบางครั้งก็ไม*สามารถถอดเป{นลายลักษณ�อักษรได& ความรู&ท่ีสําคัญ       
ส*วนใหญ*มีลักษณะเป{นความรู&แฝงเร&นอยู*ในคนทํางาน และผู&เชี่ยวชาญในแต*ละเรื่อง ไม*สามารถอธิบายโดยใช&
คําพูดได&  ซ่ึงจะต&องเน&นมีใจแบ*งปEน และเรียนรู&ร*วมกันเป{นหลัก 
  ประโยชน�ของการจัดการความรู& 
    ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพคนภายในหน*วยงานและองค�กร 
  ๒) ป|องกันการสูญหายของความรู& ภูมิปEญญา 
  ๓) เพ่ิมศักยภาพในการแข*งขันและการอยู*รอด 
  ๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจ 
  ๕) เพ่ิมมูลค*า คุณค*า นวัตกรรมในองค�กร 
  ๖) เปลี่ยนวัฒนธรรมแนวด่ิงเป{นแนวราบเรียนรู&ได& 
  ๗) เพ่ิมความกลมเกลียวในหน*วยงาน 
  ๘) เกิดการพัฒนาคนและองค�กรเป{น LO 
  กระบวนการจัดการความรู&  (KM Process) 
  ๑) การบ*งชี้ความรู& 
  ๒) การสร&างและแสวงหาความรู& 
  ๓) การจัดการความรู&ให&เป{นระบบ 
  ๔) การประมวลและกลั่นกรอง 
  ๕) การเข&าถึงความรู& 
  ๖) การแบ*งปEนแลกเปลี่ยนความรู& 
  ๗) การเรียนรู& 
  กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
  ๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  ๒) การสื่อสาร 
  ๓) กระบวนการและเครื่องมือ 
  ๔) การเรียนรู& 
  ๕) การวัดผล 
  ๖) การยกย*องชมเชยและการให&รางวัล 
 
 
 

กลยุทธ�... 



-๑๐- 
 

  กลยุทธ�การจัดการความรู& กรมชลประทาน 
  - กรมชลประทานมุ*งจัดการความรู& สู* LO 
  - เส&นทางการจัดการความรู&กรมชลประทาน 
  - กลยุทธ�การจัดการความรู& กรมชลประทาน (กลยุทธ� โยนบอล จัดเก็บ กระตุ&น) 
  - CMP into KMP กรมชลประทาน 
  การสร&างความรู&ให&เกิดข้ึนในองค�กร 
  การจัดการความรู&เริ่มต&นท่ีการระบุความรู&และการสร&างให&เกิดความรู&นั้นอย*างเป{นรูปธรรม 
จึงจําเป{นท่ีต&องใช&เครื่องมือในการสร&างความรู&ท่ีชัดแจ&งให&เกิดข้ึน 
  เครื่องมือ KM   
  เครื่องมือ KM มีหลายตัว ซ่ึงการใช&เครื่องมือจะข้ึนอยู*กับความเหมาะสมในแต*ละกรณี                    
และสถานการณ�นั้นๆ  เช*น  
  ๑) AAR : After Action Review  คือ การประชุมกลุ*มเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานท่ีได&ทําไป
แล&วว*ามีผลอย*างไร มีอะไรท่ีเป{นความรู&บทเรียนและสามารถนําไปใช&พัฒนาการทํางานในครั้งต*อไป ท้ังตนเอง                       
และบุคคลอ่ืน  
  ๒) ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) คือ กลุ*มคนท่ีมีวิชาชีพเดียวกัน              
มารวมตัวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู&และสร&างองค�ความรู&ใหม*ๆ โดยมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร*วมกัน 
  ๓) Coaching in KM Framework คือ กระบวนการท่ีช*วยพัฒนาศักยภาพท่ีอยู*ในบุคคล            
ให&นําออกมาใช&ประโยชน�หรือใช&ได&เต็มท่ีมากข้ึน 
      - ชี้แนะ แนะนําการทํางาน การใช&ชีวิต 
      - ให&ข&อมูลความรู& การสอน การฝ^กหัด 
      - กระตุ&น จูงใจ ให&โอกาสพนักงานในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางานเพ่ือผลงาน
ท่ีดีข้ึน 
  วัฒนธรรมการจัดการความรู& กรมชลประทาน 
  ๑) บุคลากรพัฒนาตนเองอย*างต*อเนื่อง 
  ๒) ร*วมกันสร&างนวัตกรรมให&องค�กร 
  ๓) แลกเปลี่ยนแบ*งปEนความรู& 
  ๔) สร&างองค�ความรู&ให&องค�กรเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลา  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ�ามี) 

  ๑) ผส.บอ. แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว*าได&เข&าร*วมประชุมคณะทํางานจัดการความรู& KM Team 
เป{นครั้งแรก จากเดิมเป{น ผส.สธ. ก็สนับสนุนในด&านการจัดการความรู&และให&ความสําคัญเป{นอย*างยิ่ง                    
และในส*วนของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาก็จะให&การสนับสนุนในด&านการจัดการความรู&อย*างเต็มท่ี  
เนื่องจากการจัดการความรู&นั้นมีความสําคัญเป{นอย*างยิ่ง  ซ่ึงในทุกสํานักมีปEญหาในเรื่องอัตรากําลัง ส*งผลให&เกิด
ปEญหาในการดําเนินงานอาจล*าช&า หากมีการถ*ายทอดองค�ความรู&และมีการจัดการความรู& ท่ีดีบุคลากร              
ท่ีมาบรรจุใหม* ก็จะสามารถเรียนรู&งานได&เร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส*งผลให&สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาประสบ
ความสําเร็จต*อไป 

 

 

๒) นายไกรนิธี... 
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