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...ท่านท้ังหลายในท่ีน้ี ผู้อยู่ในต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญ ทั้งฝ่าย

พลเรือนและทหาร ย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่า ความมั่นคงของ

ประเทศชาติน้ัน จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข 

ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ ดังนั้น การสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของ

ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกัน 

ปฏบิตัแิก้ไขให้เตม็ก�าลงั โดยเฉพาะขณะนี ้ประชาชนก�าลงัเดอืดร้อน

ล�าบากจากน�า้ท่วม จงึชอบทีจ่ะร่วมมอืกนั ปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไป

โดยเร็ว และจัดท�าโครงการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน อย่างเช่น  

โครงการต่าง ๆ ที่เคยพูดไปนั้นเป็นการแนะน�าไม่ได้สั่งการ แต่ถ้า

เป็นการปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ คุ้มค่า และท�าได้ก็ท�า  

ข้อส�าคัญจะต้องไม่ขัดแย้ง แตกแยกกัน หากจะต้องให้ก�าลังใจ 

ซึง่กนัและกนัเพือ่ให้งานทีท่�าบรรลุผลทีม่ปีระโยชน์ เพือ่ความผาสกุ

ของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ...

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง



สารบัญ
พลวัตชลประทาน

	 วิวัฒน์	“กรมคลอง”	 ๑๒

	 จากกรมคลอง	สู่	“กรมทดน�้า”	 ๑๖

	 เปลี่ยนผ่านกรมทดน�้าสู่	“กรมชลประทาน”	 ๒๐

	 ชลประทานตามพระราชด�าริเพื่อปวงชน	 ๒๔

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

	 พัฒนาแหล่งน�้า	สร้าง	“สายธารชีวิต”	 ๓๐
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   ๏	โครงการเขื่อนแม่วงก์	บรรเทาภัยแล้ง	แก้ปัญหาอุทกภัย	 ๔๒

   ๏	โครงการอ่างเก็บน�้ามวกเหล็ก	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน�้าเพื่อการเกษตร	 ๔๔

   ๏	โครงการผันน�้าจากพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน�้าบางพระ	 ๔๖ 
	 		 			รองรับการใช้น�้าในอนาคต

   ๏	โครงการผันน�้าจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน�้าจังหวัดระยอง	 ๔๘ 
	 		 			แก้วิกฤตน�้าภาคตะวันออก

   ๏	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี	(แผนระยะที่	๒)		 ๕๒ 
	 		 			เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้า

   ๏	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	แก้ปัญหาน�้าอย่างยั่งยืน	 ๕๕

บริหารจัดการน�้าเพื่อปวงชน

	 จากโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่	พ.ศ.	๒๔๙๕	 ๖๒ 
	 สู่การแก้ปัญหาอุทกภัย	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 ความพร้อมทางวิทยาการ	 ๗๒

   ๏	วิทยาการหลักเพื่องานชลประทาน	 ๗๓

    •	การวัดระดับน�้าแบบดั้งเดิม	วิทยาการที่มีมานานกว่า	๖๐	ปี	 ๗๓

    •	การวัดระดับน�้าด้วยระบบโทรมาตร	เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการชลประทาน	 ๗๔
    •	ระบบ	SCADA	เทคโนโลยีการตรวจวัด	จัดเก็บ	และควบคุมระยะไกล	 ๗๕

    •	ไลดาร์	ระบบส�ารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศ	 ๗๗



    •	ROBOGATE	เทคโนโลยีควบคุมการไหลของน�้าแบบอัตโนมัติ	 ๘๐

    •	โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการน�้าระดับโครงการชลประทาน	 ๘๔

   ๏	วิทยาการสนับสนุนภารกิจหลัก	 ๘๙

    •		เครื่องผลักดันน�้า	เครื่องมือกล	บรรเทาปัญหาอุทกภัย	 ๘๙

    •	การสื่อสารแบบพอเพียง	สื่อสารได้แม้ยามเกิดภัยพิบัติ	 ๙๑

    •	การสื่อสารแบบทันสมัย	บทบาทส�าคัญต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ	 ๙๓

โครงการในพระราชด�าริ พระปรีชาสามารถ แก้ปัญหาอุทกภัย

	 ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์	เร่ง...ลัด...ตัดน�้า	บรรเทาอุทกภัย	 ๙๖

	 แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย	แก้วิกฤตน�้าท่วม	 ๑๐๒

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน

	 “การมีส่วนร่วม”	หัวใจส�าคัญของการพัฒนา	 ๑๐๘

   ๏	“ฝายเหมืองดั้ง”	พัฒนาภูมิปัญญาสู่องค์กรบริหารการใช้น�้าที่เข้มแข็ง	 ๑๑๑ 
	 รางวัลแห่งความส�าเร็จระดับสากล	 ๑๑๔

   ๏	การบริหารจัดการน�้าโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม	โครงการส่งน�้าและ	 ๑๑๕ 
	 		 			บ�ารุงรักษากระเสียว

   ๏	การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ	โครงการส่งน�้าและ	 ๑๑๘ 
	 		 			บ�ารุงรักษาแม่ยม

	 การสร้างความมั่นใจ	ไว้วางใจ	และศรัทธา	ด้วยหลักธรรมาภิบาล	 ๑๒๒ 
	 ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	 พัฒนาคน	พัฒนางาน	ชลประทานก้าวไกล	 ๑๒๘

	 “สานสัมพันธ์”	ต่างประเทศ	 ๑๓๕

   ๏	ความร่วมมือจาก	JICA	ในการแก้ปัญหาน�้าท่วม	 ๑๓๖

   ๏	แม่น�้าโก-ลกเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย	 ๑๓๙

   ๏	แสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	International	 ๑๔๕ 
	 									Executive	Council	และ	Asian	Regional	Conference	ในประเทศไทย

สมดุลน�้า สมดุลชีวิต	 ๑๔๗

รอบทิศชลประทาน ๑๕๐
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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานส�าคญัขนาดใหญ่ในสงักดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ที่มีก�าลังคนกระจายในทุกจังหวัด ได้รับงบประมาณ

ในแต่ละปีจ�านวนมากส�าหรบัปฏบิตัติามภารกจิหลกัในการพฒันาแหล่งน�า้  

บรหิารจดัการน�า้ และการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากน�า้ โดยมุง่เน้น 

ที่จะขยายและกระจายการพัฒนาแหล่งน�้าและพ้ืนท่ีชลประทานให้

ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน อันถือเป็น

นโยบายส�าคัญของชาติ ซึ่งกรมชลประทานสามารถสนองตามนโยบาย 

ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กรมชลประทานมไิด้รบัผิดชอบเพียงการ

ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดและประเภทต่าง ๆ  เพ่ือให้มนี�า้เพียงพอ 

กับความต้องการและขยายพื้นท่ีชลประทานเท่านั้น หากยังเดินหน้า 

ที่จะด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน โดยการปรับแผนการบริหารจัดการน�้าให้สนองต่อการ

ปรับแผนการเพาะปลูกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรผู้ใช้น�้ามีการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่ส�าคัญ กรมชลประทานยังได้วางแผนพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น พัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

ดังกรณีการเกิดมหาอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้เข้าไปมีบทบาทและเป็นแรงส�าคัญ

ในการปฏบิติังานตามแผนงานของรฐับาล ทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว และต้องขอชืน่ชมกบัการให้ความส�าคญั

ในการมส่ีวนร่วมของเกษตรกรในรปูขององค์กรผูใ้ช้น�า้ชลประทาน อาสาสมคัรชลประทาน ได้มส่ีวนร่วมในการ

ส่งน�า้และการบ�ารงุรกัษาจนเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมกนั ดงัปรากฏผลแห่งการได้รบัรางวลัแห่งความส�าเรจ็

ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติถึงสองรางวัล

ในโอกาสครบรอบ ๑๑๐ ปี กรมชลประทาน ขออญัเชญิพระบารมแีห่งพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

ผูท้รงก่อต้ังกรมชลประทาน และพระบารมแีห่งพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ ปกป้อง

คุ้มครองบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานให้แคล้วคลาดจากสิ่งมัวหมองท่ีมากระทบกาย 

กระทบใจ กระทบสตปัิญญาอนัสจุรติ และพร้อมทีจ่ะมุง่มัน่ปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้วยความเข้มแขง็และ

ตั้งใจ เพื่อน�าความเจริญมั่นคงสู่กรมชลประทานและประเทศชาติอย่างสมเกียรติภูมิ

	 (นายธีระ	วงศ์สมุทร)

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

สารจากอธิบดีกรมชลประทาน

ตลอดระยะเวลา ๑๑๐ ปี นับแต่วันสถาปนากรมชลประทาน เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๔๕ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีโครงการชลประทานจ�านวนมาก
กระจายอยู่ท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ มีการพัฒนา ปรับปรุงยกระดับ
คณุภาพการบรหิารจดัการองค์กรอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้วธิกีารบรหิารจดัการ
ชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน ส�าหรับผลการ
ด�าเนนิงานส�าคญั ๆ  ทีก่�าลงัด�าเนนิการ ได้แก่ การก่อสร้างโครงการห้วยโสมง 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดปราจนีบรุ ีและโครงการท่ีจะด�าเนนิการ 
ได้แก่ โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
ตลอดจนการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน�้าประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ชลประทานทุกปี การบ�ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบชลประทานท่ีมีอยู่

ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ส�าคัญมีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
น�้าให้บังเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปัจจุบันต่อเนื่องถึงอนาคตของกรมชลประทาน คือการพัฒนาการ
ชลประทานในพืน้ที ่๒๕ ลุม่น�า้อย่างเป็นระบบ โดยเพิม่พืน้ทีช่ลประทานตามศกัยภาพการพฒันา มุง่สูเ่ป้าหมาย  
๖๐ ล้านไร่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการใหม่ อาทิ อ่างเก็บน�้า ฝายทดน�้า ประตูระบายน�้า การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพื้นที่ชลประทานระดับไร่นา โครงการเหลียวหลัง แลหน้า ปรับปรุงโครงการที่ทรุดโทรมหรือก่อสร้าง 
มานานแล้ว การวางระบบระบายน�า้ แก้มลงิต่าง ๆ  ซึง่การด�าเนนิงานโครงการเหล่านีไ้ม่ง่ายนกัท่ีจะด�าเนนิการได้ 
ในปัจจุบัน แต่กรมชลประทานไม่เคยท้อถอยหรือหยุดนิ่ง พยายามทุกวิถีทางที่จะเร่งรัดการด�าเนินงานพัฒนา
แหล่งน�้า และระบบชลประทานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร เพื่อความเจริญมั่นคงและ
ยั่งยืนของประเทศ

ด้วยความทุ่มเทและต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานท่ีประสานสอดคล้องกัน
ทกุฝ่ายอย่างมเีอกภาพ ก่อให้เกดิความส�าเรจ็อนัเป็นทีป่ระจกัษ์ ดงัปรากฏรางวลัเกยีรตยิศทีไ่ด้รบัจากองค์การ
สหประชาชาติ ๒ ปีซ้อน ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี  
๒๕๕๔ ประเภทการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย  
ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก กระบวนงานการบรหิารจดัการชลประทานแบบมส่ีวนร่วม โดยคณะกรรมการภาค
ประชาชนและองค์กรผู้ใช้น�้า โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี และรางวัลชนะเลิศ  
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจ�าปี ๒๕๕๕ ประเภทเดียวกัน กระบวนงานการป้องกันและการ
บรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ท้ังหมดล้วนเป็นก�าลังใจ 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องกรมชลประทานได้มพีลงัทีจ่ะร่วมกนัฟันฝ่าปัญหาอปุสรรคทัง้หลาย ก้าวสูเ่ส้นทาง 
แห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจเปี่ยมล้น

	 (นายเลิศวิโรจน์	โกวัฒนะ)

	 อธิบดีกรมชลประทาน
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นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
อธิบดีกรมชลประทาน

ผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทาน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา

นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

นายสัญชัย เกตุวรชัย
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
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นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา 

ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา

นายประสิทธิ์ สีโท
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา 

ด้านส�ารวจและหรือออกแบบ

นายมนตรี ตันตระกูล
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา 

ด้านควบคุมการก่อสร้าง

นายชูชาติ ฉุยกลม
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา 

ด้านวางแผนและโครงการ



พ ล วั ต ช ล ป ร ะ ท า น
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...หากย้อนเวลากลบัไปในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๕๗ 
จะได้เหน็ถงึววิฒันาการของงานชลประทานในประเทศไทย ซึง่เป็น
ห้วงเวลาส�าคญัในการก่อก�าเนดิ “กรมคลอง” อันเป็นจดุเริ่มต้น
ของการชลประทานที่ถูกหลักวิทยาการสมัยใหม่...

งานชลประทานในประเทศไทยได้เริ่มมีการพัฒนาอย่างเป็น 

รูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

รัชกาลท่ี ๕ ซึ่งนับเป็นสมัยที่ได้มีการพัฒนากิจการชลประทาน

แผนใหม่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่เพาะปลูก

ของประเทศมากทีส่ดุ ตามความเหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศของ

แต่ละท้องที่และสถานะการเงินของประเทศจะอ�านวยให้

โดยระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๓-๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ม ี

การขุดลอกคลองและขุดคลองใหม่บริเวณทุ่งราบภาคกลาง ในพื้นที่ 

ที่เหมาะสมเป็นจ�านวนมาก ด�าเนินการโดยเอกชนรายใหญ่ บริษัท

ขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Canals, Lands and Irrigation  

Company) ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ด�าเนินการเมื่อ  

พ.ศ. ๒๔๓๓ โดยก�าหนดให้ก่อสร้างระบบคลองขึน้ในพืน้ทีร่าบฝ่ังตะวนั

ออกของแม่น�้าเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดปทุมธานีที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต  

มคีลองรงัสติประยรูศกัดิเ์ป็นคลองสายใหญ่ทีข่ดุขึน้ เริม่ต้นจากบรเิวณ

แม่น�า้เจ้าพระยาทีต่�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ีและ

สิ้นสุดที่อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และมีคลองแยกซอย 

เพื่อไปเชื่อมกับคลองหกวาอีก ๑๖ สาย แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๔๐

พลวัตชลประทาน

ววิัฒน์  “กรมคลอง”
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ประโยชน์ที่ได้รับจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์สามารถเก็บน�้า

ไว้ในคลองได้ประมาณ ๑.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มผลผลิต

ทางด้านการเกษตรได้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และบรรเทาอุทกภัย

แก่พื้นท่ีเพาะปลูกในบริเวณทุ่งรังสิต นอกจากนี้ยังใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมทางน�า้ทีส่�าคญัและจ�าเป็นในสมยันัน้ได้เป็นอย่างด ีรวมทัง้ 

คันคลองก็ใช้เป็นถนนเพื่อการคมนาคมและล�าเลียงผลผลิต และ 

ทีส่�าคญัในการด�าเนนิงานขดุคลองบรเิวณทุ่งรงัสติครัง้นีม้ส่ีวนส�าคญั

ต่อการจัดตั้งกรมคลองในเวลาต่อมา

เมือ่ เจ้าพระยาเทเวศรวงศ์ววิฒัน์ เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร 

น�าความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ถงึสภาพคลองในบรเิวณทุง่ราบภาคกลางทัง้ทีข่ดุมาในรชักาลก่อน ๆ   

รวมทั้งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ท่ีขุดขึ้นใหม่ในรัชสมัยของพระองค์  

ได้เกดิการตืน้เขนิ ไม่สะดวกต่อการคมนาคม และท�าให้ขาดแคลนน�า้ 

ส�าหรับการท�านา จ�าเป็นต้องมีการช่วยเหลือจัดหาน�้าให้แก่ราษฎร

เพื่อใช้ส�าหรับปลูกข้าวเป็นการด่วน จึงขอพระราชทานพระบรม 

ราชานุญาตให้พิจารณาจ้างนายช่างชลประทานจากต่างประเทศ 

มาศกึษาพจิารณาและแก้ไขงานจดัหาน�า้ในบรเิวณทุง่รงัสตินีใ้ห้ดขีึน้

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัทรงตระหนกัและห่วงใยปัญหา

การขาดแคลนน�้าส�าหรับการเพาะปลูก

ที่ เกิดขึ้นกับราษฎรของพระองค์อยู ่

เสมอ จึงได้มีพระราชด�าริเห็นชอบ 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้

กระทรวงเกษตราธกิาร ร่วมกบั กระทรวง 

การต ่างประเทศ จัดหาวิศวกรผู ้

ช�านาญงานชลประทานชาวต่างชาติ 

มาท�าหน้าที่ตรวจการคลองและเป็น 

ท่ีปรึกษาของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์ 

วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ในการที่เกี่ยวข้องทางน�้า

ซึ่งใน พ.ศ. ๒๔๔๕ จึงได้มีการว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์  

ไฮเด (J. Homan Van Der Heide) ผู้เชี่ยวชาญการชลประทาน 

ชาวฮอลันดา มาศึกษาหาลู่ทางสร้างกิจการชลประทานในบริเวณ 

ทุ่งราบภาคกลาง พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ตั้ง “กรมคลอง” ขึ้น  

และทรงแต่งต้ัง นายเย โฮมัน 

วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรม

คลองคนแรก ให้รับผิดชอบ 

การพัฒนางานในด้านนี้ต่อไป

หลังจาก นายเย โฮมัน  

วันเดอร์ ไฮเด ได้ปฏิบัติงาน 

มานาน ๘ เดือน ในการส�ารวจ

ทุ ่ งราบภาคกลางก็ได ้จัดท�า

รายงานถวาย โดยได้เสนอให้ 

สร้างเขื่อนทดน�้าขนาดใหญ่

เพื่อทดน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา

ที่จังหวัดชัยนาท หรือ “สกีม

ชยันาท” แล้วขดุคลองส่งน�า้เพือ่

น�าน�้าออกทางด้านหน้าเข่ือนไป

ยังพื้นที่เพาะปลูกที่อยู ่บริเวณ

สองฝั ่งของแม่น�้าจนถึงพื้นที่

ชายทะเล รวมทัง้โครงการทดน�า้ 

สกีมพระปฐมเจดีย์ สกีมป่าสัก 

สกีมทุ่งตะวันออก เป็นต้น และ

ต้องแก้ไขคลองธรรมชาตทิีม่อียู่

ในพื้นที่ทางตอนล่างของทุ่งราบ

ไปด้วย ทว่าแผนงานก่อสร้าง
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โครงการดังกล่าวต้องมีเหตุให้

ถูกระงบัไว้ก่อน เนือ่งจากต้องใช้

เงินลงทุนจ�านวนมหาศาล

ในท่ีสุดภารกิจของกรม

คลองกต้็องเร่ิมต้นด้วยโครงการ

ขนาดเล็ก ในท�าเลที่เหมาะสม

ก่อน ซึ่งหากไม่เกิดประโยชน์

ก็จะไม่มีการเดินหน้าโครงการ

ขนาดใหญ่ต่อไป กรมคลองจึง

ท�าได้แค่เพียงการขุดลอกคลอง

ที่ตื้นเขินและดูแลท�านุบ�ารุง

คลองต่าง ๆ บริเวณภาคกลาง

ตอนล่าง พร้อมกับก่อสร้าง

ประตูระบายน�้าและประตูเรือ

สัญจรตามต้นคลองและปลาย 

คลองต่าง ๆ  ตามพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เพื่อให้คลองต่าง ๆ 

ที่มีอยู ่แล้วสามารถเก็บกักน�้า

ไว้พอส�าหรับใช้บ�ารุงการเพาะ

ปลูก และเพื่อให้เรือแพสัญจร

ไป-มาตามคลองเหล่านั้นได  ้

ไปพลางก่อน

ดังนั้น กรมคลองจึงเริ่ม

ด�าเนินการขุดลอกคลองต่าง ๆ 

อาทิ คลองภาษีเจริญ คลอง

ด�าเนินสะดวก คลองราชด�าริ คลองไผ่สิงห์โต คลองแสนแสบ 

คลองท่าไข่ คลองบางขนาก คลองส�าโรง และคลองประเวศบุรีรัมย์ 

ก่อสร้างประตูเรือสัญจรเพื่อการคมนาคมซึ่งได้อาศัยน�้าล�าคลอง

เป็นหลัก อาทิ ประตูเรือสัญจรประทุมวันที่คลองแสนแสบ ประตู

เรือสัญจรท่าไข่ ประตูเรือสัญจรพระโขนง ประตูเรือท่าถั่ว ประตู

เรือสัญจรปากตะคลอง ประตูเรือสัญจรคลองด่าน ประตูเรือสัญจร

ภาษีเจริญ และประตูเรือสัญจรกระทุ ่มแบนที่คลองภาษีเจริญ 

ทั้งสองด้าน

ก่อสร้างประตูระบายน�้าเพื่อเก็บกักน�้าช่วยเหลือการท�านา

ตอนปลายฤดูฝน อาทิ ประตูระบายน�้าไผ่สิงห์โต ประตูระบายน�้า

คลองราชด�าริ ประตูระบายน�้าประทุมวัน ประตูระบายน�้าท่าไข่ 

ประตรูะบายน�า้พระโขนง ประตรูะบายน�า้คลองด่าน ประตรูะบายน�า้

บางปลาม้า ประตรูะบายน�า้สาล ีประตรูะบายน�า้หวัลาดชะโด ประตู

ระบายน�้าภาษีเจริญ ประตูระบายน�้ากระทุ่มแบนที่คลองภาษีเจริญ

ทั้งสองด้าน เมื่อกรมคลองด�าเนินการขุดลอกคลองต่าง ๆ รวมทั้ง 

การก่อสร้างประตูระบายน�้าและประตูเรือสัญจรดังกล่าวเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สามารถเก็บรักษาระดับน�้าไว้ในคลองเป็น

ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกได้รวมพื้นที่ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่  

ได้ผลติผลสม�า่เสมอเกอืบทกุปี และยงัมปีระโยชน์ด้านการคมนาคม

อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

แหล่งน�้าในด้านต่าง ๆ อีกมากไม่ว่าจะเป็นการตราพระราชบัญญัติ 

บ�ารุงรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ เพื่อป้องกันการตื้นเขินของคลอง 

อันเกิดจากการกระท�าต่าง ๆ ก�าหนดระเบียบส�าหรับการสัญจร 

ในคลอง ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ�านาจเรียกเก็บ 

เงินค ่าผ ่านคลองที่ ได ้บ�ารุ งรักษาแล ้วซึ่ งยั งคงใช ้อยู ่ จนถึง 
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ปัจจุบัน มีการจัดตั้งสถานีอุทกวิทยาเพื่อวัดระดับน�้าและตรวจสอบ 

ปริมาณน�้าไหลตามล�าน�้าต่าง ๆ อาทิ แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าน้อย 

แม่น�้าลพบุรี แม่น�้าสุพรรณ แม่น�้าแม ่กลอง และแม่น�้าป ่าสัก

ออกแบบและด�าเนินการก่อสร้างคลองส่งน�้าให้แก่การประปา

กรุงเทพฯ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล พร้อมกับสร้างอาคาร 

และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามคลองหลายแห่ง โดยคลองส่งน�้า 

ดังกล่าวได้ขุดแยกจากคลองขังที่ต�าบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี  

ไปถึงคลองบางหลวง-เชียงราก แล้วขุดต่อจากคลองบางหลวง- 

เชียงรากตรงไปยังโรงสูบน�้าและโรงกรองน�้าสามเสน เพื่อจัดท�าน�้า

บริสุทธิ์รวมความยาวประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองนานถึง ๗ ปี 

กไ็ด้ขอลาออกจากราชการโดยท�าหนงัสอืกราบถวายบงัคมลาพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเกิดความขัดแย้งขึ้น 

กบัรัฐบาล จงึเป็นอนัสิน้สดุบทบาทและภารกจิเจ้ากรมคลองคนแรก 

และพระยาสวัสดิว์รวิถี (หม่อมราชวงศ์สายหยดุ สนทิวงศ์) ได้เข้ามา 

สานงานของกรมคลองต่อ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งเจ้ากรมคลอง

ในสมัยเจ้ากรมคลองท่านนี้ได้มีการจัดการแก้ไขระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการแบ่งการบริหารกรมออกเป็น  

๗ กอง แทนการบริหารงานแบบเดิมที่รวมศูนย์อ�านาจอยู่ที่เจ้ากรม 

เพยีงคนเดยีว และมกีารเปลีย่นแปลงอ่างน�า้ประทมุวนัเป็นคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ สร้างประตรูะบายน�า้เพือ่ป้องกนัน�า้เคม็ทีค่ลองส�าโรงและ

ปากตะคลอง ตลอดจนได้เริม่งานก่อสร้างโครงการขนาดเลก็ส�าหรบั

พืน้ท่ีเพาะปลกูบรเิวณทุง่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยา โดยสร้าง

ประตรูะบายน�า้ขึน้ท่ีลาดชะโด จังหวัดพระนครศรอียธุยา บางปลาม้า

และสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี

แต่ในระยะเวลานั้นสถานะทางการเงินของประเทศไทย 

ไม่เอื้ออ�านวยให้กรมคลองสามารถปฏิบัติงานคืบหน้าบรรลุตาม

เป้าหมายได้เท่าใดนัก งานของ 

กรมคลองจึ ง เป ็นเพียงเพื่ อ 

การคมนาคมทางน�้า เสียเป็น 

ส่วนใหญ่ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๕  

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมง กุฎเกล ้ า เจ ้ าอยู ่ หั ว 

รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ยุบกรมคลอง  

แล ้วโอนกิจการทั้งหมดของ 

กรมคลองไปขึ้นอยู่กับกรมทาง 

ในกระทรวงโยธาธิการ โดยให ้

กรมทางมีหน้าที่ก่อสร้างทาง 

ทั้ งทางบกและทางน�้ าด ้ วย 

ส่วนการขุดคลองหรือซ่อมแซม 

ทางน�้าเพื่อประโยชน์ในการ 

เพาะปลูกนั้น ให้เป็นหน้าที่ของ 

กระทรวงเกษตราธกิาร แล้วมอบ

ให้กรมทางเป็นผูด้�าเนนิการตาม 

ความเหมาะสม

. . .และจากเรื่องราว 
ครั้งน้ีได้น�าไปสู่เรื่องราวของ
กรมคลองในก้าวต่อไป…
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...ววิฒันาการต่อจากนีไ้ปเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญั
อันน�าไปสู่การจัดตั้ง “กรมทดน�้า” ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ 
การพัฒนางานชลประทานในประเทศไทยในยุคสมัยต่อมา...

ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๕๖ ซึ่งเป็นช่วงต้นรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยประสบกับ

สภาวะฝนแล้งเป็นเวลานานถงึ ๓ ปีติดต่อกัน ส่งผลให้น�า้ตามล�าคลอง

หรือแหล่งน�้าธรรมชาติบริเวณทุ่งราบภาคกลางอันเป็นอู่ข้าวอู่น�้า

ส�าคญัของประเทศ มรีะดบัน�า้ต�า่กว่าปกต ิสายน�า้ไม่ไหลเข้าไปหล่อ 

เลี้ยงพื้นที่นาเหมือนปีก่อน ๆ ท�าให้การท�านาได้รับความเสียหาย 

อย่างมาก ราษฎรต้องได้รับความเดือดร้อน ค่าครองชีพตามเมือง

ต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุมอย่างไม่เคย

ปรากฏมาก่อน เพือ่รบีแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนดงักล่าวทีเ่กดิขึน้  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยมีพระสมเด็จเจ้าพี่ยาเธอ 

กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร เป็นประธาน 

เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไขทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ พระสมเด็จเจ้าพี่ยาเธอ 

กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ได้ถวายความเหน็ว่าควรมกีารเร่งรดัพฒันา 

งานชลประทานขึ้นในประเทศไทยโดยด่วน โดยในการบ�ารุงรักษา 

การเพาะปลูกให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยวิธีการทดน�้า

จากกรมคลองสู่
“กรมทดน�้า”

พลวัตชลประทาน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ตามหลักวิชาการ เพื่อช่วยควบคุมให้น�้าฝนและน�้าท่าสามารถ 

ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลกูได้อย่างมปีระสทิธิภาพ พระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด�าริเห็นชอบตามรายงานนั้น 

และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตดิต่อขอความช่วยเหลอืทางด้าน

วิชาการจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งได้ให้ยืมตัว เซอร์ ทอมมัส วอร์ด  

(Sir Thomas Ward) ผูเ้ชีย่วชาญการทดน�า้ชาวองักฤษ เข้ามาช่วยเหลอื 

ศึกษาการวางรูปงานโครงการชลประทานในประเทศไทย ในเดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖

หลังจาก เซอร์ ทอมมัส วอร์ด เดินทางมาปฏิบัติงาน 

ในประเทศไทยก็ได้ท�าการส�ารวจสภาพภูมิประเทศ รวบรวมและ

ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัน�า้ ปัญหาการชลประทานในรชักาลที ่๕ รวมถงึ 

รายงานของนายเย โฮมนั วนัเดอร์ ไฮเด ทีจ่ดัท�าไว้ก่อนหน้านี ้จากนัน้จึง

เสนอรายงานซ่ึงมีข้อส�าคัญโดยสรุป คือ ในการจะพฒันาประเทศไทย

ให้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวท่ีส�าคัญของโลกตลอดไปนั้น ควรจะมี

การก่อสร้างงานชลประทานที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการขึ้น  

ทั้งนี้หากการด�าเนินงานโครงการทดน�้าตามหลักวิชาการตามที่ 

นายเย โฮมัน วนัเดอร์ ไฮเด เสนอไว้เป็นผลส�าเรจ็แล้วจะเป็นประโยชน์ 

อย่างยิ่งแก่ประเทศ แต่ต้องก�าหนดโครงการย่อยเพื่อด�าเนินการ 

ทีละส่วน ในการนี้เห็นสมควรให้พิจารณาก่อสร้างโครงการทดน�้า

ส�าหรับพืน้ท่ีราบตลอดบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยา โดยแบ่งงานก่อสร้าง

เป็นตอน ๆ ๕ ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑ การทดน�้าไปยังทุ่งนาทางตะวันออกและตะวันตก

ของแม่น�า้สุพรรณบุร ีตลอดลงมาทางใต้จนถึงท้องทีต่�าบลสองพีน้่อง 

เพื่อประโยชน์ในการขยายพื้นที่การท�านาเพิ่มขึ้น และเพื่อให้มี

ปริมาณน�้าเพียงพอหล่อเลี้ยงต้นข้าวในพื้นที่นาที่มีอยู ่เดิมให้ได้

ผลผลิตอย่างสม�่าเสมอ หรือ “โครงการแม่น�้าสุพรรณ”

ตอนที่ ๒ การทดน�้าในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มพูนผลผลิต 

ข้าวให้แก ่ฝ ั ่งตะวันออกของ 

แม ่น�้ า เพชรบุ รี และขยายพื้ นที ่

นาในฝั ่งตะวันตกให้มากข้ึน 

หรอื “โครงการเพชรบรุฝ่ัีงตะวนั

ออก”

ตอนที่ ๓ การทดน�้า

ไปยังพื้นที่ริมคลองขุดที่ใช้เป็น

ทางเรอืสญัจรในบรเิวณทุง่รงัสติ 

รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบนอก 

เพื่อให ้มีปริมาณน�้าเพียงพอ

หล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลอย่าง

สม�่าเสมอ และเพื่อขยายพื้นที่

การท�านาในบริเวณดังกล่าว 

หรือ “โครงการป่าสักใต้”

ตอนที ่๔ การทดน�า้ไปยงั 

พื้นที่ราบในจังหวัดล�าปาง เพื่อ

ประโยชน์ในการขยายการท�า

นาให้มากข้ึนและสามารถบ�ารุง

หล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลผลิต

สม�่าเสมอ

ตอนที ่๕ การทดน�า้เข้าสู ่

ล�าคลองต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่

ลุ ่มริมแม่น�้าเจ้าพระยาทั้งฝั ่ง 

ตะวันออกและตะวันตก ในเขต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมา

ถึงพื้นที่ตอนล่างจดชายทะเล 

เพื่อเพิ่มความสะดวกในทาง
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และบ�ารุงรักษาประตูน�้าต่าง ๆ ๑๗ แห่ง นอกจากนี้ ยังให้มีหน้าที่ 

รบัผดิชอบงานเกีย่วกบัการระบายน�า้ การแปรสภาพทีด่นิ การบรรเทา 

อุทกภัยและงานไฟฟ้าพลงัน�า้เพิม่ข้ึนด้วย และหลงัจาก เซอร์ ทอมมสั  

วอร์ด ได้จัดท�ารายงานต่าง ๆ เสร็จแล้วก็กราบบังคมทูลลากลับ  

ทางกระทรวงเกษตราธิการจึงได้แต่งต้ัง นายอาร์ ซี อาร์ วิลสัน 

ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ช่วยของ เซอร์ ทอมมัส วอร์ด เป็นเจ้ากรมทดน�้า  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗

กรมทดน�้าในยุคนี้มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาแหล่งน�้า

ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการริเริ่มการจัดท�ากิจการ

ชลประทานขนาดใหญ่ขึ้นเป็นแห่งแรกใน พ.ศ. ๒๔๕๘ นั่นคือ 

การด�าเนิน “โครงการชลประทานป่าสักใต้” ซึ่งเป็นการก่อสร้าง

เขื่อนทดน�้ากั้นแม่น�้าป่าสักที่ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท�าหน้าที่ทดน�้าในแม่น�้าป่าสักให้มีระดับสูงขึ้น  

พร้อมกับก่อสร้างงานระบบส่งน�้าจากหน้าเขื่อนไปตามคลองต่าง ๆ  

จนครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกในท้องที่จังหวัดสระบุรี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จนถึงพื้นที่ทุ ่งหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

ประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งสามารถให้ประโยชน์แก่ราษฎรใน 

การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่เดิมพื้นที่บริเวณดังกล่าว

ต้องอาศัยน�้าฝนเพียงอย่างเดียว

คมนาคม รวมทั้งให้มีปริมาณ

น�้าบ�ารุงหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้

ผลผลิตดียิ่งขึ้น

ส่วนเขื่อนทดน�้าที่ควร 

สร้างปิดกั้นแม่น�้าเจ้าพระยาใน

บริเวณจังหวัดชัยนาท หากมี

ราษฎรจ�านวนมากได้ขยายพืน้ท่ี

เพาะปลูกหรือเข้าไปตั้งถิ่นฐาน

กระจายเกือบเต็มพื้นที่ในเขต

ลุ่มน�า้เจ้าพระยาตอนล่างเมือ่ใด 

แล้ว ก็ควรพิจารณาก่อสร้างขึ้น

ในเวลานั้นตามรูปแบบที่นายเย 

โฮมนั วนัเดอร์ ไฮเด วางโครงการ

ไว้ หลังจากนั้นโครงการสาขา

ของแม่น�้าเจ้าพระยาที่ก่อสร้าง

เสรจ็ตามโครงการระยะแรกนีก้็

จะได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์

ขึ้นต่อไป

ในวันที่ ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๔๕๗ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯ 

ให้รวบรวมกิจการของกรมคลอง 

เก่าแล้วจัดตั้งเป็น “กรมทดน�้า” 

เพือ่ให้รับผดิชอบท�างานชลประทาน

ตามโครงการที่จะด�าเนินการต่อไป 

โดยมกีารแบ่งส่วนราชการ ดงันี ้

กองบัญชาการ กองบาญชี 

กองพัสดุ กองจัดซื้อที่ดินสร้าง

การทดน�้า กองเซอร์เวย์ดิวิชั่น 

กองช่างเขียน กองทดน�้าแคว 

ป่าสกั กองเคร่ืองกล กองโรงงาน 

แพนกเรือขุด กองผลประโยชน์
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

โครงการชลประทานป่าสักใต้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ตามโครงการใน พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยมี นายอาร์ ซี อาร์ วิลสัน เป็น 

ผู้บงัคบับญัชาและจดัการด�าเนนิงาน พร้อมด้วยนายช่างกลทัง้ชาวไทย 

และชาวต่างประเทศ และถึงแม้ว่าประเทศไทยในขณะนั้นจะอยู่ใน

ช่วงวกิฤตการณ์สงครามโลกกต็าม แต่การด�าเนนิงานของกรมทดน�า้ 

ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้โดยสัมฤทธิผล เมื่อวันที่  

๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๖๗ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดพร้อมกับพระราชทานนามเขื่อน 

แห่งนี้ ซึ่งเป็นเขื่อนชลประทานที่ก่อสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการและตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน�้าสมัยใหม่อย่าง

แท้จริงว่า “เขือ่นพระราม ๖” แทนชือ่เดมิคอื “เขือ่นพระเฑยีรราชา” 

จากผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จในการสร้างเข่ือน

พระราม ๖ นี ้ส่งผลให้เกดิงานก่อสร้างโครงการชลประทานส�าคญั ๆ   

ตามมาอกีมากมายและกระจายไปทัว่ทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย อาทิ 

โครงการชลประทานแม่น�้าสุพรรณตอนล่าง หรือต่อมาเรียกว่า 

“โครงการโพธิพ์ระยา” ซึง่เป็นโครงการรบัน�า้นองจากแม่น�า้เจ้าพระยา 

โครงการแรกของประเทศไทย และ “โครงการเชียงราก-คลองด่าน” 

ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการระบายน�้า การคมนาคม และใช้น�้าส่วนที่

เหลือจากโครงการชลประทานป่าสักใต้น�ามาแก้ปัญหาความเค็ม

ของดินแถบชายทะเล

จนกระทั่งเมื่อ นายอาร์ ซี อาร์ วิลสัน ได้กราบบังคมลากลับ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ ้าอยู ่หัวจึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าพระยา

พลเทพ (เฉลมิ โกมารกลุ ณ นคร)  

ซึ่ ง ขณะนั้ นด� า ร งต� า แหน ่ ง

เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร  

ให้รักษาการในต�าแหน่งอธิบดี

กรมทดน�้ าอีกต�าแหน ่งหนึ่ ง 

ตั้ งแต ่ วันที่  ๑๕ สิ งหาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๕ จนถึงวันที่ ๑๗ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ จากนั้น 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ 

แต่งตั้ง พระยาชลมารคพิจารณ์ 

(หม่อมหลวงพงศ์ สนิทวงศ์) 

เป็นอธิบดีกรมทดน�้าในเวลา

ต่อมา

...และแล้วเรือ่งราวของ
กรมทดน�า้กไ็ด้ด�าเนนิมาจนถงึ
ห้วงเวลาส�าคัญที่ต้องจดจ�า
ร�าลึก...
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...เมื่อวิวัฒนาการของกรมทดน�้าได ้ เดินทางมาถึง 
จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ เป็น “กรมชลประทาน” ที่มีบทบาท
ส�าคญัเก่ียวกับการบรหิารจดัการน�า้ภายในประเทศไทยมาจนถงึ 
ทุกวันนี้...

ขณะที่กรมทดน�้าก�าลังก่อสร้างโครงการโพธ์ิพระยาที่จังหวัด

สุพรรณบุรีกับโครงการเชียงราก-คลองด่าน ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระองค์ 

ได้พระราชด�ารว่ิา ค�าว่า “ทดน�า้” ทีใ่ช้เรยีกชือ่กรมอยูไ่ม่ถกูต้องตรงกับ 

งานแท้จริงที่ปฏิบัติ เพราะค�าว่า “ทดน�้า” หมายความถึงเฉพาะแต่ 

การปิดกัน้ล�าน�า้ อนัเป็นงานแขนงหนึง่ของการส่งน�า้เท่านัน้ ส่วนงาน 

ของกรมทดน�้าที่ปฏิบัติอยู่จริงนั้น รวมถึงการขุดคลองทดน�้า ส่งน�้า 

ตามคลองท่ีขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน�้าช่วยเหลือการเพาะปลูก  

ตรงกับค�าภาษาองักฤษว่า “Irrigation” จงึได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ

ให้เปลีย่นชือ่จากกรมทดน�า้

มาเป็น “กรมชลประทาน” 

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๐ พร้อมกับ

ได้ย้ายที่ท�าการกรมจาก

ต�าบลโรงยาเก่า ระหว่าง

ถนนท่าวัดราชบูรณะกับ

พลวัตชลประทาน

เปลี่ยนผ่านกรมทดน�้าสู่
“กรมชลประทาน”
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ท่าโรงยาเก่า มาอยู่ที่ถนนสามเสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมชลประทาน

ในปัจจุบัน

งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน�้าของกรมชลประทาน

ในเวลาต่อมาจึงมีบทบาทที่ส�าคัญต่อประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยได้ม ี

การกระจายกิจการชลประทานออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 

มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้า การส่งน�้า

และการสูบน�า้ช่วยเหลอืพืน้ทีเ่พาะปลกูอย่างทัว่ถงึ ด้วยการก่อสร้าง

โครงการต่าง ๆ ขึ้นในเกือบทุกภาคของประเทศไทย

โครงการชลประทานประเภทฝายขนาดใหญ่แห่งแรกใน 

ภาคเหนือ คือ “โครงการฝายแม่แฝก” กั้นแม่น�้าปิงที่บ้านสหกรณ์ 

ต�าบลแม่แฝก อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๗๑ แต่มีเหตุจ�าเป็นให้ต้องชะลอการก่อสร้างกระทั่งถึง 

พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมชลประทานจึงได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการฝาย

แม่แฝกจนเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น “ฝายสินธุกิจปรีชา” ซึ่งสามารถทดน�้าจากแม่น�้าปิงเพื่อส่งน�้า

ให้แก่พื้นท่ีชลประทานประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร่ ได้อย่างสมบูรณ์ 

นับเป็นโครงการที่มีอายุยาวนาน เพราะยังสามารถส่งน�้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแล้ว

ช่วงเวลาเดียวกันก็มีการก่อสร้างโครงการแม่วัง (ฝายหลวง

สบอาง) จงัหวดัล�าปาง โครงการชลประทานนครนายก อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดนครนายก สร้างเป็นเขื่อนทดน�้า และโครงการชลประทาน

แม่น�้าสุพรรณ ตอนโครงการมะขามเฒ่า ซึ่งเป็นตอนที่ ๑ ของ

โครงการแม่น�้าสุพรรณ ประกอบด้วย งานก่อสร้างประตูระบายน�้า

และประตูเรือสัญจรปิดกั้นแม่น�้าสุพรรณ ที่อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัด

ชัยนาท เรียกประตูระบายน�้าและประตูเรือสัญจรแห่งนี้ว่า ประตู

ระบายน�้าพลเทพและประตูเรือสัญจรพลเทพ

นอกจากนี ้กรมชลประทาน

ยังได้วางโครงการที่จะก่อสร้าง

เขื่อนเก็บกักน�้าขนาดใหญ่เพื่อ

ประโยชน์ในการเก็บน�้าไว้ใช้ใน

ฤดูแล้งหรือในเวลาที่ขาดแคลน 

รวมทั้งมีการส�ารวจหาพื้นที่

สร้างเขือ่นเพือ่ผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ 

ส่งมาใช้ทีก่รงุเทพมหานคร โดย

เลอืกทีแ่ม่น�า้แควใหญ่และแม่น�า้

แควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี 

เพราะอยู่ใกล้กว่าแหล่งอื่น ๆ  

ซึ่งได ้ส�ารวจความเหมาะสม 

เสรจ็ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ แต่ได้เกดิ 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นก่อน 

ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้

ในขณะนั้น ทว่าต่อมาจึงมีการ

ด�าเนินการขึ้นอีกครั้งภายหลัง

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่ง

กินเวลานานถึง ๖ ปี สงบลง 

โดยกรมชลประทานยังคงเดิน

หน้ามุ ่งท�างานเพื่อการพัฒนา

แหล่งน�า้ให้ขยายตวัออกไปอย่าง

เต็มก�าลังความสามารถ เท่าที่

สถานการณ์และงบประมาณ 

จะเอื้ออ�านวย
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รวมท้ังมโีครงการบรรเทาอทุกภยัทุง่แซงบาดาล ประกอบด้วย 

งานสร้างคันกั้นน�้าเลียบแม่น�้าชี เพื่อบรรเทาอุทกภัยส�าหรับพื้นที ่

เพาะปลูกริมแม่น�้าชี ในเขตอ�าเภอธวัชบุรีและอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านตูม-บ้านติ้ว ประกอบด้วย 

งานสร้างคันกั้นน�้าเลียบแม่น�้าชีกับห้วยคะคาง เพื่อบรรเทาอุทกภัย

ส�าหรับพื้นที่เพาะปลูกริมแม่น�้าชี ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม โครงการชลประทานห้วยน�้าหมาน ซึ่งเป็นโครงการ

เขื่อนทดน�้าแห่งแรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ

บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ริมแม่น�้าโขง ประกอบด้วย งานสร้างคันกั้นน�้า

เลยีบแม่น�า้โขง ในเขตจงัหวดัหนองคาย เพือ่บรรเทาอทุกภยัส�าหรบั

พื้นที่เพาะปลูกริมแม่น�้าโขง โครงการชลประทานเพชรบุรี โดย 

การสร้างเขื่อนทดน�้าปิดก้ันแม่น�้าเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุร ีสร้างเขือ่นเกบ็กกัน�า้แก่งกระจานบรเิวณต้นน�า้ให้เกบ็กกัน�า้

ได้มากขึน้ เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารเพาะปลกูในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นต้น

และใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  

๒ นั้น ประเทศไทยก็ต้องประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรง เนื่องจากทาง

ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักท�าให้ล�าน�้าสาขาของแม่น�้าเจ้าพระยาทั้ง

ปิง วัง ยม น่าน มีปริมาณน�้ามหาศาลไหลหลากมาบรรจบกันที่

จังหวัดนครสวรรค์ สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก 

กรมชลประทานได้รบัมอบหมายจากรฐับาลให้รบัผดิชอบแก้ไข โดย 

พระพิศาลสุขุมวิท อธิบดีกรมชลประทาน ในขณะนั้นจึงรีบสั่งการ

ให้นายช่างหัวหน้ากองชลประทานหลวงไปตรวจสภาพน�้าที่จังหวัด

นครสวรรค์และจังหวัดทางตอนเหนืออย่างเร่งด่วน เพื่อรายงาน

ปริมาณน�้ามหาศาลที่ก�าลังไหลหลากลงมาตามล�าน�้าเจ้าพระยาให้

กรมชลประทานทราบ

พระพศิาลสุขมุวทิได้ส่ังการให้เปิดประตูน�า้ของกรมชลประทาน

ทุกแห่งเพื่อให้น�้าไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด แต่

ปริมาณน�้าอันมหาศาลประกอบกับมีน�้าทะเลหนุนท�าให้ไม่สามารถ

ไม่ว ่าจะเป็นโครงการ

ชลประทานแม ่น�้ า สุพรรณ 

ตอนโครงการสามชุก ซึ่งเป็น

โครงการตอนที ่๒ ของโครงการ

แม่น�้าสุพรรณ ประกอบด้วย 

งานก่อสร้างประตรูะบายน�า้และ

ประตูเรือสัญจรปิดกั้นแม่น�้า

สุพรรณ ทีอ่�าเภอสามชกุ จงัหวดั

สพุรรณบรีุ เรียกประตรูะบายน�า้ 

และประตูเรือสัญจรแห่งน้ีว่า 

ประตรูะบายน�า้ชลมารคพจิารณ์

และประตูเรือสัญจรชลมารค

พิจารณ์ หรือการวางแผนให้ม ี

โครงการพฒันาแหล่งน�า้ในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ เพือ่จัดหา

น�้าให้แก่พื้นท่ีท่ีขาดแคลนและ

บรรเทาอทุกภยัในพืน้ทีบ่างแห่ง 

ให้สามารถท�าการเพาะปลูกได้  

คือ โครงการชลประทานลุ่มน�้า

ล�าตะคอง ประกอบด้วย การ

ก่อสร้างเขือ่นทดน�า้รวม ๙ แห่ง  

ปิดกั้นล�าตะคองและล�าบริบูรณ์ 

ได้แก่ เขื่อนบ้านกันผม อ�าเภอ

จั ก ร าช เขื่ อนบ ้ านคนชุ ม 

เข่ือนบ้านมะขามเฒ่า เขื่อน 

บ้านข่อยงาม เขือ่นบ้านโพธิเ์ตีย้ 

เข่ือนบ้านนาตม เขือ่นบ้านจอหอ  

เขื่อนบ้านทุ ่ง ทั้ง ๘ แห่งนี้

อยู ่ ในอ�า เภอเมือง จั งหวัด

นครราชสีมา และเขื่อนบ้าน

โคกแฝก อ�าเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ระบายน�้าได้อย่างที่ตั้งใจ จึงขอความช่วยเหลือจากกระทรวง

มหาดไทยเพ่ือร่วมมือสร้างพนังกั้นน�้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมทุ่งรังสิต 

ทีข่า้วก�าลงัออกรวง มีการจ้างและเกณฑร์าษฎรจ�านวนมากมาสร้าง

พนังกั้นน�้าซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี สามารถ

สร้างพนงักัน้น�า้เสร็จภายใน ๒ วัน ท�าให้พืน้ท่ีบรเิวณทุง่รงัสติรอดพ้น

น�า้ท่วมมาได้ เมือ่อทุกภยัผ่านพ้นไป กรมชลประทานได้เร่งซ่อมแซม

ประตนู�้าต่าง ๆ  รวมทั้งเขื่อน คลอง และท�านบที่ได้รบัความเสียหาย  

เพื่อให้ทันฤดูแล้งที่ก�าลังจะมาถึง โดยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคน 

ในการซ่อมแซม เพราะยังอยู่ในภาวะสงครามและยังไม่มีเครื่องมือ

ที่ทันสมัยมาช่วยท�างานมากนัก

มาถึงใน พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นยุคที่ได้เริ่มการพัฒนางาน 

ชลประทานแผนใหม่ของกรมชลประทาน ซึ่งเกิดจากการบุกเบิก

ของ หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๑๒  

ได้น�าการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาพัฒนางานชลประทานด้วย 

การวางระบบงานใหม่ในทุกด้าน เช่น วิชาการส�ารวจท�าแผนที่  

งานส�ารวจทางอุทกวิทยา งานส�ารวจทางธรณีวิทยา ฯลฯ รวมทั้งยัง

ขยายวงเงินงบประมาณกรมชลประทานเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อขยายงาน

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และ

เครื่องทุ่นแรงใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนงานช่างและงานก่อสร้าง

ท่ีส�าคัญคือการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ

กรมชลประทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในอดีต 

ที่ผ่านมานั้นกรมชลประทานยังขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ทาง

ด้านการก่อสร้างงานโครงการชลประทาน โดยการจัดตั้งโรงเรียน

ช่างชลประทานขึ้น พร้อมกับวางมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร

ประสทิธิป์ระสาทวทิยาการต่าง ๆ  อาท ิเขยีนต�าราว่าด้วยน�า้ฝน น�า้ท่า 

ของประเทศไทย เพือ่เป็นคูม่อืส�าหรบัใช้ในงานและเป็นการเผยแพร่

ความรู้เรื่องน�้า ในเวลาต่อมาโรงเรียนช่างชลประทานก็สามารถ

ผลิตช่างชลประทานที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านช่างออก

มาท�างานรับใช้ประเทศชาติจ�านวนมาก ส่งผลให้งานก่อสร้างของ

กรมชลประทานขยายวงกว้างยิ่งขึ้น จนกระท่ังสามารถด�าเนินงาน 

ชลประทานขนาดใหญ่ได้ด้วยตนเองหลายโครงการ เช่น เขื่อน

เจ้าพระยา เขือ่นภมิูพล เขือ่นสิริกติิ ์เขือ่นแก่งกระจาน เข่ือนแม่กลอง  

เขือ่นล�าตะคอง อ่างเกบ็น�า้บางพระ ฯลฯ ล้วนแต่ก่อให้เกดิประโยชน์

แก ่ประเทศไทยตราบจนถึง 

ทุกวันนี้

ตลอดระยะเวลาในการ

ท�างานของหม่อมหลวงชูชาติ  

ก�าภู ได้พัฒนากรมชลประทาน

เข้าสู่ยุคใหม่แบบก้าวกระโดด 

และสร้างสมเกียรติภูมิอันยิ่ง

ใหญ่ให้เกิดขึน้แก่กรมชลประทาน 

จากหน่วยงานที่เคยต้องพึ่งพิง

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

เทคโนโลยีจากต่างชาติ มาเป็น 

หน่วยงานทีท่นัสมยั เพยีบพร้อม

ในทกุด้าน สามารถยนือยูไ่ด้ด้วย

ล�าแข้งอันแข็งแกร่งของตัวเอง

อย่างสง่างาม และเจริญรุดหน้า

เทียบเท่านานาอารยประเทศ 

ชาวกรมชลประทานจึงพร้อมใจ

กันยกย่องให้หม่อมหลวงชูชาติ 

ก�าภู เป็น “บิดาแห่งชลกร”

...ทว่าการพัฒนาและ
การเตบิโตของกรมชลประทาน
กย็งัไม่หยดุอยูเ่พียงเท่านี ้เมือ่
มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่
อีกครา...
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...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์
นักพัฒนา และการพัฒนาแหล่งน�้าเป็นเรื่องที่ทรงสนพระราช
หฤทยัมาแต่ครัง้ทรงพระเยาว์ ด้วยพระมหากรณุาธคิณุล้นพ้นได้
พระราชทานแนวพระราชด�าริจนบังเกิดเป็นโครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริจ�านวนมาก สามารถแก้ไขปัญหา 
“น�้า” ของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วกัน...

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลปัจจุบันทรงสนพระราช 

หฤทยัในงานด้านการพฒันาแหล่งน�า้ ได้ทรงเริม่งานพฒันาแหล่งน�า้ 

โดยมีกรมชลประทานรับสนองแนวพระราชด�าริ ซึ่งเริ่มขึ้นนับจาก 

พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้นมา เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด�าร ิ

ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเขาเต่า อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีีขนัธ์ เป็นเขือ่นดนิปิดกัน้ห้วยตะกาด ทีห่มูบ้่านชายทะเล

เขาเต่า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าให้แก่ราษฎร ซึ่งเป็น

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริโครงการแรก  

เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ แล้วเสร็จในปีเดียวกัน 

จากนั้นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ได้เกิดขึ้นอีกมากมาย กระจายทั่วไปทุกภูมิภาคในทุกหนทุกแห่งที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม

และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าให้แก่ราษฎรของพระองค์ ทั้งน�้า

เพื่อเกษตรกรรม เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อรักษาต้นน�้าล�าธาร 

ชลประทาน
 ตามพระราชด�าริเพื่อปวงชน

พลวัตชลประทาน

เพื่อระบายน�้าจากพื้นที่ลุ่ม และ 

การบรรเทาอุทกภัย ในขนาด 

และรูปแบบที่ เหมาะสมกับ 

สภาพภูมิประเทศ แหล่งน�้า

ธรรมชาติในท้องถิ่น ตลอดจน 

ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกจิ 

สภาพสังคม และวิถีชีวิตของ

คนในพื้นที่นั้นเสมอ นอกจากนี้

ยังรวมถึงการบ�าบัดน�้าเสียและ

การอนรุกัษ์ต้นน�า้ล�าธารอกีด้วย

พระราชด�าริ
ชลประทานภาคเหนือ

โครงการพฒันาแหล่งน�า้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในภาคเหนือที่กรมชลประทาน

ด� า เ นิ น ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง เ ป็ น

โครงการแรก ได้แก่ ฝายทดน�้า 

บ้านหนองหอย ปิดกั้นห้วย 

แม่รวก บริเวณบ้านหนองหอย 
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้าง 

และแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๑๖ จากนั้นได้พระราชทานแนว

พระราชด�าริให้ก่อสร้างโครงการฝายทดน�้าพร้อมท่อส่งน�้าเข้า

ล�าเหมืองเพื่อกระจายไปตามพื้นที่บนดอยของหมู่บ้านชาวไทย

ภูเขาในท้องที่ต่าง ๆ และขยายลงสู่หมู่บ้านในที่ราบซึ่งประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้า ตลอดจนกระจายไปสู ่พื้นที่

จังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือเป็นล�าดับต่อมา โดยส่วนใหญ่จัดท�า 

ในพืน้ทีท่ีอ่ยูห่่างไกลมากทีส่ดุ เช่น จังหวัดเชยีงราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 

จังหวัดน่าน ฯลฯ ซึ่งบางแห่งยังไม่มีถนนเข้าถึงแม้แต่ในปัจจุบัน

ต่อมา ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริให้มีการอนุรักษ์ 

พื้นที่ป่าต้นน�้าให้คงความสมบูรณ์ไว้ตลอดไป และมีการอนุรักษ์

ธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุล ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้พระราชทาน

แนวพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ขึ้นที่

ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ส�าหรบัเป็นพืน้ที่

การศึกษาว่าต้นน�้าล�าธารลักษณะนี้จะท�าการพัฒนาและอนุรักษ์

พื้นที่อย่างไร และใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาต้นน�้าล�าธารของลุ่มน�้า

ต่าง ๆ ในภาคเหนือ

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานแนวพระราชด�าริการพัฒนา 

ผสมผสานอนุรักษ์ต้นน�้าล�าธาร โดยการก่อสร้างฝายชะลอน�้าบน

ภเูขาตามพระราชด�าร ิ(Check Dam) ปิดกัน้ร่องน�า้เป็นระยะ ๆ  กระจาย

ทั่วไปในพื้นที่ป่า เพื่อชะลอความเร็วของน�้าที่จะไหลลงสู่พื้นราบ  

และเก็บกักน�้าไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดินในฤดูแล้ง รวมทั้ง 

ท�าคูน�้าระบบก้างปลา เพื่อกระจายน�้าออกไปเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน 

และป่าไม้ตามแนวสองฝ่ังล�าธารให้มสีภาพเขยีวชอุม่ตลอดทัง้ปีและ

เป็นแนวป้องกันไฟ ส่วนน�้าที่ไหลลงมาเบื้องล่างก็ท�าอ่างเก็บน�้าไว้

รองรับและใช้ประโยชน์ในกจิกรรมการเพาะปลูก การเลีย้งสตัว์ และ

การประมงต่อไป

พระราชด�าริ
ชลประทานภาคอีสาน

ส�าหรับภาคตะวันออก

เฉียง เหนือซึ่ งมีสภาพพื้นที่ 

โดยทั่วไปแห้งแล้ง ไม่เอื้อต่อ

การเพาะปลูก พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึง

ปัญหาความยากล�าบากของ

ราษฎรในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ

การขาดแคลนน�้าที่รุนแรงกว่า

ภาคอื่น ๆ ในระยะแรกได้

พระราชทานแนวพระราชด�าริ

ให้กรมชลประทานด�าเนินการ

ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้า

บ้านส้างแก้ว ที่บ้านส้างแก้ว 

ต�าบลส้างค้อ อ�าเภอกุดบาก 

จงัหวดัสกลนคร และมุง่เน้นการ

จัดหาแหล่งน�้าส�าหรับราษฎร

ในพื้นที่ล่อแหลมในด้านความ

มัน่คง อาท ิอ�าเภอนาแก จงัหวดั

นครพนม อ�าเภอเขาวง จังหวัด

กาฬสินธุ ์ แต่เมื่อเหตุการณ์

คลีค่ลายลงจงึได้เน้นการพฒันา

พื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาค โดยพัฒนา

แหล่งน�้าในรูปอ่างเก็บน�้าขนาด

เล็กและงานปรับปรุงขุดลอก

แหล่งน�า้ธรรมชาต ิเช่น ขดุลอก

หนอง คลอง บึง หรือขุดสระ

เก็บน�้าในไร่นาตามแนวทฤษฎี

ใหม่ ฯลฯ กระจายตามพื้นที่

จงัหวดัต่าง ๆ  ทัว่ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ
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พระราชด�าริชลประทานภาคใต้

ในพื้นที่ภาคใต้จากที่เคยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์จนท�าให้

ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ทว่ากลับต้องได้รับความกระทบ

กระเทือนอย่างมากเนื่องมาจากปัญหา “น�้า” ที่ไม่ใช่แค่ขาดแคลน

หรือมีน�้ามากเกินไปในบางครั้งเท่านั้น แต่คุณภาพน�้ายังเป็นปัญหา 

ทีส่�าคญัและเกดิสัง่สมมาช้านาน นบัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม 

ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงเยี่ยม

ราษฎรในภาคใต้ ส่วนใหญ่จะเสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นการส่วนพระองค์

ไปตามหมูบ้่านในท้องถิน่ต่าง ๆ  เป็นระยะทางไกล ๆ  โดยไม่มหีมาย

ก�าหนดการ และจะมีพระราชกระแสรับสั่งถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ 

การท�ามาหากิน และสภาพแหล่งน�้าบริเวณใกล้หมู่บ้าน น�้าไหล 

ไปทางไหน ใช้น�้าท�าประโยชน์อะไร มีปัญหาเดือดร้อนอย่างไร เพื่อ

ทรงหาหนทางและวิธีการช่วยเหลือแก้ไข

เมื่อทรงพบว่าภาคใต้มีพื้นที่ป่าพรุที่ใช้ท�าประโยชน์ไม่ได้อยู่

หลายพื้นที่ จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริให้กรมชลประทาน

ก่อสร้างโครงการระบายน�า้พรบุาเจาะ ซึง่เป็นโครงการพฒันาแหล่งน�า้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรกของภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ และจากนั้นจึงมีโครงการระบายน�้าเกิดขึ้น 

ตามมาอีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการมูโนะ โครงการ

ไม้แก่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าบางนรา เป็นต้น ตามมาด้วย

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค

อกีปีละหลาย ๆ  โครงการโดยต่อเนือ่ง รวมทัง้พระราชด�ารเิพือ่แก้ไข

ปัญหาน�้าเปรี้ยว น�้าเค็ม และน�้าเสียไปพร้อมกัน

จนกระทัง่ใน พ.ศ. ๒๕๒๑  

งานพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจาก

พระราชด�าริในพื้นที่ส่วนใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเน้นเร่ืองความมั่นคงเป็น 

ส�าคัญ ดังเช่นโครงการพัฒนา

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มต้นจาก

การที่ได้พระราชทานแผนที่ที่

ทรงวางโครงการพัฒนาพื้นท่ี

บริเวณบ้านโนนดินแดง อ�าเภอ 

โนนดนิแดง จงัหวดับุรรีมัย์ เป็น 

แกนกลาง และในการจัดหา 

แหล ่งน�้ าไว ้ ใช ้ประโยชน ์ได ้ 

พระราชทานแนวพระราชด�าริ 

ให ้กรมชลประทานก ่อสร ้ า ง

อ ่างเก็บน�้ าคลองมะนาวขึ้น  

เพื่อจัดหาน�้าให ้แก ่ราษฎรมี 

ที่อยู่อาศัยและท�ากินเป็นหลัก 

แหล่งถาวร ซึง่จะช่วยเสรมิสร้าง

ความมัน่คงให้แก่พืน้ท่ีบรเิวณนัน้ 

รวมทั้งยังมีพระราชด�าริให้สร้าง

อ่างเก็บน�้าเพื่อความมั่นคงใน

พื้นที่อื่น ๆ ตามมา
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

พระราชด�าริชลประทานภาคกลาง

ในแต่ละพื้นที่ของภาคกลางมีลักษณะปัญหาแตกต่างกัน 
เช่น บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพดิน
เส่ือมโทรมเนือ่งจากเป็นพืน้ทีไ่ร่สบัปะรดเก่าและขาดแคลนแหล่งน�า้ 
จึงได้พระราชทานแนวพระราชด�าริให้จัดหาแหล่งน�้าเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ หรือในพื้นที่ชายแดนบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้ว ก็ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริที่มุ่งเน้น
การพัฒนาแหล่งน�้าในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา เช่น แม่น�้านครนายก
และแม่น�้าสาขา ฯลฯ ทว่านอกจากปัญหาขาดแคลนน�้าแล้วบริเวณ
ที่ราบลุ่มยังมีปัญหาน�้าท่วมขังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
ทรงห่วงใยมาก

ช่วงฤดูฝนใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้เกิดฝนตกหนักวัดได้ถึง ๕๗๔ 
มิลลิเมตร สูงสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ในขณะนั้น รวมทั้งการเกิด 
น�า้เหนอืหลากและน�า้ทะเลหนนุสงูจึงท�าให้พืน้ทีภ่าคกลางโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสภาพน�้าท่วมขังเป็นเวลานาน 
จนเกิดความสูญเสียถึง ๖,๖๐๐ ล้านบาท ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปทรงส�ารวจสถานการณ์น�า้ท่วมบริเวณพระโขนงและลาดพร้าวทีถ่กู
น�า้ท่วมขงันานถงึ ๒ เดอืน ได้พระราชทานแนวพระราชด�ารใิห้ขดุลอก 
คลองธรรมชาติบางสายรวมทั้งการขุดลอกท่อระบายน�้าเพื่อให้ 
น�้าไหลได้สะดวก พร้อมกับการสร้างประตูน�้าในคลองแสนแสบ 
ตรงจดุท่ีเชือ่มต่อกบัคลองบางกะปิให้เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ จากนัน้ 
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปเพื่อทอดพระเนตรความคืบหน้าของการบรรเทาปัญหาน�้าท่วม
ในพื้นที่น�้าท่วมต่าง ๆ ซึ่งได้ทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เอง และ
ได้มีพระราชด�ารัสแนะน�าให้กรมชลประทานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทาง
รถไฟสายแม่กลองเพิม่และขดุคลองลดัเพือ่เร่งให้น�า้ระบายได้เรว็ขึน้  

...จากกระแสพระราช 
ด�ารัสที่ได้พระราชทานในโอกาส
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง 
เปิดเขือ่นนเรศวร เมือ่วนัที ่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และ 
ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และ 
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ 
ความจ�าเป็นที่จะต้องให้มี ๔ 
โครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ราษฎร...

สี่ โครงการชลประทาน
อันเนื่ องมาจากพระราชด�า ริ 
ขนาดใหญ่ ที่เกิดแต่พระปรีชา
สามารถและพระมหากรณุาธคิณุ
ยิ่ ง ใหญ ่ ซึ่ งกรมชลประทาน 
ปฏิบัติงานสนองพระยุคลบาท 
จนส�าเร็จ 

“โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก
อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้พระราชทาน
แนวพระราชด�าริในการด�าเนิน
โครงการพัฒนาพื้ นที่ ลุ ่ มน�้ า
ปากพนังจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยกรมชลประทานรับ
ผดิชอบแผนงานด้านการก่อสร้าง
ระบบชลประทานและโครงสร้าง
พื้นฐาน ประกอบด้วย ประตู
ระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ 
ระบบระบายน�้าสายหลัก และ
อาคารประกอบจ�านวน ๕ สาย 
การก่อสร้างคันแบ่งเขตน�้าจืด-
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น�้าเค็ม และการก่อสร้างระบบ

ชลประทาน ๕๒๑,๕๐๐ ไร่ ต่อมา

ได้มกีารขุดคลองลัดเชือ่มระหว่าง

แม่น�้าปากพนังด้านท้ายประตู

ระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ 

และคลองระบายน�้าฉุกเฉิน เพ่ือ

ให้น�้าไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งข้ึน 

ลดปัญหาน�้าเน่าเสีย และท�าให้

คุณภาพน�้าดีขึ้น

“โครงการพัฒนาลุ ่มน�้า 

ป่าสกัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ 

เกิดจากราษฎรต้องเผชิญกับ

ปัญหาขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง 

แต่ในฤดฝูนกลบัต้องเผชิญปัญหา

อุทกภยัในพืน้ทีส่องฝ่ังลุม่น�า้ป่าสกั

และลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างเป็น

ประจ�า จึงได้พระราชทานแนว 

พระราชด�าริให้กรมชลประทาน

ศึ กษ าค ว าม เ หม า ะสมขอ ง

โครงการเข่ือนเก็บกักน�้าแม่น�้า

ป่าสักใน พ.ศ. ๒๕๓๒ แล้ว

เสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผล

ให ้พื้นที่ ในจั งหวัดลพบุรีและ

จังหวัดสระบุรีมีแหล่งน�้าเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคเพียงพอ รวมทั้ง 

ยังเป็นแหล่งน�้าเสริมเพื่อแก้

ป ัญหาการขาดแคลนน�้ า ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่ส�าคัญ 

หลงัจาก พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา  

แม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุหลายลูก แต่พื้นที ่

ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะ 

ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีศักยภาพ 

ในการเก็บกักน�้าไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้ไหลหลากลงมาท่วมขังในพื้นที่ 

สามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก

“โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” มี 

พระราชด�าริครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๓๖ จากนั้นได้มีการศึกษา 

ส�ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้ังอยู่ 

ที่ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งก่อสร้างเป็นแบบ

เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก และในเวลาต่อมาได้

รับพระราชทานนามว่า “เขื่อนขุนด่านปราการชล” สามารถช่วยแก้ไข

ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าในลุ่มน�้านครนายก และเป็น

แหล่งน�า้ขนาดใหญ่ทีช่่วยเกบ็กกัและจดัสรรน�า้อย่างเป็นระบบให้แก่พืน้ที่

เกษตรกรรม ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ โดยมีเกษตรกรกว่า ๙,๐๐๐ ครัวเรือนได้

รับประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปาและช่วย

บรรเทาปัญหาน�้าเค็มรุกเข้าสู่แหล่งน�้าธรรมชาติในฤดูแล้ง

“โครงการพฒันาลุม่น�า้แควน้อยอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ ด้วย 
พระราชปรารถนาในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทีจ่ะแก้ไขบรรเทาปัญหา 

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ลุ ่มน�้าแควน้อยตอนล่าง  

จังหวัดพิษณุโลก จนถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิจิตร ที่ต้องประสบ

ปัญหาขาดแคลนน�า้ในฤดแูล้ง แต่ในฤดฝูนกลบัเกดิปัญหาอุทกภัยรุนแรง 

จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริโครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน 

เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจะส่งน�้า 

ให้แก่โครงการชลประทานริมแม่น�้าแควน้อยตอนล่างทั้งฝั ่งซ้าย 

และฝั่งขวา ช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูแล้งและฤดูฝน ส่งน�้าเพื่อการ 

อุปโภค-บริโภค อีกทั้งยังบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าแควน้อย 

ตอนล่างประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่ และพืน้ทีต่อนล่างของจงัหวดัพษิณโุลก

บางส่วน

...จากก้าวแรกท่ีถือก�าเนิดข้ึนมาเป็น “กรมคลอง” สู่  
“กรมทดน�้า” และเปลี่ยนเป็น “กรมชลประทาน” จนกระทั่งถึงวัน
นี้ นับรวมระยะเวลาได้ ๑๑๐ ปี ทุกก้าวย่างของการเปลี่ยนแปลง 
ล้วนเกิดจากผลงานทรงคุณค่าที่เป็นมรดกส�าคัญซึ่งบรรพบุรุษ
สร้างสมไว้ อนัถอืเป็นแรงผลกัดนัยิง่ใหญ่ทีจ่ะท�าให้ชาวชลประทาน
ทุกคนได้สืบสานต่อด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม และ
ช่วยขบัเคลือ่นให้ประเทศชาตเิจรญิรุง่เรอืงต่อไปได้อย่างมัน่คงย่ังยืน...



ห ย่ั ง ร า ก พั ฒ น า…แ ห ล ง น้ํ า เ พ่ื อ ชี วิ ต
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“...หลักส�ำคัญต้องมีน�้ำ น�้ำบริโภคและน�้ำใช้ น�้ำเพ่ือกำร
เพำะปลูกเพรำะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ำมีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้ำไม่มีน�้ำคนอยู่
ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ได้ แต่ถ้ำมีไฟฟ้ำ ไม่มีน�้ำ คนอยู่ไม่ได้...” 

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

“น�า้”  เป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการด�ารงชวีติของคนเรา  

น�า้มคีณุค่าทัง้เพือ่การอปุโภค-บรโิภค เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และ

อกีหลากหลายกจิกรรมทีม่นี�า้เป็นส่วนส�าคญั ดงักระแสพระราชด�ารสั 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับความส�าคัญของน�้าข้างต้น 

ยิ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม “น�้า” จึงมีความส�าคัญ

ต่อเกษตรกรเพราะช่วยหล่อเลี้ยงพืชพรรณให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่คนไทย

โดยเหตุที่น�้าเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการเพาะปลูก ในฤดูฝนจะพบ

พืชน้อยใหญ่เจริญงอกงามได้ดี เพราะพืชพรรณเหล่านี้ได้รับน�้า

จากฝนอย่างเพียงพอ แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง พืชขาดน�้า 

จึงเหี่ยวเฉาและไม่เจริญงอกงามตามที่ควร เป็นเหตุให้ผลผลิตของ

เกษตรกรลดลง กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั้งจากการ

ขาดรายได้เพราะผลผลิตลดลง และยังส่งผลกระทบต่อน�้าเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคด้วย ยิ่งในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน�้าหรือไกลจาก

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

พัฒนาแหล่งน�้า
สร้าง “สายธารชีวิต”
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ระบบชลประทาน เกษตรกรจะยิ่งได้รับความเดือดร้อนจากน�้าแล้ง

เป็นอย่างมาก

ทีผ่่านมากรมชลประทานได้ด�าเนนิการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพ

ของแหล่งน�า้ในหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศ สามารถสร้างความอดุมสมบรูณ์

ด้านการพฒันาผลผลติของเกษตรกรได้มาก แต่กย็งัมีพ้ืนทีเ่กษตรกรรม

จ�านวนไม่น้อยที่อยู่นอกเขตชลประทาน การเพาะปลูกต้องอาศัย

น�้าฝนและน�้าจากแม่น�้าล�าธารเป็นหลัก เพราะยังไม่มีโครงการ

ชลประทานเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าว ปีใดที่ฝนตก

เฉลี่ยดีตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ปีนั้นก็จะได้รับผลผลิตดีตามไปด้วย 

แต่หากปีใดที่ฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลใน 

ปีนั้นก็ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร เป็นเหตุให้

เกษตรกรจ�านวนมากที่มีพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานได้รับ

ความเดือดร้อนจากการไม่มีน�้าส�าหรับการเกษตรเกือบทุกปี

ไม่เพยีงภาคการเกษตรเท่านัน้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปรมิาณ 

น�า้ท่ีลดลง สวนทางกบัความต้องการใช้น�า้ทีเ่พิม่ข้ึน ภาคอตุสาหกรรม

ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ “น�้า” มีความส�าคัญต่อกระบวนการผลิต 

โดยเฉพาะพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศ ปริมาณ

ความต้องการใช้น�้ามีมากกว่าปริมาณน�้ากักเก็บในพื้นที่ และความ

ต้องการใช้น�้ามีเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ท�าให้บางช่วงเวลาโดยเฉพาะใน

ฤดูแล้งการขาดแคลนน�้าจึงเป็นปัญหาใหญ่ กระทั่งกลายเป็นปัญหา

การแย่งชิงทรัพยากรน�้าเกิดขึ้น

นอกจากปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้งแล้ว ในช่วง

ฤดูฝนหรือในเวลาที่ฝนตกชุก “น�้า” ก็ยังกลับกลายเป็นอุทกภัยที่

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรใน

หลายพื้นที่ กว่าสถานการณ์

จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็สร้าง

ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

ทั้งต่อคุณภาพชีวิต ทรัพย์สิน

ของประชาชน เรือกสวนไร่นา 

ทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย 

ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นต้อง

ใช้เวลายาวนานในการฟื้นฟู ส่ง

ผลกระทบต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ท�าอย่างไรจึงจะสามารถ

บริหารจัดการน�้าที่มีนอ้ยในชว่ง

หน้าแล้ง และปริมาณน�้าที่มาก

ในช่วงหน้าฝนได้อย่างสมดุล  

ในช่วงทีน่�า้น้อยกส็ามารถจดัหา

น�้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ 

ส ่วนในพื้นที่ที่น�้ ามากก็ต ้อง

สามารถระบายน�้ าออกจาก

พื้นที่เพื่อลดผลกระทบได้อย่าง

รวดเร็ว

กรมชลประทานเห็น

ความส�าคัญของการสร้างความ

เท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่ง

น�้าของประชาชนและป้องกัน 

ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย  

จึงได้ท�าการส�ารวจและศึกษา

ความเหมาะสมในการก่อสร้าง

เขื่อนและอ่างเก็บน�้า รวมถึง

โครงการชลประทานที่ส�าคัญ 

ในหลายพื้นที่ หลายโครงการ

ส าม า รถแก ้ ป ั ญห า ใ ห ้ แ ก่

ป ร ะช าชน ในพื้ น ที่ ไ ด ้ เ ป็ น 

ผลส�าเร็จ สิ่งนี้ถือเป็นภารกิจ
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หลักของกรมชลประทานที่ต้องด�าเนินการ เพื่อ “วางรากฐาน” 

และ “หยั่งรากการพัฒนา” และบริหารจัดการน�้าไปในทั่วทุกพื้นที่

ของประเทศ อันเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนให้แก่

ประชาชน

ส�าหรบัการด�าเนนิงานตามภารกจิของกรมชลประทานในปีที่  

๑๑๐ นี้ กรมชลประทานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งน�้าจ�านวน

หลายโครงการ ดังตัวอย่าง ๙ โครงการที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

• โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวง 

อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

• โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

• โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

• โครงการอ่างเก็บน�้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

• โครงการผันน�้าจากพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก- 

อ่างเก็บน�้าบางพระ จังหวัดชลบุรี

• โครงการผนัน�า้จากพืน้ทีจั่งหวัดจันทบุรไีปยงัแหล่งเก็บกักน�า้ 

จังหวัดระยอง

• โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

• โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

ปราจีนบุรี

โครงการเหล่านีเ้ปรยีบเสมอืน “สายธารชวีติ” ของเกษตรกร

และประชาชนในพืน้ที ่ท�าให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ซึง่ในอนาคต

แหล่งน�า้ถาวรนีจ้ะมคีวามส�าคญัในการสร้างความอดุมสมบรูณ์ก่อให้

เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ลุ่มน�้ำปิง...สำยน�้ำต้นทำงชีวิต

“ลุ่มน�้าปิง” เปรียบได้กับต้นทางแห่งสายธาร ด้วยท�าเลที่ตั้งของลุ่มน�้า 

ที่อยู่ระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาผีปันน�้า จึงเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร 

ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคเหนือและเป็นต้นทางของแม่น�้าเจ้าพระยาที่หล่อเลี้ยง 

แผ่นดินไทย ความยั่งยืนแห่งภาคเหนือตอนบน

กรมชลประทานได้พฒันาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ในลุม่น�า้ปิง ซึง่เป็น ๑ ใน ๒๕  

ลุ่มน�้าหลักของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยการด�าเนินการที่ผ่านมาได้มี 

การก่อสร้างโครงการชลประทานในล�าน�้าปิงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็น

แหล่งน�า้ต้นทนุสนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตรในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

จ�านวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. ฝายแม่แตงและระบบส่งน�้า สามารถส่งน�้าให้พื้นที่ชลประทานรวม 

๑๔๘,๐๐๐ ไร่

๒. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและระบบส่งน�้า สามารถส่งน�้าให้พื้นที่

ชลประทานรวม ๑๘๘,๐๐๐ ไร่

๓. เขื่อนแม่กวงอุดมธาราและระบบส่งน�้า สามารถส่งน�้าให้พื้นที่

ชลประทานรวม ๑๗๕,๐๐๐ ไร่

   

จุดเริ่มต้น...เพิ่มศักยภำพเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ

การเตบิโตด้านการท่องเทีย่ว การขยายตวัของชมุชนและภาคอตุสาหกรรม

ในพืน้ท่ีอ�าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่ และจงัหวดัล�าพนูเป็นไปอย่างรวดเรว็ รวมทัง้ 

โครงการเพิ่มปริมาณน�้า
  ในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

แก้ปัญหาขาดแคลนน�้า

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต
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มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่กวงและพื้นที ่

โดยรอบ ส่งผลให้มีความต้องการใช้น�้าในปริมาณท่ีสูงกว่าปริมาณน�้าต้นทุนในอ่างเก็บน�้าเข่ือนแม่กวง 

อดุมธารา ท�าให้เกดิปัญหาการขาดแคลนน�า้และมแีนวโน้มว่าจะรนุแรงยิง่ขึน้ ปัจจบุนัมคีวามต้องการใช้น�า้ 

ปีละ ๓๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในอนาคตอีก ๒๐ ปี จะมีความต้องการใช้น�้าเพิ่มขึ้นปีละ ๓๘๖  

ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราสามารถเก็บกักน�้าได้ ๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร  

จึงไม่สามารถรองรับความต้องการใช้น�้าได้อย่างเพียงพอ ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้าขึ้น

ด้วยเหตุนี้กรมชลประทานจึงได้ศึกษาและออกแบบเพื่อผันน�้าส่วนเกินจากลุ่มน�้าแม่แตงไป 

อ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อส่งไปยงัอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยการขุดเจาะอโุมงค์

ส่งน�้าเป็น ๒ ช่วง

อุโมงค์ลอดแม่น�้ำปิง

อำคำรรับน�้ำ

อุโมงค์ส่งน�้ำ

อำคำรระบำยน�้ำท้ำยอุโมงค์ส่งน�้ำ

อำคำรจ่ำยน�้ำ

อุโมงค์เข้ำ-ออก
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ช่วงแรก อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เป็นอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่างลุ่มน�้าแม่แตงกับอ่างเก็บ

น�้าแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยการก่อสร้างลอดแม่น�้าปิง ซึ่งมีศักยภาพผันน�้าสูงสุดประมาณวันละ ๒.๕  

ล้านลูกบาศก์เมตร 

ช่วงที่สอง อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เป็นอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่างอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชลกับอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งจะมีศักยภาพผันน�้าได้สูงสุดประมาณวันละ ๒.๓๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร

กำรขุดอุโมงค์ด้วยหัวเจำะ

กำรขุดอุโมงค์ด้วยวิธีเจำะระเบิด
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โครงการผนัน�า้ดงักล่าวจะสามารถเพิม่ปรมิาณน�า้ในอ่างเก็บน�า้

เขือ่นแม่กวงอุดมธาราได้มากขึน้เฉลีย่ปีละ ๑๖๐ ล้านลกูบาศก์เมตร  

ท�าให้พื้นที่ชลประทานในฤดูแล้งเพิ่มขึ้นจาก ๑๗,๐๖๐ ไร่ เป็น 

๗๖,๑๒๙ ไร่ และเพิ่มปริมาณน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและ

อุตสาหกรรม จากปีละ ๑๓.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๔๙.๙๙ 

ล้านลกูบาศก์เมตร รวมท้ังแก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ในลุม่น�า้แม่กวง 

ตอนล่างได้เป็นอย่างมาก

กำรพัฒนำโครงกำรต่อเนื่องในลุ่มน�้ำแม่แตง- 
แม่งัด-แม่กวง สู่ควำมยั่งยืน

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนในพืน้ทีลุ่ม่น�า้แม่แตง-

แม่งดั-แม่กวง กรมชลประทานจงึมกีารพฒันาโครงการต่อเนือ่งเพือ่

ให้เกิดการประสานประโยชน์

ร่วมกันในลุ่มน�้า ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงการ

สูบน�้าแม่แฝก-แม่แตง เพื่อ

สนองความต้องการใช้น�า้ในด้าน

การเกษตรและด้านการอปุโภค-

บริโภค

๒. การพัฒนาโครงการ

เกษตรบ้านเมอืงก้ืด โดยก่อสร้าง 

สถานีสูบน�้าจากแม่น�้าแม่แตง 

เพื่อกระจายน�้าเข้าท่อส่งน�้าใน

พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร

ตามเชิงเขาและเนินเขาได้

แผนผังแสดงกำรผันน�้ำ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

๓. การเพิม่ระดบัสันฝายแม่แตงและระดบัน�า้แม่แตง เพือ่การส่งเสรมิ

กิจกรรมท่องเที่ยวและเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรเหนือฝายแม่แตง

๔. ระบบโทรมาตรและการเตอืนภยัน�า้ท่วม เพือ่ใช้ในการประเมนิผล

และพยากรณ์ ท�าให้สามารถเตือนภัยน�้าท่วมได้ล่วงหน้า

โครงกำรเพ่ิมปรมิำณน�ำ้ในอ่ำงเกบ็น�ำ้เขือ่นแม่กวงอดุมธำรำ นบัเป็น 

อกีหนึง่โครงการของกรมชลประทานทีพ่ฒันาและบรหิารจดัการน�า้เชือ่มโยง 

ระหว่างลุม่น�า้แม่แตง-แม่งดั-แม่กวง ซึง่เป็นสาขาของลุม่น�า้ปิง เมือ่แล้วเสรจ็ 

จะสร้างเสถยีรภาพความมัน่คงด้านปรมิาณน�า้ให้แก่พืน้ท่ีภาคเหนอื โดยเฉพาะ

บริเวณลุ่มน�้าปิงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าพูน เพื่อให้สามารถ

บริหารจัดการน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนในภาคเหนอืตอนบน ท้ังด้านการท่องเทีย่ว การเกษตร การอปุโภค- 

บริโภค การบรรเทาอุทกภัย และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ
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จัดหาแหล่งน�้า แก้ปัญหาลุ่มน�้าน่านแบบบูรณาการ

พื้นที่เกษตรกรรมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ห่างไกลจาก

แหล่งน�้าชลประทาน เกษตรกรต้องอาศัยน�้าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก 

ท�าให้ในช่วงฤดแูล้งหรอืฝนทิง้ช่วงเกษตรกรจะได้รบัความเดอืดร้อนมาก

เพราะไม่สามารถท�าการเกษตรได้ เช่นเดียวกับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณ

พืน้ท่ีลุม่น�า้น่านตอนล่างใน ๔ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัอตุรดติถ์ 

จงัหวดัพษิณโุลก และจงัหวดัพจิติร รวมพืน้ทีก่ว่า ๒.๑ หมืน่ตารางกโิลเมตร  

ที่มักประสบปัญหาความแห้งแล้งเพราะขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง ซึ่งการ

จะแก้ไขปัญหาน�า้ในลุม่น�า้น่านได้อย่างยัง่ยนื จ�าเป็นต้องท�าให้ลุม่น�า้น่าน 

มีน�้าอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิต สร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่ไปกับการบรรเทาอุทกภัยได้อย่าง

ต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน�้าส�าหรับท�าการ

เกษตรได้อย่างเพยีงพอและแก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ได้อย่างเป็นระบบ

การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรในลุ่มน�้าน่านเริ่มด�าเนินการมา

ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่ 

การก่อสร้างเขือ่นสริกิิติ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ซึง่เป็นเขือ่นอเนกประสงค์เพือ่

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้าและเพื่อสนับสนุนน�้าให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม 

โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนทดน�้าผาจุก) โครงการ

ชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย และโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งขวา 

(เขือ่นนเรศวร) นอกจากนัน้ ยงัมแีผนการก่อสร้างโครงการชลประทาน

ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ด้านการอุปโภค-บริโภค  

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก
เพิ่มคุณภาพชีวิตคนลุ่มน�้าน่าน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

การบรรเทาอทุกภยั การคมนาคมทางน�า้ การผลกัดนัน�า้เคม็ การรกัษา 

ระบบนิเวศในแม่น�้าน่าน และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ตามแผนโครงการพัฒนาลุ่มน�้าน่าน กรมชลประทานได้

ด�าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในระยะแรก 

๕ โครงการ ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการ

ชลประทานพิษณุโลกฝั่งขวา (เขื่อนนเรศวร) จังหวัดพิษณุโลก  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระยะเวลาต่อมาได้ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อน

ป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน จังหวัด

พิษณุโลก สามารถส่งน�้าให้พื้นที่โครงการเจ้าพระยาในฤดูแล้งได้ 

๕๘๐,๐๐๐ ไร่ ช่วยลดภาระการส่งน�า้เพือ่การชลประทานจากเขือ่น

สิริกต์ิิและเข่ือนภมูพิลทีเ่ป็นแหล่งน�้าต้นทนุของโครงการชลประทาน

เจ้าพระยาใหญ่ได้อย่างมาก ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการน�้าอย่าง

เป็นระบบ 

พัฒนาแหล่งน�้า...ยกระดับคุณภาพชีวิต

อย่างไรกด็ ีแม้การก่อสร้างโครงการชลประทานตามแผนพฒันา

ลุ่มน�้าน่านจะด�าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วในหลายโครงการ แต่จาก

ความต้องการใช้น�้าท่ีเพิ่มขึ้น ท�าให้ปริมาณน�้าอาจยังไม่เพียงพอ 

กบัความต้องการ ประกอบกบัในปัจจบุนัการใช้น�า้ในพืน้ทีเ่พาะปลกู 

ของจงัหวดัอตุรดติถ์ต้องอาศยัโครงการสบูน�า้ด้วยไฟฟ้า ซึง่เสียค่าใช้จ่าย

สูง ประชาชนในพื้นที่จึงมีความประสงค์ให้เร่งด�าเนินโครงการเขื่อน

ทดน�า้ผาจกุโดยเร็ว เพือ่ให้มปีริมาณน�า้เพยีงพออนัจะช่วยให้คณุภาพ

ชีวิตของคนในพื้นที่ดียิ่งขึ้น กรมชลประทานจึงได้ทบทวนการศึกษา

โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโครงการ 

ชลประทานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เขื่อนทดน�้า เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหลก็และประตบูานระบายเหลก็โค้ง ช่องระบาย ๗ ช่อง  

ระบายน�้าได้สูงสุด ๓.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท�าให้พื้นที่ 

ในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น ๔.๘๑ แสนไร่ โดยเขื่อนตั้งอยู่บริเวณ

คลองนาพง หมู่ที่ ๗ ต�าบลผาจุก อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๖๑)

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะท�าให้การบริหารจัดการน�้า

ในลุม่น�า้น่านตอนล่างเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ครอบคลมุพืน้ทีอ่�าเภอ

เมือง อ�าเภอลับแล อ�าเภอ

ตรอน อ�าเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์ อ�าเภอศรีสัชนาลัย 

อ�าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

และอ�าเภอพรหมพิราม อ�าเภอ

วัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  

สามารถส่งน�า้ให้พืน้ทีช่ลประทาน

ใน เ ขต โคร งกา รประมาณ 

๔๘๑,๔๐๐ ไร่ พื้นที่การเกษตร

เพิม่ขึน้ประมาณ ๓๐๔,๐๓๑ ไร่  

จากเดมิทีเ่ป็นพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน  

ลดค่าใช้จ่ายในการสูบน�้าด้วย 

ไฟฟ้า สามารถควบคุมปริมาณ 

การใช้น�า้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ช่วย

แก ้ป ัญหาการขาดแคลนน�้า 

และมีน�้าเพียงพอส�าหรับการ

อุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

ช่วยรักษาระบบนิเวศในแม่น�้า

น่านให้เกิดความสมดุล รวมทั้ง 

สภาพน�า้ท่วมในพืน้ทีช่ลประทาน

จะลดลงเนือ่งจากมคีลองระบาย

น�้าเพิ่มขึ้น ที่ส�าคัญเกษตรกร

จะมีรายได้เพิ่มข้ึนและมีรายได ้

ที่แน่นอน เกิดการจ้างงานใน

พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้เศรษฐกจิ

มัน่คงและชมุชนอยูอ่ย่างร่มเยน็
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ความเสียสละของชาวท่าปลา

หลงัจากทีร่ฐับาลประกาศก่อสร้างเขือ่นสริกิิติท์ีบ้่านผาซ่อม ต�าบลผาเลอืด อ�าเภอ

น�า้ปาด จังหวัดอตุรดติถ์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมประชาสงเคราะห์ได้จดัเตรยีมพืน้ทีส่�าหรบั

ราษฎรทีต้่องย้ายออกจากบรเิวณอ่างเก็บน�า้ โดยได้จดัตัง้นคิมสร้างตนเองล�าน�า้น่านขึน้ที่

อ�าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดติถ์ บรเิวณท้ายน�า้ของเขือ่นดนิปิดช่องเขาต�า่ของเขือ่นสริกิติิ์  

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดเขื่อนสิริกิติ์  

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้พระราชทานแนวพระราชด�ารใิห้กรมชลประทานพจิารณาจัดหาแหล่งน�า้ให้ 

แก่ราษฎรในพื้นที่อพยพ กรมชลประทานสนองแนวพระราชด�าริโดยการก่อสร้างระบบ 

ท่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าเขื่อนสิริกิติ์ แต่เนื่องจากพื้นที่แปลงอพยพมีขนาดใหญ่และเป็น

พื้นที่สูง ๆ ต�่า ๆ สลับกับเนินเขา ท�าให้ไม่สามารถส่งน�้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้ 

ปัจจุบันระบบท่อส่งน�้าดังกล่าวก่อสร้างมากว่า ๒๐ ปี มีสภาพช�ารุดทรุดโทรม แตกและ 

รั่วซึม ใช้ค่าบ�ารุงรักษาสูง ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�าให้ราษฎรใน

พื้นที่อพยพอ�าเภอท่าปลาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการขาดแคลนน�้าอุปโภค-

บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และไม่มีน�้าเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และราษฎรจ�าเป็นต้องวางกฎเกณฑ์การใช้น�า้ให้ใช้เพือ่การอปุโภค-บรโิภคเท่านัน้

“อ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี” เกิดแต่น�้าพระราชหฤทัย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการอ่างเกบ็น�า้ 

ห้วยน�า้รไีว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจะมกีารก่อสร้าง

อ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้รพีร้อมระบบผนัน�า้ ระบบส่งน�า้ และอาคารประกอบ เพือ่กกัเกบ็น�า้ไว้

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เพื่อความเท่าเทียมในการใช้น�้า
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ใช้ในการเกษตรให้แก่ราษฎรในนคิมสร้างตนเองล�าน�า้น่านและพืน้ที่

ใกล้เคยีง ซึง่เป็นราษฎรทีเ่สยีสละพืน้ทีท่�ากนิจากการสร้างเขือ่นสริกิติิ์ 

นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุยิง่แล้วทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงเมตตาและห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎร และทรงติดตาม 

พร้อมทัง้พระราชทานความช่วยเหลอืมาโดยตลอด เนือ่งจากราษฎรที ่

อพยพจากพืน้ทีอ่่างเกบ็น�า้ของเขือ่นสริกิติิถื์อเป็นผูเ้สยีสละ ยนิยอม 

ย้ายออกจากพืน้ท่ีซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัเดมิและมคีวามอดุมสมบรูณ์ เพือ่ 

การก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน รวม

ระยะเวลากว่า ๔๐ ปี จงึสมควรทีจ่ะต้องด�าเนนิการจดัหาแหล่งน�า้เพือ่

การอปุโภค-บรโิภคและการเกษตรกรรมให้เพียงพอ เพือ่ให้สามารถ 

แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าได้อย่างยั่งยืน 

ส�าหรับการด�าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ

อ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้รอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้รบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้า (คชก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือ

เพียงขั้นตอนที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาเพิกถอน

พื้นท่ีออกจากเขตอุทยานแห่งชาติและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จึงจะ

ด�าเนินการก่อสร้างโครงการต่อไป

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระยะเวลาด�าเนินการโครงการทั้งสิ้น ๘ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๖๑) วงเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ ล้านบาท เมื่อโครงการแล้ว

เสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร

และการอุปโภค-บริโภคของ

ราษฎรในพื้นที่ชลประทานฤดู

ฝนประมาณ ๕๓,๕๐๐ ไร่ และ

ในฤดูแล้งประมาณ ๓๙,๙๒๐ 

ไร่ สามารถบริหารจัดการน�้า

เพื่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าเพื่อ

การอุปโภค-บริโภคประมาณ 

๕๐,๔๐๐ ไร่ ครอบคลมุหมูบ้่าน

ในเขต ๘ ต�าบล คือ ต�าบลจริม 

ต�าบลหาดล้า ต�าบลท่าปลา 

ต�าบลร่วมจิต ต�าบลน�้าหมัน 

ต�าบลหาดงิ้ว ต�าบลบ้านด่าน 

และต�าบลแสนตอ อ� า เภอ

ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อันจะ

เป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรใน

พื้นที่ได้มีแหล่งน�้าถาวรใช้อย่าง

ทัดเทียมเช่นเดียวกับราษฎรใน

พื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ มีน�้า

เพือ่การอปุโภค-บรโิภคและการ

ประกอบอาชีพการเกษตรอย่าง

อุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที ่

ดีข้ึน และด�ารงชีวิตอยู ่อย่าง

ผาสุก

อ ่ า ง เก็บน�้ าห ้ วยน�้ า ร ี

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่

ก�าลังจะบังเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม

ในอนาคตอันใกล้ มิใช่เพียง

เพราะความมีน�้าใจเสียสละของ

ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบที่จะ

ต้องได้รับการดูแล หากแต่เกิด

ขึ้นได้ด ้วยน�้าพระราชหฤทัย

ของพระเจ ้าแผ ่นดินที่มิ เคย 

ทรงทอดทิ้งราษฎรของพระองค์

โดยแท้จริง
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“น�า้แล้งและน�า้ท่วม” เป็นปัญหาส�าคัญท่ีหลายพืน้ทีม่กัประสบ

จนกลายเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเรื่อยไปเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้คุณภาพ

ชีวิตของคนในพื้นที่ตกต�่าลง เพราะไม่สามารถท�าการเพาะปลูก 

จนให้ผลผลิตได้ หรือบางครั้งเมื่อก�าลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็เกิด

ภาวะน�้าท่วม ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

สิ่งนี้เป็นโจทย์ส�าคัญของการแก้ปัญหาและบริหารจัดการน�้าเพื่อ

ให้เกิดความสมดุล ในช่วงที่น�้าน้อยจะท�าอย่างไรให้เกษตรกรมีน�้า 

เพยีงพอส�าหรับท�าการเพาะปลกู ส่วนในยามน�า้มากจะท�าอย่างไรให้

น�้าไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชน

จนเกิดความเสียหาย 

คนในพื้นที่ต้องการ “เขื่อนแม่วงก์”

พื้นที่ส่วนใหญ่ของชาวบ้านในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด

ก�าแพงเพชร และจงัหวดัอทุยัธาน ีส่วนใหญ่มอีาชพีท�าการเกษตร เช่น 

ท�านา ท�าไร่มัน ไร่อ้อย สวนส้ม ฯลฯ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขต

ชลประทาน เวลาหน้าฝนน�้าป่าก็จะท่วมไร่นาเสียหาย ช่วงหน้าแล้ง 

ก็ไม่สามารถท�าอะไรได้เลยเพราะแล้งหนัก ซึ่งปัญหาภัยแล้งและ 

น�้าท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่าง

มาก ประชาชนต้องสูญเสียรายได้ ขาดทุน มีหนี้สิน เกิดปัญหา

สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตตามมา

ประชาชนในพื้นท่ีจึงมีความต้องการให้มีการสร้าง “เขื่อน 

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

โครงการเขื่อนแม่วงก์
บรรเทาภัยแล้ง แก้ปัญหาอุทกภัย

แม่วงก์” โดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหา

ภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยที่

เกิดข้ึนซ�้าซากทุกปี ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่คนในพื้นที่รอคอยมานานถึง 

๒๕ ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เป็นต้นมา โดยประชาชนเหน็ว่า 

การสร้างเขื่อนจะท�าให้วิถีชีวิต

ดีขึ้น ชาวบ้านมีพื้นที่ท�ากิน ทั้ง

ด้านการเกษตรและการประมง 

อกีทัง้ยงัช่วยชะลอน�า้ท่วมได้อกี

ทางหนึ่ง ซึ่งในระยะหลังปัญหา

น�้าท่วมมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อย

ครัง้และทวคีวามรนุแรงขึน้ทกุปี 

อันเป็นผลเกิดจากฝนตกหนัก

ในพืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาตอนบน 

ตอนล่าง และลุ่มน�้าสะแกกรัง 

ท�าให้เกิดอุทกภัยสร้างความ 

เสยีหายทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด 

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ซึง่สาเหตหุนึง่เนือ่งมา
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

จากในพื้นที่ลุ่มน�้าสะแกกรังยังไม่ได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาด

ใหญ่ที่จะใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าดังกล่าว 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

“เขือ่นแม่วงก์” สร้างอาชพียัง่ยนื เสรมิชมุชนเข้มแขง็

กรมชลประทานจึงได้วางแผนด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น โดยมีที่ตั้งของพื้นที่อ่างเก็บน�้า

ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต�าบลแม่เลย์ อ�าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

และบางส่วนอยูใ่นเขตต�าบลปางมะค่า อ�าเภอขาณวุรลกัษบรุ ีจงัหวดั

ก�าแพงเพชร มีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕–

๒๕๖๒) ประกอบด้วย เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว อาคารระบาย 

น�้าล้น อาคารระบายน�้าลงล�าน�้าเดิม และฝายทดน�้า จ�านวน ๓ แห่ง 

ประกอบด้วย ฝายทดน�้าบ้านท่าตาอยู่ ฝายทดน�้าขุนราษฎร์บริบาล 

และฝายทดน�้าบ้านวังส�าราญ เพื่อท�าหน้าที่ทดน�้าในแม่น�้าแม่วงก ์

ให้มีระดับสูงจนสามารถส่งน�้าเข้าพื้นที่ชลประทานได้

ท่ีผ่านมากรมชลประทานได้ด�าเนนิการศึกษาความเหมาะสม

โครงการแล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๙ และได้ศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดส่งรายงานผลการศึกษาให้ส�านักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแห่งชาตพิจิารณาตาม

ขั้นตอนของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการหรือกิจการ

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ โดยได้รบัอนญุาตจาก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เข้าศึกษาหรือวิจัยทาง

วิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ซึ่งการศึกษาก�าหนดจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ส่วนด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน ได้ด�าเนนิการให้มกีาร

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งการจัดเวทีประชาพิจารณ์และ

เวทีประชาคมหลายครั้ง เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ เพือ่น�าข้อมลูไปปรบัปรงุเป็นแนวทางในการด�าเนนิการ

ศึกษาของโครงการต่อไป

เมือ่การก่อสร้างโครงการ

แล้วเสรจ็จะสามารถส่งน�า้ให้แก่

พื้นที่ชลประทานในฤดูฝนได้ 

๒๙๑,๙๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง 

๑๑๖,๕๔๕ ไร่ เพิ่มปริมาณ

น�้าต้นทุนและแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าเพื่อการเพาะปลูก

ของราษฎรจ�านวน ๑๑,๓๒๐ 

ครัวเรือน ใน ๑๐๒ หมู่บ้าน 

สามารถบรรเทาอุทกภัยและ

ป้องกันไฟป่า โดยเป็นแหล่งน�้า 

ส�ารองส�าหรับดับไฟป่าที่มัก 

เกิดขึ้นในฤดูแล้ง อีกทั้งยังช่วย

ส่งเสรมิอาชพีด้านการท่องเทีย่ว

และด้านการประมง

เข่ือนแม่วงก ์จะท�าให ้

ราษฎรในพื้นที่มีน�้าใช ้อย ่าง 

พอเพียง สามารถประกอบ

อาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการ

สร้างอาชีพที่ยั่งยืน ท�าให้ชุมชน

เข้มแขง็ ส่งเสรมิให้คณุภาพชวีติ

ของประชาชนและชุมชนดีขึ้น 

รวมถึงจะช่วยบรรเทาอุทกภัย

ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ท้าย

น�้าด้วย
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“น�้ำ” ปัจจัยหลักในกำรเพำะปลูก

อาชพีเกษตรกรรม “น�า้” เป็นปัจจยัส�าคญัทีช่ีว้ดัระดบัผลผลติ

ในปีนัน้ ๆ  ปีใดทีน่�า้อดุม ผลผลติก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วย แต่ถ้าปีใดน�้า

ขาดแคลน ผลผลติทีไ่ด้ก็ด้อยถอยลง ส่งผลให้เกษตรกรมรีายได้ลดลง 

ดังเช่นราษฎรในเขตท้องที่อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกอ้อย ข้าวโพด 

ทานตะวนั ฯลฯ จ�าเป็นต้องใช้น�า้เพือ่การเพาะปลกูมากจงึจะได้ผลดี  

แต่เกษตรกรมกัประสบความเดอืดร้อนเนือ่งจากฝนทิง้ช่วงและภาวะ

ภัยแล้ง แม้ว่าพื้นที่อ�าเภอวังม่วงจะอยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  

แต่ด้วยสภาพพื้นที่อยู ่สูงกว่าระดับพื้นที่ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

มาก ท�าให้เป็นข้อจ�ากัดทางสภาพภูมิประเทศและหลักวิศวกรรม

ชลประทานท่ีไม่สามารถส่งน�า้จากเขือ่นป่าสกัชลสทิธ์ิมาสนบัสนนุได้  

หรือหากจะด�าเนินการก็ต้องใช้งบประมาณลงทุนจ�านวนมาก

พัฒนำแหล่งน�้ำ สนับสนุนกำรผลิต

กรมชลประทานจงึได้จดัหาแหล่งน�า้ให้แก่ราษฎรเพือ่เป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้า โดยการ

พัฒนาห้วยมวกเหล็กซึ่งเป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�้าป่าสักให้เป็น

แหล่งกักเก็บน�้า โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านตะพานหิน  

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

โครงการอ่างเก็บน�้ามวกเหล็ก
เพิ่มศักยภาพการเก็บกักน�้าเพื่อการเกษตร
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ต�าบลค�าพราน อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุ ีระยะเวลาด�าเนนิโครงการ  

๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐) ลกัษณะโครงการเป็นเขือ่นดนิและเขือ่น 

ปิดช่องเขาต�่า ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน�้าอยู่ที่ ๖๑ ล้านลูกบาศก์

เมตร โดยมีปริมาณน�้าไหลลงอ่างประมาณ ๑๖๑.๐๖ ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี นอกจากนี้ ยังมีอาคารทางระบายน�้าล้น อาคารท่อส่งน�้า 

และระบายน�้าลงล�าน�้าเดิม พร้อมระบบชลประทานแบบท่อส่งน�้า 

และอาคารประกอบต่าง ๆ

เม่ือโครงการแล้วเสรจ็จะสามารถเกบ็กกัน�า้และส่งน�า้ให้พืน้ที่

ชลประทานได้ ๒๕,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุม ๑๑ หมู่บ้าน ในท้องที่ 

ต�าบลวงัม่วง ต�าบลค�าพราน และต�าบลแสลงพนั อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดั

สระบุรี ให้มีน�้าใช้เพื่อท�าการเกษตร การอุปโภค-บริโภค รวมถึง 

ประโยชน์ด้านการประมง การท่องเที่ยว และการเลี้ยงสัตว์ได้

อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนสามารถส่งน�้าไปเสริมพื้นที่ชลประทาน

ของโครงการสูบน�้าแก่งคอย-บ้านหมอ ในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 

๑๔,๐๐๐ ไร่ อกีทัง้ยงัช่วยลดปรมิาณน�า้ทีไ่หลมาบรรจบแม่น�า้ป่าสกั 

เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณพื้นที่ตอน

ล่างของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ในระดับที่ไม่เกิดความเสียหายรุนแรง
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ควำมต้องกำร “น�้ำ” ที่สูงขึ้นในเขตเศรษฐกิจ

จังหวัดชลบุรีถูกจัดให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ 
ในภาคตะวันออก ท�าให้มีการขยายตัวของแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วใน 
ทกุ ๆ  ด้าน เป็นสาเหตใุห้การใช้น�า้ทวมีากขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง ท�าให้พืน้ทีเ่มอืง
ชลบุร ีนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั และแหล่งท่องเทีย่วเมอืงพทัยา เข้าสูภ่าวะวกิฤต
ขาดแคลนน�้า ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีปริมาณน�้าน้อยกว่าเกณฑ์
ปกติ ท�าให้อ่างเก็บน�้าหลัก ๆ มีระดับและปริมาณน�้าลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งอ่างเก็บน�้าบางพระ อ่างเก็บน�้าหนองค้อ และอ่างเก็บน�้ามาบประชัน ซึ่งใน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจมีความต้องการใช้น�้าถึง ๑๖๐ 
ล้านลกูบาศก์เมตร ขณะท่ีกรมชลประทานสามารถบรหิารจดัการน�้าจาก ๗ อ่างเก็บน�า้ 
หลักภายในจังหวัดชลบุรี เฉล่ียปีละ ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (ต�่าสุด ๓๐  
ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงสุด ๑๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) หรือเพียงร้อยละ ๕๐  
ของความต้องการใช้น�้ารวมเท่านั้น 

เพื่อให้ปริมาณน�้าเพียงพอกับความต้องการจึงมีการสร้างระบบท่อเชื่อมโยง
เพื่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล จังหวัดระยองมายังจังหวัดชลบุรี ปีละ ๖๐  
ล้านลกูบาศก์เมตร และจากแม่น�า้บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ในช่วงฤดฝูนอกี ๓๐ 
ล้านลกูบาศก์เมตร ท�าให้จงัหวดัชลบรุมีนี�า้ต้นทนุรวมเฉลีย่ปีละ ๑๗๐ ล้านลกูบาศก์
เมตร ซึ่งสูงกว่าปริมาณความต้องการน�้าเพียง ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๖ ของความต้องการใช้น�้ารวมทั้งหมด 

เมือ่พจิารณาจากความต้องการใช้น�า้ทีเ่พิม่สงูขึน้ทกุปี ท�าให้เกดิความเสีย่งกบั
ปัญหาการขาดแคลนน�้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของฝน ท�าให้การใช้น�้า 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุอียูใ่นภาวะตงึตวั และยิง่ความต้องการน�า้ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ใน
อนาคตจะท�าให้จังหวัดชลบุรีเกิดภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้าสูงยิ่งขึ้น

โครงการผันน�้าจากพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน�้าบางพระ

รองรับการใช้น�้าในอนาคต

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ลดควำมเสี่ยงขำดแคลนน�้ำในอนำคต

จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น�้าในอนาคต
อีก ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๘) ความต้องการใช้น�้าใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชลบุรี แหลมฉบัง และพทัยา จะมปีรมิาณมาก
ถึง ๒๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ศักยภาพแหล่งน�้า
ต้นทุนในพืน้ทีย่งัคงเท่าเดมิ คอื ๙๔ ล้านลกูบาศก์เมตร เพือ่
เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต กรมชลประทานได้ด�าเนินการว่าจ้างสถาบันวิจัย
และให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษา 
ความเหมาะสมในการวางท่อจากลุ่มน�้าบางปะกงหรือลุ่ม
น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อผันน�้าซึ่งยังมีปริมาณน�้าเหลือ
ในฤดูฝนที่ไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์อีกมากมาเพิ่มปริมาณ
น�้าให้อ่างเก็บน�้าบางพระ จังหวัดชลบุรี

ผลจากการศกึษาวิเคราะห์พบว่า การผนัน�า้จากคลองพระองค์ 
ไชยานชุติ บรเิวณถนนมอเตอร์เวย์มาลงอ่างเก็บน�า้บางพระ เพือ่เพิม่
ปริมาณน�า้ให้แก่อ่างเกบ็น�า้บางพระซึง่มคีวามจ ุ๑๑๗ ล้านลกูบาศก์
เมตร แต่มนี�า้ไหลลงอ่างเพยีง ๔๒.๙๐ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี เป็น
แนวทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถผันน�้าได้ในช่วงเดือน
มถินุายนถงึเดือนตลุาคม รวม ๕ เดอืน โดยเป็นการสบูน�า้มาเกบ็กกั 
ไว้ใช้ประโยชน์แทนการสูบน�้าท้ิงทะเล และเป็นการช่วยบรรเทา 
น�้าท่วมบริเวณแอ่งพื้นที่น�้าท่วมขังในพื้นที่คลองพระองค์ไชยานุชิต
ในช่วงฤดูฝนด้วย

โครงการผันน�้าจากพื้นท่ีลุ่มน�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-
อ่างเก็บน�้าบางพระ จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่คลองพระองค์ไชยานุชิต  
บริเวณจุดตัดผ่านถนนมอเตอร์เวย์ที่ กม. ๒๙+๐๐๐ ไปจนถึง 
กม. ๘๗+๐๐๐ ของมอเตอร์เวย์ และตามถนนเข้าไปยังอ่างเก็บน�้า 
บางพระ จงัหวัดชลบุรี มรีะยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วนั (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)

เมื่องานก ่อสร ้างแล ้ว
เสร็จจะสามารถเสริมสร ้าง
เสถียรภาพทางด้านการจัดการ
น�้ า ให ้แก ่พื้นที่ เศรษฐกิจใน
จังหวัดชลบุรี สามารถเพิ่ม
ปริมาณน�้าต้นทุนให้อ่างเก็บน�้า 
บางพระได ้ เฉลี่ยป ีละ ๗๐  
ล้านลกูบาศก์เมตร และยงัสามารถ
บรรเทาน�้าท่วมขังในพื้นที่คลอง
พระองค์ไชยานุชิตได้อีกทาง
หนึง่ จงึนบัเป็นการเตรยีมความ
พร้อมในพื้นที่เพื่อให้ในอนาคต 
มีน�้าใช้อย่างไม่ขาดแคลน



 48 

วิกฤตน�้ำภำคตะวันออก วิกฤตรำกหญ้ำ-อุตสำหกรรม

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เกิดภาวะปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าหลักของพื้นที่

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกรวม ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด

ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและจังหวัด 

ระยองลดลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จนอ่างเก็บน�้าบางแห่งถึงกับ 

ต้องน�าน�้าจากส่วนที่ต�่ากว่าระดับน�้าต�่าสุดของอ่างเก็บน�้า (Dead Storage) 

มาใช้ ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งภาค 

อุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ส�าคัญของประเทศ วิกฤตน�้าที่ 

เกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบตั้งแต่ประชาชนระดับรากหญ้าไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม 

ท�าให้ทุกฝ่ายต้องพยายามเร่งหาทางแก้ไข

แม้ทีผ่่านมากรมชลประทานจะสามารถบรหิารจดัการน�า้ได้อย่างเพยีงพอ

ในปีที่น�้าฝนมีปริมาณปกติ แต่จากการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจตลอดจน

การขยายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณความต้องการ

ใช้น�า้ทัง้ในภาคอตุสาหกรรมและชมุชนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ประกอบกับ 

ความไม่แน่นอนของสภาพดนิฟ้าอากาศและการเตรยีมการเพือ่พฒันาแหล่งน�า้ 

เพิ่มเติมในพื้นที่ท�าได้ยากขึ้น หากไม่มีการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า วิกฤต

ภยัแล้งในภาคตะวันออกอาจกลบัมาเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ของประเทศได้อกีอย่างแน่นอน จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องจดัหาแหล่งน�า้ 

เพิ่มเติมให้เพียงพอ และสามารถรองรับกิจกรรมการใช้น�้าทุกด้านได้อย่าง

ยั่งยืน

โครงการผันน�้าจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ไปยังแหล่งเก็บกักน�้าจังหวัดระยอง

แกวกฤตน�้าภาคตะวันออก

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

้ ิ



 49 

๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ผันน�้ำเสริม เพิ่ม “น�้ำต้นทุน” 

ภายหลังจากเกิดปัญหาภัยแล้งใน พ.ศ. ๒๕๔๘ แนวคิดใน

การเชื่อมโยงแหล่งน�้าและการผันน�้าจากพื้นที่ข้างเคียงที่มีปริมาณ

น�้าเหลือเพียงพอ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้น 

เนื่องจากพบว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่ฝน

ตกชกุเป็นประจ�าทุกปี และน�า้ส่วนใหญ่จะไหลลงทะเลไปโดยไม่ได้ใช้

ประโยชน์ใด ๆ  หน�าซ�า้บางปียงัก่อให้เกดิอทุกภยัสร้างความเสยีหาย

อย่างมาก โดยลุ่มน�้าที่มีปริมาณน�้ามากในช่วงฤดูฝนจนเกิดสภาวะ

น�้าท่วมบ่อยครั้ง ได้แก่ ลุ่มน�้าคลองวังโตนด ลุ่มแม่น�้าจันทบุรี และ

ลุ่มน�้าแม่น�้าเมืองตราด ในขณะที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองซึ่ง

อยู่ติดกันกลับต้องเผชิญภาวะขาดแคลนน�้า และมีสภาพพื้นที่ซึ่งไม่

เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้าให้มากขึ้นได้

จากแนวโน้มการขาดแคลนน�้าในพื้นที่จังหวัดระยองและ

จงัหวดัชลบรีุทีน่บัวันจะยิง่เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  กรมชลประทานได้ด�าเนนิ

มาตรการและแผนงานเพื่อแก้ไขวิกฤตน�้าในภาคตะวันออกหลาย

โครงการ อาท ิโครงการระบบท่อผนัน�า้จากบางปะกงไปยงัอ่างเก็บน�า้ 

บางพระ โครงการผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ไปยังอ่างเก็บน�้า

หนองปลาไหล โครงการผนัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ประแสร์ไปยงัอ่างเกบ็น�า้ 

คลองใหญ่ โครงการระบบผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าดอกกรายไปยัง 

อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล การเพิม่ระดบัเกบ็กกัอ่างเกบ็น�า้ดอกกราย  

๐.๕๐ เมตร โครงการระบบผันน�้าจากคลองพระองค์ไชยานุชิต 

ไปยงัอ่างเกบ็น�า้บางพระเพิม่เตมิ 

และล่าสุดโครงการผันน�้าจาก

พื้ นที่ จั งหวัดจันทบุ รี ไปยั ง 

แหล่งเก็บกักน�้าจังหวัดระยอง  

โดยเป็นโครงการทีก่รมชลประทาน

ได้ท�าการศึกษาเพื่อหาแนวทาง

ผนัน�า้ส่วนเกนิของจงัหวดัจนัทบรุี

ในช่วงฤดูฝนไปยังแหล่งเก็บกัก

น�้าหลักของจังหวัดระยอง ให้มี 

สภาพน�้าเต็มถึงระดับเก็บกัก

ในช่วงปลายฤดูฝนของทุกปี ซึ่ง

จะสามารถสร้างเสถยีรภาพทาง

ด้านการจัดการน�้าและให้ความ

มัน่ใจแก่ภาคการอปุโภค-บรโิภค 

การเกษตร อุตสาหกรรม และ

การท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ ่มน�้า

ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้อย่าง

เท่าเทียมกัน

การด� า เนินโครงการ

จะเป็นการวางระบบท่อผันน�้า 

พร ้อมอาคารประกอบจาก

จังหวัดจันทบุรีไปยังอ ่างเก็บ 

น�้ าประแสร ์ จังหวัดระยอง  

รายละเอียดโครงการประกอบ

ด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน�้า 

บรเิวณบ้านวงัประดู ่อ�าเภอแก่ง

หางแมว จังหวัดจันทบุรี พร้อม

ติดตั้งเครื่องสูบน�้า ๙ เครื่อง  

ท�าหน้าที่สูบน�้าจากคลองวัง

โตนด จงัหวดัจนัทบรุ ีในช่วงฤดู

ฝนที่น�้ามีปริมาณสูงเข้าสู่ระบบ

ท่อผันน�้า และการก่อสร้าง

ระบบท่อผันน�้า ขนาดเส้นผ่า
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อนุรักษ์...พัฒนำ ร่วมมือ...แบ่งปัน

การผันน�้าข้ามลุ่มน�้าจากแหล่งน�้าหนึ่งไปยังผู้รับประโยชน์

อีกแหล่งน�้าหนึ่ง อาจเกิดการขัดแย้งจากคนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์จากแหล่งน�้าเดิมว่าถูกแย่งน�า้ แม้ในความเป็นจริงในช่วง

ฤดูฝนจะมีน�้าอย่างเพียงพอ และในแต่ละปีก็มีน�้าที่ต้องไหลทิ้งไป 

เป็นจ�านวนมาก ภายใต้กรอบแนวคดิของการอนรุกัษ์ พฒันา ร่วมมอื  

และแบ่งปัน กรมชลประทานตระหนักถึงการด�าเนินงานบนพื้นฐาน

ของการพัฒนาที่ต้องท�าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสมและ

สมดุล หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ให้น้อยที่สุด ทุกครั้งก่อนด�าเนินโครงการใด ๆ จึงต้องมีการศึกษา

ถึงความเหมาะสมในทุกด้าน และต้องผ่านการศึกษาถึงความคุ้มค่า

ทางเศรษฐกิจการลงทุน ศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

รวมทัง้การวางแผนมาตรการในการลดผลกระทบต่าง ๆ  แล้วเท่านัน้ 

จึงจะสามารถด�าเนินโครงการได้

นอกจากนัน้ ยงัได้จดัให้มกีารด�าเนนิงานด้านมวลชนสมัพนัธ์ 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง 

ต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความเข้าใจในโครงการให้เกิดขึน้กับกลุม่เป้าหมาย

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อชี้ให้เห็น

ถึงประโยชน์จากโครงการที่จะเกิดข้ึน และรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

เพือ่ให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องการ เกดิความพงึพอใจ 

และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

ศูนย์กลาง ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร 

แนวท่อจะเริ่มจากสถานีสูบน�้า

บ้านวังประดู่วางขนานไปตาม

ทางหลวงชนบท ผ่านบ้านซอย 

๒ บ้านซอย ๑ และบ้านหนอง

กวาง จากนั้นวางขนานไปตาม

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๓ 

ผ ่านบ ้านเขาวงกต เมื่อถึง

บริเวณเขาลอยแนวท่อจะวาง

เลยีบไปตามถนนรอบอ่างเกบ็น�า้ 

คลองระโอกบริเวณบ้านเหมือง

แร่ จากนั้นวางลัดเลาะไปตาม

ถนนลกูรัง ผ่านบ้านน�า้เป็น เข้าสู ่

ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๗  

ผ่านบ้านน�า้ใส บ้านคลองปลาก้าง 

บ้านคลองหิน และบ้านห้วยทับ

มอญ เลี้ยวซ้ายผ่านบริเวณ

แยกพัฒนา จากน้ันผ่านเขา

ยางแร่ เลี้ยวขวาผ่านบ้านเขา

ช่องลม ก่อนปล่อยน�า้ลงอ่างเกบ็

น�า้ประแสร์ รวมความยาวทัง้สิน้ 

๔๕.๖๙๗ กิโลเมตร

ก รมชลปร ะท าน ได ้

ท�าการศึกษาส�ารวจออกแบบ

รายละเอยีดโครงการผนัน�า้จาก

พื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่ง

เก็บกกัน�า้ในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง

แล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ทัง้นี ้หลงัจากท่ีกรมชลประทาน 

ได้ด�าเนนิการเตรยีมความพร้อม

ในการขอใช้พืน้ทีแ่ละจัดหาท่ีดนิ

แล้ว จะได้น�าเสนอขออนมุตัเิปิด

โครงการก่อสร้างและด�าเนนิการ

ก่อสร้างต่อไป
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ลดผลกระทบโครงกำร เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต

ในการก่อสร้างโครงการจะต้องมีการขอใช้ที่ดินทางหลวง

รวมทั้งการจัดหาที่ดินบางส่วน กรมชลประทานจะด�าเนินงานจ่าย

ค่าชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่วนข้อกังขาว่าการด�าเนิน

โครงการนี้จะเป็นการแย่งน�้าจากภาคการเกษตรไปสนับสนุนภาค

อตุสาหกรรมหรอืไม่นัน้ จากการศกึษาพบว่าสภาพการขาดแคลนน�า้

ในพื้นที่ลุ่มน�้าคลองวังโตนดจะไม่ต่างจากปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการ

ผันน�้าเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน�้ามากเพียงพออยู่แล้ว

อย่างไรกต็าม กรมชลประทานได้ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กิดขึน้

ในช่วงฤดแูล้ง ซึง่ในหลายพืน้ทีข่องลุม่น�้าคลองวงัโตนดยงัขาดแคลน

น�า้ท�าการเกษตร กรมชลประทานจึงได้ศกึษาและวางโครงการในการ

พัฒนาแหล่งเก็บกักน�้าในลุ่มน�้าคลองวังโตนด ได้แก่ คลองปะแกด 

คลองหางแมว คลองพะวาใหญ่ และคลองวังโตนด

ส่วนในระหว่างการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมเป็นการชั่วคราว กรมชลประทานจะน�ามาตรการลด

ผลกระทบต่าง ๆ มาผสมผสานเข้ากับเทคนิควิธีด้านวิศวกรรมการ

ก่อสร้าง และปฏบัิตติามมาตรการท่ีก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม เพือ่ให้ 

มั่นใจว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม 

และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด

น�้ำสมบูรณ์ ประเทศมั่นคง

โครงการผนัน�า้จากพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุไีปยงัแหล่งเกบ็กกัน�า้ 

จังหวดัระยองมไิด้หมายถงึความอยูร่อดของภาคอตุสาหกรรม ภาค

เกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังส่งผลดี

ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

จะสามารถผันน�้าส่วนเกินจากคลองวังโตนดในช่วงฤดูฝน ต้ังแต่

เดอืนมถินุายนถงึเดอืนตลุาคมได้เฉลีย่ปีละ ๗๐ ล้านลกูบาศก์เมตร  

และช่วยสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน�้า สร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่การใช้น�า้ในทกุกจิกรรมของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ภาคตะวนัออกได้อย่าง

เท่าเทียมกนั และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�า้ในช่วงฤดแูล้ง

ที่เคยเกิดขึ้นทั้งในด้านอุปโภค-บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และการ

ท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มปริมาณน�้า

ในอ่างเก็บน�า้ประแสร์ เพือ่ใช้ใน

การชลประทานได้ ๑๓๗,๐๐๐ 

ไร่ นอกจากนี้ การที่ปัจจุบัน

อ่างเกบ็น�า้ส�าคญัทกุแห่งในพืน้ที่

ชายทะเลฝั ่งตะวันออกมีการ

พัฒนาเชื่อมโยงกันด้วยระบบ

ท่อ จะช่วยเติมน�้าเข้าสู่ระบบ

ของทุกอ่างเก็บน�้าที่เชื่อมโยง

ถึงกันได้อีกด้วย

การด�าเนินโครงการนี้

จึงเป ็นความรับผิดชอบของ

กรมชลประทานที่ ค� านึ งถึ ง

ผลประโยชน์ของประชาชนทกุคน  

โครงการจะส�าเร็จลงได้จ�าเป็น

ต้องอาศัยความเข้าใจและความ

ร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะ

จากประชาชนในพื้นที่ที่จะผนึก

ก�าลังกันท�าให้โครงการบรรลุ

เป้าหมาย อันจะน�าไปสู ่การ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนใน

ที่สุด
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“อุทกภัย” เป็นภัยที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้แก่

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม พื้นที่

ที่เคยประสบอุทกภัยบางแห่งต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นฟูกว่า 

ประชาชนจะกลบัมาใช้ชวีติได้เป็นปกต ิเช่นเดยีวกบัเหตกุารณ์อทุกภยั

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงเนื่องจากเกิด

สภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของทั้งราษฎรและส่วนราชการต่าง ๆ ในตัวเมือง 

อย่างมาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�าคัญที่สุด

ของเมืองจันทบุรี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท  

คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีตเิมือ่วนัที ่๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มอบหมาย 

ให้กรมชลประทานด�าเนินการหาแนวทางป้องกันน�้าท่วมจังหวัด

จันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

บูรณาการแผนรับมืออุทกภัย

กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด�าเนินการ

ศกึษาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้วเสรจ็เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผลการศึกษา 

ได้ก�าหนดโครงการบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองจันทบุรีขึ้น ๒ แผนงาน 

ประกอบด้วย แผนระยะเร่งด่วน และ แผนระยะที ่๒ โดยแผนระยะ

เร่งด่วนจะด�าเนินการในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี เพื่อช่วยเร่งระบายน�้า

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
(แผนระยะที่ ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้า
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ออกจากพื้นที่ ประกอบด้วย การขุดลอกคลอง ขยายคลอง และ

ก่อสร้างประตูระบายน�้า เพื่อช่วยลดปริมาณน�้าบางส่วนมิให้ไหล

เข้าตัวเมือง พร้อมติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น�้าและ

เตือนภัยน�้าท่วม

ส่วนแผนระยะที ่๒ เป็นโครงการต่อเนือ่งจากแผนระยะเร่งด่วน  

ซึง่กรมชลประทานจะด�าเนนิโครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบรุี 

(แผนระยะที ่๒) ระยะเวลาด�าเนนิการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗) 

โดยการขดุคลองผนัน�า้สายใหม่ความยาว ๑๑.๖๗ กิโลเมตร แยกจาก 

แม่น�้าจันทบุรีก่อนเข้าถึงตัวเมือง และงานขุดลอกขยายคลองที่มี

อยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้า และผันปริมาณน�้า

ส่วนเกินที่แม่น�้าจันทบุรีไม่สามารถรองรับได้ไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวเมือง

จันทบุรี รวมถึงก่อสร้างอาคารประกอบตามแนวคลอง เช่น ประตู

ระบายน�า้ สถานสูีบน�า้ ท้ังขนาดใหญ่และขนาดเลก็ สะพานข้ามคลอง 

อาคารรับน�้าเข้าคลอง ฯลฯ เพื่อบริหารจัดการน�้าในช่วงฤดูน�้าหลาก

และช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคลองผันน�้าสายใหม่และอาคารประกอบต่าง ๆ 
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จะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลต�าบลจันทนิมิต เทศบาล

ต�าบลเกาะขวาง ต�าบลคลองนารายณ์ ต�าบลหนองบัว เทศบาล 

ต�าบลหนองบัว เทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ และต�าบลท่าช้าง 

ในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี

โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงจนัทบรุนีอกจากจะช่วยป้องกนั

น�้าไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมืองจันทบุรีแล้ว ยังช่วยป้องกันการรุกล�้าของ 

น�า้เคม็เข้ามาในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ท�าให้น�า้ยงัเป็นน�า้จดืได้ตลอด

ท้ังปี รวมท้ังเป็นแหล่งเก็บกักน�า้และส่งน�า้บางส่วนส�าหรบัการเกษตร

และกจิกรรมอืน่ ๆ  โดยมพีืน้ทีร่บัประโยชน์จ�านวน ๕,๐๐๐ ไร่ ช่วยเสรมิ 

การวางผงัเมอืงและเพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาเมอืงจนัทบรุี 

ท�าให้สามารถควบคุมสภาวะน�้าท่วมจากแม่น�้าจันทบุรีและคลอง

สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

“...ควรพิจารณาสร้างเข่ือนเก็บกักน�้าห้วยโสมง ท�าเลที่สร้าง
เขื่อน พิกัด ๔๘ PSA ๘๐๖-๕๘๕ แผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ 
ระวาง ๕๔๓๗ III โดยด่วน ทั้งนี้ควรพิจารณาเก็บกักน�้าอย่างเต็มที่ 
เพื่อจัดหาน�้าให้ราษฎรสองฝั่งห้วยโสมงในเขตอ�าเภอกบินทร์บุรี 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีท�าการเพาะปลกูได้ทัง้ในฤดฝูนและฤดแูล้ง และมนี�้า
เพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยทรง

เห็นความส�าคัญของน�้าเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ของการ

ครองแผ่นดิน ทุกข์ร้อนเรื่องน�้าของคนไทยจะได้รับการแก้ไขและบรรเทา

จากแนวพระราชด�าริมากมายที่ได้พระราชทานไว้

โครงการห้วยโสมงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเป็นหนึง่ในโครงการ 

พฒันาพืน้ทีร่าบเชงิเขา จงัหวดัปราจนีบรุแีละจงัหวดัสระแก้วตามพระราชด�าร ิ

ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�ารสัเกีย่วกบัโครงการดงักล่าว

ถึง ๖ ครั้ง นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา โดยให้กรมชลประทาน

พจิารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน�า้ในลุม่น�า้ห้วยพระปรง 

และลุ่มน�้าห้วยโสมง ซึ่งเป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�้าปราจีนบุรีหรือแม่น�้า

บางปะกง เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน�้า

ปราจีนและลุ่มน�้าบางปะกงตอนบนได้ ทั้งยังสามารถเก็บกักน�้าไว้ใช้ใน

กิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก

หยั่งรากพัฒนา...แหล่งน�้าเพื่อชีวิต

โครงการห้วยโสมง
   อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

แก้ปัญหาน�้าอย่างยั่งยืน
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แล้งก็แล้งเหลือทน ท่วมก็
ท่วมดั่งมหาสาครใหญ่…

ประโยคที่สามารถอธิบาย

ถึงความทุกข์ยากของชาวปราจีน

ทีต้่องเผชญิทัง้น�า้ท่วมและภยัแล้ง

แทบทุกปีได้เป็นอย่างดี ไม่เพียง

เท่านั้น ปัญหาน�้าเค็มรุกล�้าและ 

น�้าเน ่าเสียก็เป ็นป ัญหาความ 

เดือดร้อนของราษฎรที่นี่เช่นกัน

ส�าหรับคนที่ไม่ได้อยู ่ใน

พื้นท่ี ไม่ได้มีชีวิตที่ต้องฝากไว้กับสายน�้า ไม่ต้องเผชิญกับความ 

ทุกข์เข็ญ ไม่ต้องหนีน�้ายามที่ไหลหลากเข้าท่วม หรือไม่ต้องทนแล้ง

ไม่มีแม้น�้าจะกินจะใช้...อาจไม่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

จนถึงวันนีแ้ม้ล่วงเลยมา ๓๐ ปีแล้ว แต่ยงัคงมข้ีอขดัแย้งทีม่กั

สวนทางกนัอยูเ่สมอส�าหรบัการอนรุกัษ์กับการพฒันา จงึท�าให้ความ

พยายามที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาน�้าในลุ่มน�้าปราจีนและลุ่มน�้า

ใกล้เคยีงอย่างยัง่ยนืไม่สามารถเดนิหน้าไปได้จนประสบความส�าเรจ็

พัฒนาแหล่งเก็บกักน�้าอย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเรื่อง “น�้า” นอกจากต้องวางแผนอย่างเป็น

ระบบทัว่ทัง้ลุม่น�า้แล้ว ยงัต้องมองเป็นภาพรวมถงึความเกีย่วข้องกบั

ลุม่น�า้ใกล้เคยีงกนัด้วย เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาน�า้สามารถวางแผนให้

สอดคล้องและด�าเนนิการควบคูกั่นไปได้อย่างบรูณาการ เช่นเดยีวกับ 

ลุ่มน�้าบางปะกงและลุ่มน�้าปราจีน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

ตามธรรมชาติทั้งการไหลของน�้าและสภาพทางภูมิศาสตร์

ลุ่มน�้าปราจีนบุรี-บางปะกงมีปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยกว่า ๘,๐๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับว่าสูงมาก แต่ปัจจุบันมีปริมาณน�้าท่า

ที่สามารถเก็บกักไว้ใช้ได้จากแหล่งเก็บกักน�้าทุกขนาดที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันและก�าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นเพียง ๘๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพียงร้อยละ ๙ ของปริมาณน�้าท่า

ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะไหลทิ้งออกนอกลุ่มน�้าเกือบทั้งหมด ขณะที่
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ความต้องการใช้น�้าในทุกกิจกรรมรวมกันมีมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปี

เห็นได้ว่าปัญหาที่แท้จริงของลุ่มน�้าปราจีนบุรี-บางปะกงเกิด

จากการที่ไม่สามารถบริหารจัดการน�้าและใช้ประโยชน์จากปริมาณ

น�้าท่าจ�านวนมหาศาลในช่วงฤดูฝนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัจจุบัน

มีอ่างเก็บน�้าที่จะเก็บกักน�้าไว้ได้น้อยมาก และมักจะเกิดน�้าหลาก

เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มน�้าตอนบนและล�าน�้าสาขาต่าง ๆ เป็นประจ�าแทบ

ทุกปี ส่วนในช่วงฤดูแล้งก็มักจะเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงท�าให้พื้นที่อยู่

ห่างไกลจากแหล่งน�า้เกดิการขาดแคลนน�า้กระจายทัว่ทัง้ลุม่น�า้ และ

ยังเกิดปัญหาน�้าเค็มจากทะเลไหลรุกล�้าเข้ามาในแม่น�้าบางปะกงใน

ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จนไม่สามารถน�าน�้ามาใช้เพื่อ

การอปุโภค-บรโิภคหรอืการเพาะปลกูได้ รวมทัง้ยงัเกิดปัญหาน�า้เน่า 

เสียอีกด้วย

เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมเีครือ่งมอืทีจ่ะ

ใช้ในการบริหารจดัการน�า้ ด้วยการพฒันาแหล่งเก็บกักน�า้ขนาดต่าง ๆ   

ในพื้นท่ีทางตอนบนของล�าน�้าสาขาที่ส�าคัญในลุ ่มน�้าบางปะกง-

ปราจีนบุรีอย่างเป็นระบบท่ัวท้ังลุ่มน�้า ซ่ึงจะท�าหน้าที่เสมือนเป็น 

โอ่งน�า้ขนาดใหญ่ทีเ่กบ็กกัน�า้หลากในช่วงทีฝ่นตกหนกัไว้ และปล่อย

น�า้ทีเ่กบ็กกัมาใช้ได้ในช่วงฤดแูล้ง รวมทัง้ใช้ในการรกัษาระบบนเิวศ

ให้สมดุล

จากมตขิองคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 

อนุมัติให้กรมชลประทานด�าเนินการศึกษา ส�ารวจ ออกแบบ และ

ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่ง

น�้าในลุ ่มน�้าบางปะกงตอนบน 

และสาขาอย ่ า ง เป ็นระบบ 

กรมชลประทานได้ศึกษาและ

วางยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

บริหารจัดการน�้า โดยพิจารณา

ท�าเลที่เหมาะสมในการสร้าง

เขื่อนและอ่างเก็บน�้า รวมทั้ง

ระบบส่งน�า้เพือ่ให้เป็นแหล่งเกบ็

น�้าและบรรเทาอุทกภัย โดยม ี

กรอบด�าเนินงานรวม ๓ กลุ่ม 

๘ โครงการ ซึ่งได้ด�าเนินงาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จจ�านวน ๓ 

โครงการ ได้แก่ โครงการพระปรง  

จังหวัดสระแก้ว โครงการคลอง

สียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

โครงการคลองระบม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ขณะที่โครงการ

ห ้ วย โสมงอัน เนื่ อ งมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี 

ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในกรอบ

การด�าเนนิงานทีอ่ยูร่ะหว่างการ

ก่อสร้าง

กว่าจะเป็นโครงการ
ห ้ วย โสมงอั น เนื่ อ ง 
มาจากพระราชด�าริ

โ ค ร งก า รห ้ ว ย โสม ง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

เป็นหนึ่งในโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์ ๒๕ ลุ ่มน�้า ที่

กรมชลประทานได้ศึกษาและ
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วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ โดยเป็น

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าในลุ่มน�้า

ปราจนีบุร-ีบางปะกง ซึง่นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาน�า้ในลุม่น�า้ 

ปราจีนบุรี-บางปะกงและบรรเทาปัญหาน�้าต่าง ๆ ในลุ่มน�้าปราจีน

ได้แล้ว ยังสามารถส่งน�้ามาสนับสนุนลุ่มน�้าบางปะกงและพื้นที่

อุตสาหกรรมตอนล่างได้อีกด้วย

นับเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีที่มีการวางแผนในการพัฒนา

โครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนองแนวพระราชด�าริใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีล�าดับเหตุการณ์ที่ส�าคัญเริ่ม

ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอนุมัติให้

ด�าเนินโครงการ และกรมชลประทานได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการ

ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ

ได้ปรับปรุงแก้ไขรายงาน รวม ๒ ครั้ง 

ต่อมาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติ 

ทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้รับการประกาศเป็นแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาต ิเนือ่งจากพืน้ทีโ่ครงการอ่างเกบ็น�า้บางส่วน 

ตั้งอยู่ในแนวเขตรอยต่อของอุทยานทั้ง ๒ แห่ง จึงต้องมีการศึกษา

ความเหมาะสมโครงการอีกครั้ง โดยได้มีการจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับพืน้ทีม่รดกโลก 

เพิม่เตมิ กระทัง่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตมิมีตใินการประชมุ 

ครัง้ที ่๔/๒๕๕๒ เมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เหน็ชอบรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการห้วยโสมงอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กรมชลประทานเริ่ม
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ด�าเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้งบประมาณการ

ก่อสร้างทั้งสิ้น ๘,๓๐๐ ล้านบาท

“อนุรักษ์” โดยไม่ขัดขวางการพัฒนา

ในการพัฒนาหรือด�าเนินโครงการใด ๆ เรื่องส�าคัญที่ต้อง

ค�านึงถึงเป็นเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานตระหนักถึงการด�าเนินงานที่ต้อง 

หลกีเลีย่งผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ให้น้อยทีส่ดุ ทกุครัง้ก่อนการด�าเนนิ

โครงการจึงต้องศึกษาถึงความเหมาะสมในทุกด้าน โดยศึกษาถึง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งวางมาตรการในการแก้ไข

อย่างเหมาะสม

จากการส�ารวจสภาพพื้นที่จริงร่วมกันของจังหวัดปราจีนบุรี 

กรมชลประทาน และกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื พบว่า  

พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๖๕ ไร่ ส่วนใหญ่

ราษฎรได้เข้าปลกูต้นยคูาลปิตสั คงเหลอืสภาพพืน้ทีป่่าน้อยมาก ส่วน

อุทยานแห่งชาติปางสีดา เนื้อที่ประมาณ ๔๘๐ ไร่ มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง 

ราษฎรได้บกุรกุเข้าปลกูต้นยคูาลปิตสั บางส่วนสภาพป่าทีห่ลงเหลอื 

อยูเ่ป็นป่าดบิแล้งและป่าไผ่ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ในเขตอทุยาน

มากนัก ส�าหรับพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมเนื่องจากใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน�้า 

โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ มีราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและ 

มีที่ดินท�ากินประมาณ ๖๐๔ 

ครวัเรอืน อยูใ่นเขตป่าเศรษฐกจิ 

(พื้นที่ สปก.) การใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร ได้แก่ การปลูก

ไม้ผล ไม้ยืนต้น และท�านาบ้าง

เล็กน้อย

การก่อสร้างโครงการ

อาจส่งผลกระทบต่อราษฎรที่

อาศัยในพื้นที่อ ่างเก็บน�้า ซึ่ง

กรมชลประทานจะได้พิจารณา

จ่ายค่าชดเชยทีด่นิและทรพัย์สนิ

ในอตัราทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

โดยค�านึงถึงความยุติธรรม  

ค่าเสียโอกาส และการสูญเสีย

ทางจิตใจ

ส ่ วนมาตรการแก ้ ไข 

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและ

ป่าไม้ ซึ่งพื้นที่อ่างเก็บน�้าบางส่วน 

จะกิ นพื้ นที่ ป่ า ขอ งอุ ทยาน

แห่งชาติทับลานและอุทยาน 

แห่งชาติปางสีดา คิดเป็นพื้นที่

รวม ๑,๖๔๕ ไร่ กรมชลประทาน

จะได้ฟื ้นฟูและปรับปรุงพื้นที่

และปลูกป่าเพิ่มเติมในอุทยาน

แห่งชาตทิัง้ ๒ แห่ง และก�าหนด

มาตรการป้องกันไม่ให้มีการ

บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยาน

แห่งชาติต่อไป
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ร่วมคิด ร่วมแก้ไข อย่างยั่งยืน

ในการเตรียมความพร้อมโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิกรมชลประทานได้ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องการและ

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด เมื่อโครงการห้วยโสมงอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�ารแิล้วเสรจ็จะยงัประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้การเป็น

แหล่งน�า้ต้นทนุและเพิม่พืน้ทีช่ลประทานในฤดฝูน จ�านวน ๑๑๑,๓๐๐  

ไร่ และฤดูแล้ง จ�านวน ๔๕,๐๐๐ ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่

ลุ่มน�้าปราจีนบุรีและลุ่มน�้าสาขาในเขตพื้นที่อ�าเภอนาดีและอ�าเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ของราษฎรและการประปา การรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน�้าเค็ม 

และน�้าเน่าเสียในแม่น�้าปราจีนบุรีและแม่น�้าบางปะกง นอกจากนี้ 

อ่างเก็บน�้าจะเป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกท�าลายพื้นที่

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา 

รวมทัง้ช่วยเพิม่ระดบัความชุม่ชืน้ในพืน้ทีป่่าไม้ ท�าให้โอกาสการเกิด

ไฟไหม้ป่าลดลงหรือหากเกิดไฟป่าก็มีแหล่งน�้าต้นทุนที่จะสามารถ 

น�าน�้ามาใช้ดับไฟป่าได้

จงึอาจกล่าวได้ว่าโครงการห้วยโสมงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

และการพฒันาลุ่มน�า้สาขาทีเ่ก่ียวข้องไปพร้อม ๆ  กัน เป็นการหยัง่ราก 

การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่อยู่รอบลุ่มน�้า

ได้อย่างยั่งยืน



บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า เ พ่ื อ ป ว ง ช น
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บริหารจัดการน�้าเพื่อปวงชน

จากโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ พ.ศ. ๒๔๙๕
สู่การแก้ปัญหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ หรอือกีนยัหนึง่หมายถงึโครงการ

พฒันาแหล่งน�า้ในเขตลุม่เจ้าพระยา ครอบคลมุพืน้ทีทุ่ง่ราบภาคกลางอนักว้าง 

ใหญ่ไพศาลสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจนถึงอ่าวไทย 

ประกอบด้วยอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุทีส่ามารถส่งน�า้กระจาย

ไปยงัพืน้ท่ีเพาะปลกูได้อย่างเตม็ศักยภาพ เกิดความอดุมสมบรูณ์จนกลายเป็น 

แหล่งอู่ข้าวอู่น�้าที่ส�าคัญของประเทศ หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยตั้งแต่ครั้งอดีต 

ตราบจนปัจจุบัน ท้ังยงัช่วยบรรเทาปัญหาอทุกภยัในบรเิวณทีร่าบลุม่เจ้าพระยา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา ไม่เว้นแม้แต่วิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ความเป็นมาของโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือการท�านาให้ได้ผลดีอย่างสม�่าเสมอ ไม่ 

เปลี่ยนแปลงไปตามความวิปริตผันแปรของน�้าฝนและน�้าท่าตามธรรมชาติ  

เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถส่งข้าวเป็นสนิค้าทีท่�ารายได้หลกัให้แก่ประเทศไทย 

จึงได้เชิญ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ผู้เชี่ยวชาญการชลประทาน  
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ชาวฮอลันดามาศึกษาวางโครงการเจ้าพระยาใหญ่ แต่ต้องชะลอไว้ 

เพราะจ�าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาประเทศด้าน 

อื่น ๆ ก่อน 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้เกิด

ภาวะฝนแล้งตดิต่อกนั ๒-๓ ปี การปลกูข้าวในทุง่ราบภาคกลางได้รบั

ความเสียหายอย่างหนัก ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๖ รัฐบาลจึงได้เชิญ  

เซอร์ ทอมมสั วอร์ด ผูเ้ชีย่วชาญการชลประทาน ชาวองักฤษ เข้ามา 

พิจารณาวางโครงการ ซึ่งก็ได้เสนอโครงการเจ้าพระยาใหญ่อีกครั้ง 

โดยให้พจิารณาก่อสร้างโครงการขนาดย่อมก่อนบางส่วน ตามความ 

เหมาะสมกับสถานะการเงินของประเทศ และสภาพพื้นที่เพาะปลูก 

ที่เริ่มบุกเบิก แต่ก็ต้องถูกระงับไปด้วยเหตุเผชิญกับสภาวะสงคราม 

โลกครั้งที่ ๑ 

กระทั่งใน พ.ศ. ๒๔๙๑ สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภมูพิลอดลุยเดช ภายหลังส้ินสุดสงครามโลกครัง้ที ่๒ เศรษฐกจิทัว่โลก 

ตกต�่า หลายประเทศประสบภาวะการขาดแคลนอาหาร คณะผู้เชี่ยวชาญ 

ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้มา

พิจารณาถึงความจ�าเป็นของโครงการเจ้าพระยาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

ในที่สุด กรมชลประทานได้เสนอโครงการเจ้าพระยาใหญ่ขึ้น

มาใหม่โดยการขอกู้เงินจากธนาคารโลกและได้รับความเห็นชอบ 

นับเป็นโครงการเงินกู้รายแรกที่ธนาคารโลกให้แก่ประเทศในแถบ

เอเชียและตะวันออกไกล
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โครงการเจ้าพระยาใหญ่ เป็นโครงการชลประทานประเภท

เหมืองฝาย ประกอบด้วย การระบายน�้าและการคมนาคมทางน�้า 

งานส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ หัวงานเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อ

ทดน�า้ในแม่น�า้ให้สงู และงานในระบบการส่งน�า้ เพือ่น�าน�า้ไปแจกจ่าย

แก่พื้นที่ในโครงการ ลักษณะโครงการประกอบด้วย

หัวงานเขื่อนเจ้าพระยา

หวังานโครงการสร้างข้ึนบรเิวณคุ้งบางกะเบียน ต�าบลบางหลวง 

อ�าเภอสรรพยา ใต้จังหวัดชัยนาทลงมา ๘ กิโลเมตร มีงานก่อสร้าง 

ประกอบด้วย

๑. เขื่อนเจ้าพระยา

๒. ประตูระบายน�้าเจ้าพระยา

๓. ช่องลัด

๔. ท�านบดิน

๕. ฝายระบายน�้าล้น

งานในระบบส่งน�้า

ระบบส่งน�้าของโครงการเจ้าพระยาใหญ่แบ่งเป็นโครงการฝั่ง

ตะวันตกและโครงการฝั่งตะวันออก

โครงการฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย

โครงการแม่น�้าสุพรรณ ใช้แม่น�้าสุพรรณเป็นคลองส่งน�้า 

สายใหญ่ มคีวามยาว ๑๑๕ กิโลเมตร และคลองมะขามเฒ่า-อูท่อง เป็น
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

คลองสายใหญ่ ยาว ๑๐๓ กโิลเมตร แบ่งเป็น ๔ ตอน คอื มะขามเฒ่า  

ท่าโบสถ์ สามชุก และโพธิ์พระยา แต่ละตอนมีประตูระบายน�้า 

ขนาดใหญ่ทดน�า้เป็นขัน้บันได และมีประตนู�า้ให้เรอืแพเดนิได้ตลอดปี  

แต่ละตอนมีคลองซอยแผ่ออกไปในทุ่งพร้อมทั้งอาคารตามคลอง

โครงการแม่น�า้น้อย ใช้แม่น�า้น้อยเป็นคลองส่งน�า้สายใหญ่มี

ความยาว ๑๒๗ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๔ ตอน คือ บรมธาตุ ชันสูตร 

ยางมณี และผักไห่ แต่ละตอนมีประตูระบายน�้าใหญ่ ประตูน�้า และ

คลองซอย รวม ๘๐ คลอง นอกจากนี้ยังมีคลองขุดผักไห่-เจ้าเจ็ด 

เป็นคลองสายใหญ่ เพื่อส่งน�้าลงไปให้โครงการทุ่งฝั่งตะวันตกอีก

สายหนึ่ง

โครงการทุ่งฝั่งตะวันตก ตอนบนเป็นที่ดอน ยากที่จะรับน�้า

ได้เพียงพอ ตอนใต้พื้นที่แบน ตรงกลางเป็นแอ่ง จนจดทะเล ทุกปี 

ต้องอาศัยน�้าฝนท�านาในต้นปี และอาศัยน�้าที่ท้นข้ึนมาจากแม่น�้า 

เก็บกักไว้ใช้ในปลายฤดู ความขาดแคลนน�้าท�าให้การท�านาไม่ค่อย

จะได้ผลเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จึงต้องส่งน�้าจากแม่น�้าน้อยลงมาเพิ่ม 

และจ�าเป็นต้องใช้เครื่องฉุดระหัดบ้างในบางต�าบล

โครงการฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย

โครงการชัยนาท-ป่าสัก เป็นคลองขุดที่เป็นคลองส่งน�้า 

สายใหญ่ ออกจากอ�าเภอมโนรมย์ไปลงแม่น�้าป่าสักที่เหนือเข่ือน

พระราม ๖ เพื่อส่งลงคลองระพีพัฒน์ในโครงการป่าสักใต้ โครงการ

นี้แบ่งเป็น ๔ ตอน คือ มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม และเริงราง 

แต่ละตอนมีประตูระบายใหญ่ ประตูน�้า และมีคลองซอยรวม ๗๑ 

คลอง พร้อมทั้งอาคารตามคลอง

โครงการทุ่งมหาราช คลองขดุชยันาท-อยธุยา เป็นคลองส่งน�า้ 

สายใหญ่ท่ีเหนือเขื่อนเลียบที่ดอนริมแม่น�้าเจ้าพระยาลอดแม่น�้า

ลพบุรีและคลองบางแก้ว ลงไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 

๑๒๐ กิโลเมตร มีคลองซอย ๒๓ คลอง พร้อมอาคารตามคลอง

โครงการนครหลวง มคีลองขดุส่งน�า้สายใหญ่ ออกจากคลอง

ระพีพัฒน์ลงไปถึงอ�าเภอบางปะอิน ยาว ๕๘ กิโลเมตร มีคลองซอย 

๑๓ คลอง พร้อมอาคารตามคลอง

โครงการเชียงราก-คลองด่าน มีคลองขุด มีประตูระบาย 

ประตูน�า้ตามรมิแม่น�า้ เพือ่ชกัน�า้จากแม่น�า้ในปลายฤดเูข้าไปเกบ็กกั 

ไว้ให้ที่นา และรับน�้าจากคลองชัยนาท-ป่าสักเพื่อแก้ปัญหาน�้าแล้ง

ได้ตลอดฤดูกาล อีกทั้งสามารถ

ระบายน�า้เปรีย้วและล้างตะกอน

จากคลองในฤดูแล้งเพื่อกันดิน

บูดเน่าได้ด้วย

ประโยชน์ของโครงการ

๑. ผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้น

๒. ผลติถัว่ต่าง ๆ  ซึง่ปลกู 

ในฤดูแล้ง

๓. สามารถ เป ิ ดสาย 

คมนาคมทางน�้าจากกรุงเทพ 

มหานครขึ้นไปถึงปากน�้าโพ

ได้ ๓ สาย คือ แม่น�้าสุพรรณ 

แม่น�้าน้อย และคลองชัยนาท-

ป่าสัก

๔. ใช้ถนนคันคลองส่ง

น�้าสายใหญ่ได้ ซึ่งถือเป็นการ

ส่งเสรมิการคมนาคมทางบกอกี

ทางหนึ่ง

จะเห็นได้ว่า โครงการ

เจ้าพระยาใหญ่เป็นโครงการ

ที่รัฐบาลไทยและผู ้เชี่ยวชาญ

ในเวลานั้นลงความเห็นว่าเป็น

โครงการที่ส�าคัญเพื่อส่งเสริม

ผลผลิตทางการเกษตร และมี

วตัถปุระสงค์ให้เป็นแหล่งอาหาร

ส�าคัญของโลกทีเดียว อย่างไร

ก็ตาม หลายสิบปีที่ผ่านมาเกิด

การเปลี่ยนแปลงมากมายท�าให้

การบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้า

เจ้าพระยาค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน

ไปตามสภาวการณ์
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การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และสภาพสังคม 
ในลุ่มน�้าเจ้าพระยา

จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑ (พ.ศ. 

๒๕๐๔) เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา 

ในรปูแบบทีท่นัสมยัและเป็นไปตามกระแสโลก โดยการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ 

และสงัคมเกษตรกรรมมาเป็นอตุสาหกรรมทีใ่ช้เครือ่งจกัรแทนแรงงาน

มนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นตามวิถีของโลก 

ตะวันตก ด้วยความต้องการที่จะมีความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็

เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ชุมชนเกษตรซึ่งเป็นชุมชนชนบทในลุ่ม

น�า้เจ้าพระยาได้เปลีย่นแปลงไปเป็นชมุชนอตุสาหกรรมซึง่เป็นชมุชน

เมืองที่ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว เร็วมากจนภาครัฐไม่สามารถ

จะเข้าไปจัดระเบียบชุมชนได้ทัน

ในปัจจบุนัพืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาจากทีเ่ป็นโครงการชลประทาน

เจ้าพระยาใหญ่เดิม พื้นที่จ�านวนไม่น้อยกลายเป็นพื้นที่ของนิคม

อุตสาหกรรม บ้านจัดสรร สิ่งปลูกสร้างขวางทางน�้าไหล ที่แออัด

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นแหล่งที่มีการบุกรุกพื้นที่ริมคลองที่ใช้ในการ

บริหารจัดการน�้ากันอย่างมากมายอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 

บ้านเมืองที่ไม่อาจบังคับใช้ได้อย่างทั่วถึง

เมื่อสภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป คนจ�านวนมากต่าง

ย้ายถิ่นมาอยู่ในพื้นที่ลุ ่มน�้าเจ้าพระยาเพราะเห็นว่าเป็นแหล่งที่

จะสร้างโอกาสให้กับเขาได้ดีกว่าดินแดนบ้านเกิด จึงท�าให้สภาพ

ธรรมชาตใินลุม่น�า้เจ้าพระยาถกูท�าลาย แม่น�า้ล�าคลองทีม่อียูจ่�านวน
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มากทั้งที่เป็นแหล่งน�้าธรรมชาติและท่ีขุดขึ้นใหม่เพื่อให้ราษฎรใน 

ลุ่มน�้านี้กินดีอยู่ดี ก็เปลี่ยนสภาพไปด้วยฝีมือของมนุษย์ผู้ที่ไม่ได้ 

เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์และอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทัง้การท�าให้คณุภาพ

น�า้ในแม่น�า้เสยีมากขึน้เรือ่ย ๆ  จนกระทัง่ตืน้เขนิและแคบลงด้วยการ

ถูกบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้า

นอกจากนัน้ บรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทีลุ่ม่เดมิซึง่เคยปลกูข้าวฟางลอย 

ได้ แต่บดันี ้เกษตรกรได้ละท้ิงผนืดนิท�ากนิ หนคีวามทกุข์ยากทีย่ิง่ท�า 

ยิ่งเป็นหนี้ มาเป็นเศรษฐีใหม่จากการขายที่ดินให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม 

ซึ่งท�าให้เกิดสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่รับน�้า 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อย ๆ สะสมต่อเนื่องกันมา โดยไม่มี

มาตรการในการป้องกันใด ๆ เพราะยังไม่เกิดความเสียหายต่อ

สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัญหาเกิดข้ึนเพราะการ

เปลีย่นแปลงของพืน้ทีด่งัได้กล่าวมาแล้ว จงึเป็นการยากทีจ่ะป้องกนั

ปัญหาอุทกภัยในกรณีที่เกิดน�้าหลากจากพื้นที่ทางตอนบน

อุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่อีกครั้ง ที่ส่ง 

ผลกระทบรุนแรงต่อพื้นท่ีลุ่มน�้าเจ้าพระยารวมทั้งลุ่มน�้าใกล้เคียง 

เป็นวงกว้าง สร้างความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน

จ�านวนมาก ถือเป็น “มหาอุทกภัย” ท่ีรุนแรงครัง้หนึง่ของประเทศไทย 

จากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูฝน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

อิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมของพายุต่าง ๆ ดังนี้

วันที่  ๒๖ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับอิทธิพล

จากพายุโซนร้อน ไหหม่า ซึ่ง

อ่อนก�าลังลงเป็นหย่อมความ

กดอากาศต�่าก�าลังแรงเคลื่อน

เข้าปกคลุมประเทศไทยบริเวณ

จังหวัดน่าน แล้วสลายตัวไปใน

วันเดียวกัน ท�าให้หลายจังหวัด

บรเิวณประเทศไทยตอนบนโดย

เฉพาะภาคเหนือมีฝนตกหนัก

ถึงหนักมาก

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับอิทธิพล

จากพายุโซนร้อน นกเตน ซึ่ง

อ่อนก�าลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น

ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

บริเวณจังหวัดน่าน และอ่อน

ก�าลังลงเป ็นหย่อมความกด

อากาศต�่ าและปกคลุมภาค

เหนือของประเทศไทยบริเวณ

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ท�าให้มีฝนตกหนัก

ถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ
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และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�าให้เกิดน�้าท่วมบริเวณจังหวัด

แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร หนองคาย เลย 

อุดรธานี สกลนคร และจังหวัดนครพนม

เดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รบัอทิธิพลจากมรสมุตะวนัตก 

เฉียงใต้และร่องความกดอากาศต�่าก�าลังค่อนข้างแรงที่พาดผ่าน

ประเทศไทยตอนบน ท�าให้ฝนตกชกุหนาแน่นตลอดเดอืน โดยเฉพาะ 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกจากจงัหวดัภาคเหนอืที่

กล่าวถึงไปแล้วยงัมจีงัหวดันครสวรรค์และจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ที่เกิดน�้าท่วมด้วย ที่ปริมาณน�้าท่าไหลลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาจ�านวน

มากและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากอิทธิพลมรสุมตะวันตก 

เฉียงใต้และร่องความกดอากาศต�่า เป็นสาเหตุให้เข่ือนขนาดใหญ่ 

ทุกแห่งในภาคเหนือรับน�้าไว้เต็มความจุของปริมาณเก็บกัก ท�าให้

ระดบัน�า้ในล�าน�า้สาขาของแม่น�า้เจ้าพระยามรีะดบัสงูและไหลมารวม

กบัน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณจงัหวดันครสวรรค์ก็เกินความจขุอง

ล�าน�้า ท�าให้คันกั้นน�้าพังเสียหาย น�้าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร 

และเมือ่วนัที ่๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรมิาณน�า้จ�านวนมากพดั 

ท�าลายประตูระบายน�้าบางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรีจนพังลงเป็นผลท�าให้ 

น�า้ท่วมจงัหวดัลพบรุ ีจากนัน้วนัที ่๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประตรูะบายน�า้ 

พระงาม จังหวัดลพบุรีพังลงอีก เกิดน�้าเข้าท่วมจังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี จากนั้นเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน�้า 

ผ่านประตูระบายน�้าล้นเพราะใกล้เต็มความจุ 
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จากนั้นวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับอิทธิพล

จากพายุโซนร้อนไห่ถาง ซึ่งอ่อนก�าลังเป็นดีเปรสชั่นแล้วเป็นหย่อม 

ความกดอากาศต�่าก�าลังแรง จากนั้นวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๔ ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นเนสาด ซึ่งมีก�าลังเป็นพายุโซนร้อน

เคลือ่นเข้าประเทศไทย ท�าให้เกดิฝนตกหนกัเป็นบรเิวณกว้างอย่างที่ 

ไม่เคยเป็นมาก่อน

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก

เฉยีงใต้ ไต้ฝุ่นเนสาดแล้ว ยงัได้รบัอทิธพิลจากพายโุซนร้อน นาลแก  

และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกด้วย ท�าให้ปริมาณน�้าใน

แม่น�้าเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดน�้าท่วมฉับพลัน

รุนแรงในหลายพื้นที่ มีน�้าไหลหลากเข้าท่วมสูงต่อเนื่องเกือบตลอด

เดอืน โดยเฉพาะเขตนคิมอตุสาหกรรมหลายแห่งถกูน�า้ท่วมเสยีหาย  

และประตูระบายน�้าและคนักัน้น�า้หลายแห่งพงัลง เกิดสภาพน�้าท่วม

พื้นที่ต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้าง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นสภาวะน�้าขังโดยทั่วไป 

โดยเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีเป็นทางผ่านของน�้าเพื่อออกสู่

ทะเล

คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่า ผลจากการเกิดพายุฝนที่กระหน�่า

ถาโถมเข้าสู่ประเทศไทยในพื้นที่ตอนบนทั้งภาคเหนือและภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด

สภาวะน�้าท่วมหนักเป็นบริเวณกว้าง ไหลหลากสู่พื้นที่ตอนล่างก่อน

จะกลายเป็นวิกฤตมหาอุทกภัยของลุ่มน�้าเจ้าพระยาในเวลาต่อมา

การบริหารจัดการน�้า
ภายใต้สภาวะวิกฤต

๑. กรมชลประทานได้

พิจารณาลดระดับน�้าหน้าเขื่อน

เจ้าพระยาลง เพื่อเพิ่มพื้นที่

รองรับน�้าหน้าเข่ือน พร้อมเร่ง

ระบายน�้าด้านท้ายเข่ือนลงสู ่

ทะเล โดยไม่ส่งผลกระทบกับ

พื้นที่ลุ่มต�่าริมแม่น�้าเจ้าพระยา 

รวมทั้งลดการรับน�้าเข้าระบบ

ชลประทานเท่าที่จ�าเป็น และ

พื้นที่การเกษตรไว้เตรียมรับ

ปริมาณน�้าจ�านวนมากที่ไหลลง

สู่พื้นที่ตอนล่าง โดยในช่วงน�้า

หลากท�าการยกระดับน�้าหน้า

เขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์

ควบคมุ เพือ่ชะลอน�า้หลากหรอื

หน่วงน�้า เป็นการบรรเทาพื้นที่

น�า้ท่วมด้านท้ายเขือ่นเจ้าพระยา 

และรับน�้าเข้าพื้นที่ทั้งสองฝั ่ง 
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โดยไม่ให้เกดิผลกระทบกบัพืน้ทีท่ีก่�าลงัเกบ็เกีย่ว พร้อมออกประกาศ

แจ้งเตอืนประชาชนด้านท้ายเขือ่นเจ้าพระยา เพือ่เตรยีมการป้องกัน

และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

๒. การใช้คลองและอาคารควบคุมทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่ง

ตะวันตกของลุม่เจ้าพระยาทีม่อียูอ่ย่างเตม็ทีเ่พือ่เป็นการชะลอน�า้ให้

ได้มากทีส่ดุ ในเวลาเดยีวกันก็ย่อมต้องมผีูท้ีต้่องเสยีสละเป็นผูร้บัน�้า

บ้าง ซึง่เป็นสาเหตแุห่งความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ดงัปรากฏในหลายพืน้ที่

๓. การสร้างคันกั้นน�้าชั่วคราวเพื่อช่วยรักษาทรัพย์สินที่มีค่า

ไว้ให้ได้มากทีส่ดุ ทัง้คนัชัว่คราวทีเ่ป็นกระสอบทราย และคนัดนิ แม้จะ 

ไม่ใช่ภารกจิโดยตรง กรมชลประทานกไ็ด้ให้ความร่วมมอือย่างเตม็ที่  

ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยามวิกฤต

๔. การใช้เครื่องสูบน�้าเพื่อช่วยระบายน�้าออกสู่ทะเล หรือ

ออกจากบริเวณน�้าท่วมขังให้ได้เร็วที่สุด โดยใช้สถานีสูบน�้าทุกแห่ง

ทีก่รมชลประทานมอียูท่ัง้ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก นอกจากนัน้  

ยังมีการระดมน�าเครื่องสูบน�้าที่มีอยู่ทั้งหมดไปติดตั้งตามพื้นที่น�้า

ท่วมขังต่าง ๆ เพื่อให้เข้าสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด



 71 

๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

๕. การใช้ศนูย์ประมวลและตดิตามสถานการณ์น�า้เป็นเครอืข่าย 

เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้าง

ความเข้าใจแก่ประชาชน ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้สื่อ Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook 

Twitter และ SMS เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทัน

สถานการณ์ และมปีระสิทธภิาพ เพือ่ลดความตืน่ตระหนกและความ

สับสนที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

จากโครงการเจ้าพระยาใหญ่ทีไ่ด้มกีารสร้างเขือ่นทดน�า้ และ

คลองส่งน�้าสายใหญ่และคลองซอยต่าง ๆ จ�านวนมากเพื่อการ 

เกษตรกรรมดังที่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้ให้ความส�าคัญเป็น

อย่างมาก ด้วยหวังจะเหน็เกษตรกรไทยอยูด่กีนิดตีลอดชัว่ลกูหลาน 

เพราะมีน�้าอุดมสมบูรณ์ ไม่แห้งแล้ง แต่ ณ วันนี้ วันที่ประเทศไทย

ต้องเผชิญกับอุทกภัยที่รุนแรงมากอย่างที่ได้ทบทวนเรื่องราวใน

เบือ้งต้นแล้วน้ัน โครงการเจ้าพระยาใหญ่แหล่งน�า้ต้นทนุทีห่ล่อเลีย้ง

ชีวิตกลับถูกใช้เป็นเส้นทางหลักในการระบายน�้าเพื่อช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในลุ่มเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ตาม

ศกัยภาพ ถ้าเราไม่มพีระมหากษัตรย์ิทีม่พีระวสิยัทศัน์ทีท่รงเลง็เหน็

ถึงประโยชน์อย่างคุ้มค่าของโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ถ้าไม่มีคลอง

ที่ช่วยเก็บน�้าส่วนหนึ่งไว้หรือประตูระบายน�้าที่เป็นตอน ๆ เพื่อช่วย

หน่วงน�า้ไว้เป็นช่วง ๆ  ถ้าไม่มรีะบบบรหิารจดัการน�า้ทัง้สองฝ่ังลุม่น�า้

ช่วยเร่งระบายน�้าบางส่วนออกจากพื้นที่ ความเสียหายอันเกิดจาก

อุทกภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาคงจะมากมายยิ่งกว่านี้แน่นอน
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ความพร้อมทางวิทยาการ

บริหารจัดการน�้าเพื่อปวงชน

“...การพยายามศกึษาวทิยาการและเทคโนโลยอีนัก้าวหน้าทกุสาขาจากทัว่โลก 
แล้วเลอืกสรรส่วนทีส่�าคญัเป็นประโยชน์ น�ามาปรบัปรงุใช้ให้พอดพีอเหมาะกบัสภาพ
และฐานะของประเทศเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถน�าเทคโนโลยีอันทันสมัย
มาใช้พัฒนางานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”

ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท

ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเปิดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ๒๖

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖

การปฏบัิตภิารกจิหลกัของกรมชลประทานในการบรหิารจดัการน�า้ การพฒันาแหล่ง

น�้า และการป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า จ�าเป็นต้องอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยี

ท่ีมีความพร้อม อันได้แก่ วิทยาการด้านการเก็บข้อมูลด้วยการวัดระดับน�้าและระบบ 

ไลดาร์ วทิยาการด้านการบรหิารจดัการน�า้ด้วยประตทูด-ระบายน�า้อตัโนมตัแิละโปรแกรม

ส�าเร็จรูป ตลอดจนวิทยาการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่น�ามาช่วยสนับสนุนในยามเกิด

อทุกภยัอย่างเช่น เคร่ืองผลกัดนัน�า้และระบบวทิยสุือ่สาร วทิยาการและเทคโนโลยดีงักล่าว

ได้ช่วยให้งานชลประทานพัฒนา ก้าวหน้าและด�าเนินไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และ 

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่แต่ละอย่างมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานที่

แตกต่างกนั หากแต่ล้วนน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ในการแก้ปัญหาอทุกภยัของกรมชลประทาน 

ซึ่งยังคงมีการพัฒนาวิทยาการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์

สูงสุดในการบริหารจัดการน�้าของประเทศในอนาคต
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

วิทยาการด้านการเก็บข้อมูลด้านการชลประทานซึ่งมี

วิวัฒนาการเริ่มตั้งแต่สมัยกรมคลองจนถึงกรมชลประทานใน

ปัจจุบัน การวัดระดับน�้า ปริมาณน�้า ปริมาณน�้าฝน คุณภาพ

น�้ า ระยะเป ิดบานประตูทด-ระบายน�้ า หรือความสูงของ

ภูมิประเทศ เป็นภารกิจส�าคัญที่กรมชลประทานปฏิบัติติดต่อ

กันมาโดยตลอด เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ มีความส�าคัญในการ

บริหารจัดการน�้า หากข้อมูลมีความละเอียด ถูกต้อง รวดเร็ว  

เป็นปัจจุบนั ย่อมส่งผลให้การคาดการณ์และการวางแผนการบรหิาร

จัดการน�า้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาแหล่งน�้า  

การจดัสรรน�า้ อกีทัง้การบรรเทาภยัอนัเกดิจากน�า้ ดงันัน้ กรมชลประทาน

เห็นความส�าคัญกับวิทยาการและเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การวัดระดับน�้าแบบดั้งเดิม วิทยาการที่มีมานาน
กว่า ๖๐ ปี

การวดัระดบัน�า้ทีน่ยิมใช้ม ี๒ วธิ ีวธิทีี ่๑ เป็น การวดัระดบัน�า้

แบบไม่บนัทกึข้อมลูต่อเนือ่ง เป็นการวดัระดบัน�า้โดยตดิตัง้แผ่นวดั 

ระดับน�้าไว้เพื่อใช้อ่านระดับน�้าวันละ ๑-๒ ครั้ง หรือตามต้องการ 

เป็นวิธทีีง่่ายและใช้กนัมายาวนานจนถงึปัจจบุนั วธิทีี ่๒ ด้วย การวดั

ระดบัน�า้แบบบนัทกึข้อมลูต่อเนือ่งโดยใช้เครือ่งมอืวดั เป็นการวดั

ระดบัน�า้โดยตดิตัง้ลกูลอยทีต่่อพ่วงกับอปุกรณ์เขยีนกระดาษกราฟไว้  

วิทยาการหลักเพื่องานชลประทาน
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เพื่อบันทึกข้อมูลระดับน�้า สามารถบันทึกข้อมูลได้นานต่อเนื่อง

ประมาณ ๑ สปัดาห์ และจากนัน้ต้องเปลีย่นกระดาษกราฟแผ่นใหม่  

เคร่ืองมอืวัดระดบัน�า้แบบนีม้ใีช้ในกรมชลประทานมานานกว่า ๖๐ ปี  

ปัจจุบันสถานีวัดระดับน�้าหลายแห่งยังคงมีใช้งานอยู่ แต่อาจมี

การปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ที่เรียกว่า Data Logger ซึ่งท�าให้การเข้าถึงข้อมูลระดับน�้ามีความ

สะดวกมากยิ่งขึ้น

การวดัระดับน�า้ด้วยระบบโทรมาตร เทคโนโลยข้ัีน
สูงเพื่อการชลประทาน

เป็นการวดัระดบัน�า้ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูเพือ่การชลประทาน 

ซึ่งสามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติในระยะไกลได้ 

กรมชลประทานได้น�าระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น�้าและ

เตือนภัยลุ่มน�้ามาติดตั้งใช้งาน โดยการท�างานของระบบโทรมาตร

จะตรวจวัดข้อมูลและส่งข้อมูลมาที่ศูนย์รวบรวมบันทึกข้อมูลใน

ระยะไกลแบบอัตโนมัติ ณ เวลาจริง (Real Time) ทั้งนี้ การจัดหา

และติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น�้าและเตือนภัยลุ่มน�้า

ของกรมชลประทานได้เริ่มข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน 

ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน�้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ�านวน ๒๓ ลุ่มน�้า

การติดตั้งแผ่นวัดระดับน�้า เครื่องมือวัดระดับน�้าแบบลูกลอย
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ระบบ SCADA เทคโนโลยีการตรวจวดั จดัเกบ็ และ
ควบคุมระยะไกล

ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)  

เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่กรมชลประทานน�ามาใช้เพื่อการชลประทาน 

เป็นเทคโนโลยกีารตรวจวดั การจดัเกบ็ข้อมลู และการควบคมุการไหล

ของน�า้ในระยะไกล โดยมข้ีอมลูทีต่รวจวดัได้ คอื ข้อมลูการวัดระดบัน�า้  

ปริมาณน�้าฝน ระยะเปิดบานประตูทด-ระบายน�้า คุณภาพน�้า และ

ข้อมลูอากาศเพือ่การเกษตร ระบบ SCADA มอีงค์ประกอบทีส่�าคญั  

คอื ศนูย์ควบคุมกลาง (Master Station) และสถานลีกูข่ายภาคสนาม  

(Slave Station) ซึ่งมีหลายแห่งท�าหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลที่ตรวจวัดใน

ระยะไกลแบบอัตโนมัติ ณ เวลาจริง (Real Time) โดยเจ้าหน้าที่

สามารถควบคุมการปรับบานประตูทด-ระบายน�้า เปิด-ปิดวาล์วน�้า 

หรือเปิด-ปิดเครื่องสูบน�้าในระยะไกลผ่านเครือข่ายสื่อสารซึ่งมีทั้ง

ระบบใช้สายสัญญาณหรือไร้สายสัญญาณ อาทิ วิทยุ

การวัดระดับน�้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบปริมาณของน�้า

ในล�าน�้าว่ามีมากหรือน้อย และเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการ

อปุโภค-บรโิภคหรือไม่ หากการวัดระดบัน�า้นัน้ต้องการความละเอยีด

ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น�้า

และเตือนภัยลุ่มน�้า

ห้องควบคุมระบบโทรมาตร
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ในการอ่านค่า ต้องเทียบระดับน�้าที่เห็นกับแผ่นระดับน�้าที่ติดต้ังไว้

บรเิวณนัน้ แล้วน�าไปค�านวณเพือ่หาอตัราการไหลของน�า้ผ่านจดุนัน้  

หรือเพื่อหาค่าปริมาตรเก็บกักน�้าหรือพื้นที่ผิวน�้าของอ่างเก็บน�้า

หรือเขื่อนเก็บกักน�้า ในกรณีที่ต้องการหาอัตราการไหลของน�้าใน

แม่น�้าหรือคลอง ณ จุดตรวจวัดที่มีหน้าตัดการไหลตามขวางที่ค่อน

ข้างคงที่ กระแสน�้าไหลราบเรียบสม�่าเสมอทั้งหน้าตัด และไม่ได้รับ 

ผลกระทบจากการควบคุมการไหลเนื่องจากอาคารทางด้านเหนือ-

ท้ายน�้า สามารถน�าระดับน�้าที่วัดได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์

ระหว่างระดบัน�า้และอตัราการไหลของน�า้ ซึง่มปีระโยชน์มากส�าหรบั

การบริหารจัดการน�้า

การวัดระดับน�้าในอ่างเก็บน�้า แม่น�้า คลอง นิยมตรวจวัด 

โดยเทียบกับระดับอ้างอิงที่ใดที่หนึ่ง อาทิ ระดับน�้าทะเลปานกลาง 

หรือเทียบกับระดับท้องน�้า ซึ่งระดับน�้าทะเลปานกลาง (Mean Sea 

Level) หรือ ร.ท.ก. เป็นค่าการวัดระดับน�้าทะเลในช่วงระยะเวลาที่

ก�าหนดที่ขึ้นสูงสุด (High Tide-HT) และลงต�่าสุด (Low Tide-LT) 

ของแต่ละวัน แล้วน�าค่ามาเฉลี่ยเป็นระดับน�้าทะเลปานกลาง ระดับ

น�้าทะเลปานกลางของแต่ละบริเวณทั่วโลกอาจมีความสูงไม่เท่ากัน 

ส�าหรบัประเทศไทยใช้เวลาในการวดัระดบัน�า้ทะเล ๕ ปี โดยมจีดุวดั 

ที่ต�าบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ไลดาร์ ระบบส�ารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศ

ไลดาร์ (LIDAR-Light Detection and Ranging) เป็นระบบ

ส�ารวจรงัวัดความสงูภมูปิระเทศด้วยแสงเลเซอร์ทีต่ดิตัง้บนอากาศยาน 

พร้อมระบบก�าหนดต�าแหน่งด้วยดาวเทยีม (Airborne GPS) และระบบ

รงัวัดการเอยีงตวัของอากาศยาน (Inertial Measurement Unit-IMU) 

ระบบไลดาร์จะยิงแสงเลเซอร์ด้วยอัตราการยิงและการปล่อยคลื่นที่ 

ต่อเนื่องเพื่อวัดระยะทางจากอากาศยานถึงพื้นดิน และบันทึกไว้เป็น

ข้อมูลความสูง จากนั้นน�าข้อมูลความสูงเข้าสู่ระบบประมวลผล ซึ่งจะ

ท�าการทอนค่าต่าง ๆ เป็นค่าความสูงภูมิประเทศ

การส�ารวจรงัวดัความสงูภมูปิระเทศด้วยระบบไลดาร์เป็นระบบ

การวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งอาศัยหลักการสะท้อนกลับของ 

พื้นผิววัตถุ และสามารถให้ค่าความสูงภูมิประเทศ ๒ ประเภท คือ

๑.	ค่าความสงูพืน้ผวิปกคลมุภูมปิระเทศ (DSM-Digital Surface  

Model) เช่น ค่าความสูงบนเรือนยอดต้นไม้ ค่าความสูงบนหลังคา 

และค่าความสูงของยอดตึก ฯลฯ

๒.	ค่าความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ (DEM-Digital Elevation 

Model) เช่น พื้นดินโล่งที่ไม่มีสิ่งปกคลุม ฯลฯ
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การส�ารวจข้อมูลความสูงภูมิประเทศด้วยระบบไลดาร์ เป็น 

การเกบ็ข้อมลูในอกีรปูแบบหนึง่ทีก้่าวหน้ามากขึน้และมคีวามส�าคญั 

การศึกษาและการบริหารจัดการน�้าของกรมชลประทานจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องอาศัยข้อมูลความสูงภูมิประเทศ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มี

ประโยชน์ต่อการน�าไปประมวลผล วเิคราะห์ และประยกุต์ใช้ในงาน 

ด้านต่าง ๆ เช่น การจ�าลองพื้นที่น�้าท่วม การวิเคราะห์พื้นที่รับน�้า 

ฯลฯ การน�าวิธกีารส�ารวจข้อมลูความสงูภมูปิระเทศด้วยระบบไลดาร์

มาใช้ในกจิการงานชลประทาน จะท�าให้ได้ข้อมลูความสงูภมูปิระเทศ

ทีม่คีวามถูกต้องและแม่นย�าสงู ซึง่จะช่วยให้การวเิคราะห์และส�ารวจ

ภูมิประเทศท�าได้อย่างรวดเร็วและท�าได้ในพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ขึ้น

วิธีการส�ารวจทางอากาศด้วยเลเซอร์

ค่าความสูง	DSM ค่าความสูง	DEM



 79 

๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

โดยโครงการจะส�ารวจพื้นท่ีท่ีประสบอุทกภัยของลุ่มแม่น�้า

เจ้าพระยา มีพืน้ทีค่รอบคลมุบางส่วนของ ๒๐ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั

สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 

ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก 

ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ข้อมูลที่ส�ารวจได้และน�ามา

ประมวลผลแล้วจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานด้าน

ต่าง ๆ  ทัง้การพฒันาแหล่งน�า้ การบรหิารจดัการน�า้ และโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการป้องกันและบรรเทาภัยน�้าท่วม เช่น การจ�าลองพื้นที่ 

น�้าท่วม การวิเคราะห์พื้นที่รับน�้าและปริมาตรกักเก็บ การวิเคราะห ์

หาสิ่งกีดขวางทางน�้า ฯลฯ
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จากวิทยาการด้านการเก็บข้อมูลมาสู่วิทยาการด้านการบริหารจัดการน�้า

ด้วยประตูทด-ระบายน�้าอัตโนมัติ	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประตูทด-ระบายน�้า

เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้ควบคุมการไหลของน�้าในแม่น�้า	คลอง	อ่างเก็บน�้า	ฝาย	และ

ทะเลสาบ	สามารถเปิด-ปิดเพือ่ปรบัปรมิาณน�า้ทีต้่องการให้ไหลผ่าน	ปรบัความเรว็

ของน�้า	และใช้กักเก็บน�้าได้	นอกจากนี้	ในกรณีเกิดอุทกภัย	ประตูทด-ระบายน�้า

ยงัสามารถช่วยลดระดบัผวิของน�า้ในแม่น�า้หรอืคลองเส้นหลกั	โดยให้น�า้ไหลผ่าน

คลองลดัน�า้เมือ่ปรมิาณระดบัน�า้ใกล้ล้นตลิง่ได้อีกด้วย	โดยปกตปิระตทูด-ระบายน�า้	

จะต้องมีบุคลากรเป็นผู้ควบคุมการท�างานต่าง	ๆ	แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที่นับวันจะยิ่งก้าวหน้าไปไกล	 จึงท�าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาประตู

ทด-ระบายน�า้ให้เป็นแบบอตัโนมัติทีส่ามารถท�าหน้าทีค่วบคมุการไหลของน�า้ได้เอง	

ROBOGATE
เทคโนโลยีควบคุมการไหลของน�้าแบบอัตโนมัติ

การควบคุมการไหลของน�้าแบบอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน�้า และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

หลายด้าน เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอืด้านการส่งน�า้-ควบคมุอปุกรณ์

หรืออาคารบังคับน�้า การประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการ

น�้า การป้องกันบรรเทาน�้าท่วม น�้าหลาก ฯลฯ การพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ต่าง ๆ เพื่อการควบคุมการไหลของน�้าแบบอัตโนมัติในต่างประเทศ

นั้นมีมานานและมีหลายระบบ ส�าหรับประเทศไทยการพัฒนา

เทคโนโลยสี�าหรับการควบคมุการไหลของน�า้แบบอตัโนมตั ิทีเ่รยีกว่า  

ROBOGATE หรอื ประตทูด-ระบายน�า้แบบอตัโนมติั ได้เริม่พฒันาข้ึน

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔ ภายในห้องปฏิบัติการและได้ขยายผล 

ไปทดสอบการใช้งานจริงในระดับโครงการชลประทาน จนกระทั่ง 

ปัจจุบันมีโครงการชลประทานหลายแห่งที่ได้ใช้ประโยชน์จาก 

ROBOGATE นี้

ROBOGATE เป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถดัดแปลงเพื่อ

น�าไปติดตั้งที่ประตูทด-ระบายน�้าที่ใดก็ได้ ในระยะเริ่มแรกของการ

พฒันาได้ใช้วธิสีร้างแบบจ�าลองคลอง และน�า ROBOGATE ไปตดิตัง้

ไว้เพือ่ควบคุมระดบัน�า้ด้านเหนอืน�า้หรอืด้านท้ายน�า้ตามทีก่�าหนดไว้ 

ปัจจบุนัม ีROBOGATE ทีพ่ฒันาแล้วรวม ๗ รุน่ แต่ละรุน่ได้รบั

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งในด้านคุณสมบัติ การท�างาน 

หน้าท่ี และการใช้งาน ROBOGATE รุน่ที ่๑ ได้รบัการพฒันาในช่วง 

พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ และน�าไปติดตั้งที่ประตูทด-ระบายน�้าในแบบ

ROBOGATE	รุ่นที่	๑-๗	และ	sensor	วัดระดับน�้า

จ�าลองคลองอัตโนมัติของภาค

วชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ก�าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม หลงัจากนัน้ตัง้แต่ พ.ศ. 

๒๕๔๗ เป็นต้นมา ROBOGATE  

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให ้มีคุณสมบัติและการ

ท�างานที่มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่ ง ข้ึน จนมี ROBOGATE  

รุ่นที่ ๒-๖ โดย รุ่นที่ ๒ ติดตั้ง

ในแบบจ�าลองแม่น�้าเจ้าพระยา

เพื่ อ ศึกษาการ ไหลของน�้ า

ส�าหรับการจัดการน�้าที่ประตู

ระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ ฝ่าย 
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โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาน�า้อนู อ�าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 

จ�านวน ๕ แห่ง รุ่นที่ ๕ ติดตั้งที่ประตูทด-ระบายน�้าของคลอง 

ส่งน�า้ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อ�าเภอก�าแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม จ�านวน ๔ แห่ง และโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ประตูทด-ระบายน�้าส�าหรับ

การเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่สถานีบริหารจัดการน�้าด้วย

เทคโนโลยสีมยัใหม่ สถาบนัพฒันาการชลประทาน กรมชลประทาน 

จ�านวน ๑๔ แห่ง รุ่นที่ ๖ ติดต้ังที่ประตูทด-ระบายน�้าของเข่ือน 

ทดน�้าแม่กลอง และที่ประตูทด-ระบายน�้า โครงการส่งน�้าและบ�ารุง

รักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบัน ROBOGATE รุ่นที่ ๗ 

เป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดีกว่ารุ่นแรก ๆ มาก ซึ่ง 

ชลศาสตร์ ส�านกัวจิยัและพฒันา 

กรมชลประทาน รุ่นที่ ๓ ติดตั้ง

ทีป่ระตรูะบายน�้าปากคลองของ

แบบจ�าลองคลองอัตโนมัติ ภาค

วิชาวิศวกรรมชลประทาน รุ่นที่  

๔ ติดตั้งที่ประตูทด-ระบายน�้า 

ทดแทน ROBOGATE รุ่นที่ ๑ 

ของแบบจ�าลองคลองอัตโนมัติ 

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

จ�านวน ๔ แห่ง และติดตั้ง

ที่คลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั ่งซ้าย 

ROBOGATE	รุ่นที่	๔	คลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาน�้าอูน	อ�าเภอพังโคน	จังหวัดสกลนคร

ROBOGATE	รุ่นที่	๕	ประตูทด-ระบายน�้าคลองส่งน�้า	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ตดิตัง้อยูท่ี่โครงการเครือข่ายอ่างเกบ็น�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ROBOGATE ทีพ่ฒันาขึน้ทกุรุน่จะต้องน�าไปทดสอบประสทิธภิาพการใช้งานจรงิ 

ดังเช่น ROBOGATE รุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ ได้น�าไปทดสอบที่โครงการส่งน�้าและบ�ารุง

รักษาสองพีน้่อง จังหวัดสพุรรณบุร ีในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ เพือ่ช่วยในการควบคมุ

ระดับน�้าด้านหน้าอาคารควบคุมน�้าของช่วงคลองต่าง ๆ ในคลองส่งน�้าให้อยู่ในระดับ 

เป้าหมายที่ก�าหนด จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ROBOGATE ทุกรุ่นสามารถ 

น�าไปใช้งานในโครงการชลประทานได้จริงและมีผลการท�างานอยู่ในระดับดี

ROBOGATE	รุ่นที่	๕	โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี
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โปรแกรมส�ำเร็จรูป เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
ระดับโครงกำรชลประทำน

อีกหนึ่งวิทยาการด้านการบริหารจัดการน�้าที่มีความส�าคัญ 

ต่อโครงการชลประทานต่าง ๆ คือ โปรแกรมส�าเร็จรูป ซึ่งเป็น

เทคโนโลยทีีช่่วยให้การด�าเนนิงานโครงการชลประทานเป็นไปอย่าง

สะดวก รวดเร็ว และผิดพลาดน้อยลง ปัจจุบันกรมชลประทาน

มีโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ส�าคัญซึ่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กรมชลประทานอยู่ ๙ โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมีคุณสมบัติ

และระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนี้

๑.	โปรแกรมค�ำนวณค่ำปริมำณกำรใช้น�้ำของพืชอ้ำงอิง	

(ETO)	จำกข้อมลูอตุนุยิมวทิยำเกษตร	(MR	Quick) เป็นโปรแกรม

ส�าเร็จรูปที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถตรวจสอบรายการ

ค�านวณได้ทุกขั้นตอน พัฒนาข้ึนเพื่อใช้ช่วยเหลืองานวิจัยทางด้าน

เกษตรชลประทานในการค�านวณหาค่าปริมาณการใช้น�้าของพืช

อ้างอิงแทนการค�านวณด้วยมือ ปัจจุบันสามารถใช้งานได้เฉพาะใน

บริเวณพื้นที่สถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ ๑-๘ ศูนย์สาธิต

การใช้น�า้ชลประทานและพืน้ทีใ่กล้เคยีงเท่านัน้ จงึต้องมกีารปรบัปรงุ

ให้สามารถค�านวณค่าปริมาณการใช้น�้าของพืชอ้างอิงในพื้นที่อื่น ๆ 

ได้อีก เพื่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้า อาทิ 

ส�านักชลประทาน โครงการชลประทาน ฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 

และหน่วยงานท่ีสนใจ สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมน้ีได้ด้วย

เช่นกัน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

๒.	โปรแกรมค�ำนวณค่ำควำมต้องกำรน�้ำของพืช	 (CWR-

RID) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ค�านวณค่าความต้องการน�้าของพืช

เศรษฐกิจ ๒๑ ชนิด ที่ปลูกในเขตชลประทาน เพื่อน�าไปใช้วางแผน

การส่งน�้าในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุน

หรือพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลพื้นฐานของ

โครงการชลประทาน ชนิดของพืช พื้นที่และช่วงเวลาปลูก ฯลฯ  

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการค�านวณจะเป็นค่าความลึกของน�้าที่พืช

ต้องการซึง่มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร/วัน หรอืคดิเป็นปรมิาณน�า้ทัง้หมด

ซึง่มหีน่วยเป็นลกูบาศก์เมตร ในอนาคตโปรแกรม CWR-RID จะได้

รับการพัฒนาให้สามารถค�านวณหาค่าความต้องการน�้าของพืชได้

หลากหลายชนิดยิ่งขึ้น และในส่วนของการใช้งานจะพัฒนาให้ผู้ใช ้

สามารถก�าหนดช่วงการค�านวณหรือรอบเวรการส่งน�้าได้เองตาม

ความต้องการ รวมทั้งสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้อีก เช่น 

ค่าฝนใช้การ ค่าสูญเสียน�้า ค่าประสิทธิภาพการชลประทาน ฯลฯ

๓.	โปรแกรมค�ำนวณควำมต้องกำรน�้ำเพื่อกำรปลูกข้ำว	

(Water	Allocation	in	Paddy	Field-WAPF) เป็นโปรแกรมที่ใช้ 

ค�านวณความต้องการน�า้ของการเพาะปลกูข้าวในเขตชลประทานเพือ่

น�าไปใช้วางแผนการส่งน�้าในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกให้สอดคล้องกับ 

ปริมาณน�า้ต้นทนุหรอืพืน้ทีเ่พาะปลกู มลีกัษณะการใช้งานทีง่่ายและ

สะดวก โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชนิดของข้าวที่ปลูก (ข้าว

นาด�าหรือนาหว่าน) การเตรียมแปลงกล้า การเตรียมแปลงปักด�า/

หว่าน คุณสมบัติของดิน ประสิทธิภาพการชลประทาน วัน/เดือน/ปี 

ท่ีเริ่มเตรียมแปลง ขนาดแปลง/พื้นที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน 

ฯลฯ ผลการค�านวณที่ได้จะเป็นปริมาณน�้าที่นาข้าวต้องการใช้ใน

การเพาะปลกูตัง้แต่เริม่เตรยีมแปลงปลกู/ตกกล้าจนกระทัง่หยดุส่งน�า้ 

เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

๔.	โปรแกรมวำงแผนกำรใช้น�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำ	(Reservoir	

Operation	Study-ROS) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวางแผนการ

จดัสรรน�า้ส�าหรบัทัง้โครงการทีม่อ่ีางเกบ็น�า้และไม่มอ่ีางเกบ็น�า้ โดย

จะครอบคลุมการบริหารจัดการน�้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของ

โครงการชลประทาน/โครงการส่งน�้าและการบ�ารุงรักษา โปรแกรม 
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ROS สามารถค�านวณหาปริมาณความต้องการใช้น�้าชลประทานได้

ในทกุ ๆ  ภาคส่วน แล้วน�ามาวางแผนการจดัสรรน�า้เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัปรมิาณน�า้ต้นทนุทีม่อียู ่โดยไม่ขาดแคลนน�า้หรอืขาดแคลนน้อย

ที่สุด

๕.	โปรแกรมวำงแผนกำรจดัสรรน�ำ้และตดิตำมผลกำรส่งน�ำ้	

รำยสัปดำห์	(Water	Allocation	Scheduling	and	Monitoring-

WASAM) มีคุณสมบัติ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) สามารถประเมิน

ประสิทธิภาพการชลประทานและแสดงดัชนีแสดงผลการส่งน�้าของ 

สปัดาห์ทีผ่่านมาในระดบัโซน งานส่งน�า้ และโครงการฯ เพือ่รายงาน

ต่อหวัหน้าโครงการ หวัหน้างานส่งน�า้ และพนกังานส่งน�า้ ๒) สามารถ 

ค�านวณหาปรมิาณน�า้ทีต้่องส่งล่วงหน้ารายสปัดาห์ตลอดฤดกูาลเพือ่

ก�าหนดพืน้ทีเ่พาะปลกูให้เหมาะสมกบัปรมิาณน�า้ต้นทนุทีม่อียู ่และ 

๓) สามารถติดตามผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ได้ ด้วยเหตุนี้ 

โครงการชลประทานที่ใช้โปรแกรม WASAM จึงมีภาระงานในการ

ค�านวณความต้องการน�้าและวางแผนการส่งน�า้ลดลง อย่างไรกต็าม  

โปรแกรม WASAM จะเหมาะส�าหรบัโครงการทีม่รีะบบชลประทาน

ทีค่่อนข้างสมบรูณ์ แต่จะไม่เหมาะส�าหรบัโครงการชลประทานแบบ

น�า้นองหรือโครงการชลประทานทีส่่งน�า้โดยรกัษาระดบัน�า้ไว้ในคลอง

และให้เกษตรกรสบูน�า้จากคลองไปใช้ ในอนาคตโปรแกรม WASAM 

จะสามารถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลแบบ

ศนูย์กลาง ซึง่จะท�าให้ผูบ้รหิารทราบสถานการณ์น�า้และการเพาะปลกู 

ในเขตพืน้ทีช่ลประทาน แบบ ณ เวลาจรงิได้ทนัท ีนอกจากนี ้หน่วยงาน 

ท่ีเกีย่วข้องยงัสามารถเรยีกดขู้อมลูหรอืรายงานจากโครงการผ่านทาง

ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยไม่ต้องขอข้อมูลจากโครงการ

๖.	โปรแกรมหำสมกำรเส้นโค้งควำมจุและโค้งพื้นท่ีผิวน�้ำ	

(Solver-Curve) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาให้สามารถหาผลลัพธ์

สมการได้อย่างรวดเร็วเพื่อน�าไปใช้ในกระบวนการหาปริมาตรน�้า

และพื้นที่ผิวน�้า ค่าสมการที่ได้ยังสามารถน�าไปใช้แทนตารางความ

สัมพันธ์ระดับน�้า-ปริมาตรน�้า-พื้นที่ผิวน�้าของอ่างเก็บน�้า เพื่อใช้

อ้างอิงในการอ่านค่าระดับน�้าในระบบโทรมาตร และยังสามารถน�า
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ไปประยุกต์ใช้เพื่อหาสมการเส้นโค้งอื่น ๆ ได้อีกด้วย ในอนาคต

โปรแกรม Solver-Curve จะได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของโปรแกรมด้านการจัดสรรน�้าโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรม 

WASAM โปรแกรม IRRIPROSTAT ฯลฯ

๗.	โปรแกรมจัดท�ำโค้งปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน�้ำ	 (Reservoir	

Operation	Rule	Curves) เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เพื่อก�าหนด

เกณฑ์เกบ็กกัน�า้สงูสดุ (Upper Rule Curve, URC) และเกณฑ์เก็บกัก 

น�้าต�่าสุด (Lower Rule Curve, LRC) ของอ่างเก็บน�้า เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการรกัษาระดบัน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ให้เหมาะสมในแต่ละช่วง

ฤดูกาล โดยทั่วไปจะน�าไปใช้ในโครงการชลประทานที่มีอ่างเก็บน�้า

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จากการใช้โปรแกรมจดัท�าโค้งปฏบิตักิาร

อ่างเก็บน�้าร่วมกับการบริหารจัดการตามเกณฑ์จะส่งผลให้สามารถ

บรรเทาผลกระทบจากน�้าท่วมและเก็บกักน�้าไว้ใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเต็มศักยภาพ

๘.	โปรแกรมกำรจ�ำลองกำรปฏิบัตกิำรอ่ำงเกบ็น�ำ้	(Reservoir	

Operation	Simulation) เป็นโปรแกรมทีใ่ช้วางแผนการจดัสรรน�า้ใน

อ่างเกบ็น�า้ โดยจ�าลองความต้องการใช้น�า้และปรมิาณน�า้ไหลเข้าอ่าง 

ในช่วงเวลาต่าง ๆ แล้วน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ 

ทัง้นีจ้ะใช้หลกัสมดลุของน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ เพือ่พจิารณาวางแผนการ

เก็บกักน�้าและส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  และเพื่อ

ติดตามสถานการณ์น�า้ในอ่างในช่วงเวลาต่าง ๆ  โดยหลกีเลีย่งปัญหา

การขาดแคลนน�้าและปัญหาน�้าล้นอ่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าปัญหาการขาดแคลน

น�า้หรอืปัญหาน�า้ล้นอ่างจะเกดิขึน้ประมาณวันทีเ่ท่าไหร่ และสามารถ

เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

โดยการจ�าลองสิ่งที่มีอยู่จริงหรือเหตุการณ์ในอดีต เพื่อคาดการณ์

ส่ิงท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต โดยมข้ีอมลูหลกัทีต้่องใช้ในการจ�าลอง เช่น 

ปรมิาณน�า้ไหลลงอ่างเกบ็น�า้ ความต้องการน�า้จากอ่าง ข้อมลูเก่ียวกับ 

อ่างเก็บน�้า ฯลฯ 
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๙.	โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้ำนจัดสรรน�้ำ	 (Irrigation		

Project’s	Statistics-IRRIPROSTAT) ท�าหน้าทีเ่กบ็สถติขิองข้อมลู

ต่าง ๆ ในโครงการชลประทานที่มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน�้าและเขื่อน

ระบายน�้า เช่น ระดับน�้า ปริมาตรน�้า การส่งน�้า-การระบายน�้าจาก

อ่างเก็บน�้า ปริมาณฝนตก การระบายน�้าผ่านเขื่อนระบายน�้า การส่ง

น�้าทางคลองส่งน�้าเหนือเขื่อนระบายน�้า ปริมาณน�้าฝนที่สถานีวัดน�้า

ฝน ปริมาณน�้าท่าที่สถานีวัดน�้าท่า รายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น�้า 

และรายชื่อบุคลากรของโครงการ ฯลฯ โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนา

มาอย่างต่อเนือ่ง มวีธีิการใช้ทีไ่ม่ยุง่ยากโดยมรีปูแบบการกรอกข้อมลู

คล้ายตารางข้อมูลทั่วไป และสามารถค้นหา สรุป และวิเคราะห์

ข้อมูล ทั้งในรูปของตารางและกราฟได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ข้อมูลสถิติ

ที่เก็บได้จากโปรแกรมจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรายงานข้อมูลให้ 

ผู้บรหิารและหวัหน้าฝ่ายบรหิารและจดัการน�า้ของส�านกังานชลประทาน

ทราบได้อย่างรวดเรว็ และสามารถน�าสถติข้ิอมลูจากทกุโครงการทีใ่ช้

โปรแกรมนีม้าใช้ตดิตามประเมนิผลในภาพรวมของส�านกัชลประทาน

ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม โปรแกรม IRRIPROSTAT ยังต้องพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยสามารถเก็บสถิติข้อมูล

ของโครงการชลประทานทีม่ลีกัษณะเป็นฝายทดน�้า สามารถสรปุและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนและปริมาณน�้าท่าเพื่อการ

ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาในด้านของ

ระบบปฏิบัติการให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นได้  

สามารถส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลเชื่อมโยงกับโปรแกรมด้านระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตร์ (Geographic Information System-GIS) และ

สามารถเกบ็ข้อมลูไว้ใน Server เพือ่แสดงผลทัง้ในรปูแบบตารางและ

กราฟผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

เทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้าในรูปแบบโปรแกรมส�าเร็จรูป 

คือส่ิงส�าคัญท่ีช่วยสนบัสนนุและผลกัดนัการปฏบิตังิานด้านการบรหิาร

จัดการน�า้ของกรมชลประทาน ซึง่ส่งผลให้งานของชลประทานเป็นงาน

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการน�้าและป้องกัน

บรรเทาภัยอันเกิดจากน�้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลให้การบริหาร

จดัการน�า้ในภาพรวมของกรมชลประทานสมบรูณ์และก้าวหน้ายิง่ขึน้
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เครื่องผลักดันน�้ำ เครื่องมือกล บรรเทำปัญหำอุทกภัย

นอกจากกรมชลประทานจะมีความพร้อมทางวิทยาการในด้านการ

เก็บข้อมูลและการบริหารจัดการน�้าแล้ว ยังมีความพร้อมทางวิทยาการที่

สามารถน�ามาสนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากน�า้อกีด้วย จาก

เหตกุารณ์อทุกภยั พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ท�าให้คนไทยได้รูจ้กัเทคโนโลยกีารบรรเทา

ปัญหาอุทกภัยที่เรียกว่า เครื่องผลักดันน�้า ซึ่งเป็นเครื่องมือกลชนิดหนึ่งที่ใช้

เร่งความเรว็ของน�า้จากจดุทีต่ดิตัง้ให้ไหลไปยงัพืน้ทีอ่ืน่อย่างรวดเรว็ เมือ่เกดิ

เหตกุารณ์น�า้มากและไม่สามารถกักเก็บน�า้ไว้ได้ กรมชลประทานได้น�าเครือ่ง

ผลักดันน�้ามาใช้ผลักดันน�้าเพื่อช่วยเร่งระบายน�้าในแม่น�้าอย่างสม�่าเสมอ 

มาโดยตลอดเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่ประชาชนคนไทย

กรมชลประทานได้น�าเครือ่งผลกัดนัน�า้ (Submersible Electric Motor 

Driven Water Propulsion) มาใช้เป็นครัง้แรกใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีส่ถานสีบูน�า้ 

ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ โดยน�ามาประยกุต์ใช้ในระบบบ�าบดัน�า้เสยี เพือ่

ช่วยผลกัดนัน�า้ในกรณทีีน่�า้ไม่สามารถไหลเข้าสถานสีบูได้เพยีงพอตามอตัรา

การสูบน�้าของสถานีสูบ ซึ่งผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ

ต่อมา กรมชลประทานได้น�าเครื่องผลักดันน�้ามาใช้ในงานบรรเทาภัย

น�า้ท่วม เพือ่ช่วยเพิม่การระบายน�า้ในพืน้ทีท่ีม่กีารขยายตวัของเขตทีอ่ยูอ่าศยั

ตามริมแม่น�้าและคูคลองต่าง ๆ  ส่งผลให้มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมากมาย เช่น 

วิทยำกำรสนับสนุนภำรกิจหลัก
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ส�าหรับกรณีที่ติดตั้งเครื่องนอกเขตการไฟฟ้า

การติดตั้งเครื่องผลักดันน�้าสามารถปรับต�าแหน่งของเครื่อง

ได้ตามความลึกของแม่น�้าซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสม และเครื่อง

ผลกัดนัน�า้จะท�างานโดยอาศัยพลงังานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพือ่เปลีย่น

พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล จากนั้นพลังงานกลจะท�าให้ใบพัด

ภายในตัวเคร่ืองหมุนเพื่อขับมวลน�้าให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ 

โดยมีอัตราการไหลของมวลน�้าอยู่ที่ ๑.๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

และมีอัตราความเร็วของกระแสน�้าไม่น้อยกว่า ๐.๓ เมตรต่อวินาที

เครื่องผลักดันน�้าถือว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งของงาน

ชลประทานที่มีประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ดังจะเห็นได้ 

ชัดเจนจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ติดต้ังเครื่อง

ผลกัดนัน�า้ทีอ่�าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม และในเขตโครงการ

ชลประทานสมทุรสาคร เพือ่ช่วยผลกัดนัให้ปรมิาณน�า้ไหลออกสูท่ะเล 

ได้เร็วขึ้นในช่วงที่น�้าทะเลลดระดับต�่าลง

สะพาน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย 

ฯลฯ และส่ิงปลูกสร้างเหล่านี้

ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการ

ระบายน�้าเมื่อถึงฤดูน�้าหลาก 

เคร่ืองผลักดันน�้าเป ็น

เครื่องมือกลที่สะดวกต่อการ 

ตดิตัง้และขนย้ายได้ง่ายเน่ืองจาก

มอีปุกรณ์น้อยชิน้ ส่วนประกอบ

หลักของเครื่องผลักดันน�้าแบ่ง

ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

ส่วนประกอบตัวเครื่อง ได้แก่ 

ใบพัดและมอเตอร์ชนิดจุ ่มน�้า 

และอุปกรณ์ประกอบในการ

ติดตั้ง ได้แก่ ตู้ควบคุม ทุ่นลอย 

และเครื่องก�าเนิดกระแสไฟฟ้า
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสต่อผู้น�า ๓ เหล่าทัพ 

ณ พระต�าหนักน้อย วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งว่า

“…มันติดต่อไม่ได้ซิ เพราะว่าใช้มือถือ เอะอะมือถือ จะใช้
มอืถอืในป่ามนัใช้ไม่ได้ แม้ป่ามนัจะราบลงมากใ็ช้ไม่ได้ ฉะนัน้กร็ูว่้า 
ทางกองทัพท้ัง ๓ มีเครื่องไม่ใช่มือถือ มีเครื่องส่ือสารท่ีจะใช้ได้ 
ต่อไปก็จะต้องใช้แบบโบราณ แบบเก่า ๆ เข้าไป ถ้าจะมีเกี่ยวข้อง
กับวิทยุสื่อสารโทรศัพท์ก็จะต้องตั้ง เรียกว่าเป็นศูนย์ แต่ก็เอา 
เอาเล็ก ๆ ไป…”

วิทยุสื่อสาร เป็นความพร้อมทางวิทยาการที่ส�าคัญและมี 

ประโยชน์อย่างมากในกรณเีกดิภยัพบิตั ิเช่น อทุกภยั วาตภยั แผ่นดนิไหว 

สนึาม ิโคลนถล่ม เป็นต้น เพราะเป็นการตดิต่อสือ่สารรปูแบบทีง่่าย 

รวดเรว็ ประหยดั มปีระสทิธิภาพ สามารถใช้แทนระบบการสือ่สารแบบ

อืน่ได้ในยามเครอืข่ายแบบอืน่ไม่สามารถท�างานได้ ดงัจะเหน็ได้จาก

เหตกุารณ์ภัยพบิตัต่ิาง ๆ  ทีก่ลุ่มอาสาสมคัรและกลุม่วทิยสุมคัรเล่น 

ผู้ซึ่งมีวิทยุสื่อสารอยู่ในมือที่พร้อมปฏิบัติการได้ทันที

บริหารจัดการน�้าเพื่อปวงชน

กำรสื่อสำรแบบพอเพียง
สื่อสำรได้แม้ยำมเกิดภัยพิบัติ
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สื่อสาร VHF/FM ไว้แล้วหลายแห่ง ได้แก่ กรมชลประทาน ถนน

สามเสน กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน อ�าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุ ีซึง่ครอบคลมุพืน้ทีโ่ครงการชลประทานในเขตส�านกั 

ชลประทานที ่๑๑ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ส�านกัชลประทาน

ที ่๑ จงัหวดัเชยีงใหม่ ส�านกัชลประทานที ่๓ ส�านกัชลประทานที ่๕ 

ส�านักชลประทานที่ ๘ ส�านักชลประทานที่ ๑๒ ส�านักชลประทานที่ 

๑๔ และส�านักชลประทานที่ ๑๖ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมีแผนที่จะติดตั้งสถานีทวนสัญญาณให้ครอบคลุม

ส�านักชลประทานทุกแห่งในอนาคต

นอกจากนี้ ระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM ยังได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงให้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ VPN 

(Virtual Private Network) ซึ่งสามารถขยายพื้นที่การติดต่อทาง

วิทยุสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานได้ทุกโครงการ หรือใน

บางโครงการสามารถเลือกใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ VPN แทน

วิทยุสื่อสารได้ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  

กรมชลประทานได้ใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสาร VHF/FM โดย

ด�าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ทั้งสองระบบ 

คู่ขนานกัน คือ สถานีทวนสัญญาณและสถานีวิทยุผ่านเครือข่าย 

VPN เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ  

ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานหรือ

โครงการทีเ่กีย่วข้องได้โดยตรง นอกจากนี ้ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สารยงัได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์วิทย ุ

นอกจากนี ้กรมชลประทาน

ได้น�าวทิยสุือ่สารทัง้ระบบ UHF/

FM และ VHF/FM มาใช้งาน

กับระบบโทรมาตรเพื่อรับ-ส่ง

ข้อมูลในหลายโครงการ อาทิ 

ระบบโทรมาตรลุม่น�า้เจ้าพระยา 

และระบบโทรมาตรโครงการ

ป่าสักชลสิทธิ์ที่ใช้รับ-ส่งข้อมูล

ต้ังแต่สถานีหล่มเก่า จังหวัด

เพชรบูรณ์ จนถึงสถานีเสาไห้ 

จังหวัดสระบุรี รวมทั้งหมด ๑๔ 

สถานี

อย่างไรกต็าม ระบบวิทยุ

สื่อสาร VHF/FM มีข้อจ�ากัดใน

เรื่องของระยะทางที่ไม่สามารถ

ติดต่อสื่อสารในระยะไกลได้ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารจึงได้สร ้างสถานี

ทวนสัญญาณ เพื่อให้ระบบ

สามารถติดต่อสื่อสารได้ระยะ

ไกลยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้ติดตั้ง

สถานีทวนสัญญาณระบบวิทยุ

สถานีทวนสัญญาณ การติดตั้งระบบวิทยุ VHF/FM 

บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ VPN



 93 
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สมัครเล่น ศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพฯ ฯลฯ เพื่อรับและแจ้งข่าวรวมทั้ง

ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะ

ปกติ

นอกจากระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM แล้ว ระบบสื่อสาร 

Single Side Band (HF/SSB) เป็นอีกหนึ่งระบบที่ต้องได้รับการ

พฒันา เนือ่งจากเป็นระบบทีส่ามารถใช้ตดิต่อสือ่สารได้ในระยะไกล 

แต่ปัจจุบันน�ามาใช้งานน้อยลง ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารจึงมแีผนท่ีจะฟ้ืนฟโูดยน�าระบบนีไ้ปตดิตัง้ในทกุส�านกั

ชลประทาน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง 

กำรสื่อสำรแบบทันสมัย บทบำทส�ำคัญต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

สืบเนื่องจากกรมชลประทานได้พัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้เชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกบัหน่วยงาน

ในภูมิภาค เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและสื่อสาร

ข้อมูลกัน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง

ภายนอกกรมชลประทานได้ด้วยนัน้ จงึมกีารตดิตัง้ ระบบเครอืข่ำย	

เสมือน	(Virtual	Private	Network-VPN) ทีเ่ช่าใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิาร 

เครือข่ายข้ึน ซึ่งเชื่อมโยงหน่วยงานระดับโครงการได้ทุกโครงการ 

จ�านวน ๒๔๖ โครงการ และส�านักชลประทานจ�านวน ๑๗ ส�านัก

กรมชลประทานยงัได้ตดิตัง้ระบบโทรศพัท์ผ่านระบบเครอืข่าย 

เพื่อการปฏิบัติงานและการ

บริหารจัดการน�้า ที่เรียกว่า 

ระบบ	 VoIP	 (Voice	 over	

IP) ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์ผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางไกลและ

ไม่จ�ากัดเวลา โดยใช้อุปกรณ์

ประกอบที่เรียกว่า ATA box  

เพียงตัวเดียว เชื่อมต ่อกับ

ระบบโทรศพัท์พืน้ฐานเดมิ แล้ว

โปรแกรมระบบของตูช้มุสายใหม่

เพื่อให้ใช้งานได้

นอกจากระบบเครือข่าย

เสมือน VPN และ ระบบ VoIP 

แล้ว กรมชลประทานยังได้น�า 

ระบบกำรถ่ำยทอดสญัญำณกำร

ประชุม	(VDO	Streamming)	

และ	ระบบประชุมทำงไกลผ่ำน

เครอืข่ำย	(Video	Conference)	

เข้ามาใช้ในระบบเครือข่ายด้วย 

เพื่อรองรับรูปแบบการติดต่อ

ระบบเครือข่ายระหว่างโครงการชลประทาน

จังหวัดและส�านักชลประทาน

การติดตั้งระบบโทรศัพท์ VoIP
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ระบบสื่อสารที่ทันสมัยอีกระบบหนึ่ง คือ ระบบ	CCTV เป็น

ระบบการสื่อสารภาพในลักษณะตามเวลาจริง (Real Time) ซึ่งมี

บทบาทส�าคัญต่อการบริหารจัดการน�้า การรักษาความปลอดภัย 

และการติดตามสถานการณ์น�้า โดยเฉพาะในจุดที่ส�าคัญที่ต้องเฝ้า

ติดตามเป็นพิเศษ ปัจจุบันกรมชลประทานได้ติดตั้งระบบ CCTV 

เพื่อสื่อสารข้อมูลภาพไว้มากกว่า ๑๐๐ ชุด

ระบบสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นถือว่ามีบทบาทส�าคัญต่องาน

ชลประทานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกรมชลประทานต้องใช้ระบบ

สือ่สารในการปฏบิตังิานตามภารกจิต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง

เพือ่พฒันาแหล่งน�า้ การบรหิารจดัการน�า้ การเฝ้าระวงัภยัอนัเกดิจาก 

น�า้ และการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ดงันัน้ จงึปฏเิสธไม่ได้ว่า 

การพฒันางานชลประทานให้มปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ

นั้นต้องมีการพัฒนาด้านการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการน�้าควบคู่

กันไปด้วย

ส่ือสารทีท่นัสมยัมากยิง่ขึน้ และ

เพื่อรับประโยชน์จากการติดต่อ

สื่อสารได ้อย ่างรวดเร็วและ

ชัดเจน เนื่องจากสามารถรับได้

ทั้งข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง

ในเวลาเดียวกัน พร้อมความ

สามารถในการสื่อสารโต้ตอบ

กันได้ ทั้งนี้ อุปกรณ์ระบบ

ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย

ได้ติดตั้งอยู่ที่ส�านักชลประทาน

ทัง้ ๑๗ ส�านกั และส�านกัภายใน

กรมชลประทาน ถนนสามเสน 

กรุงเทพมหานคร อีก ๑ ชุด

 เนินผาสุก บ้านแก่งดินสอ บ้านกุดบอน

ภาพจาก CCTV ของระบบโทรมาตรลุ่มน�้าปราจีน-บางปะกง

อุปกรณ์บริหารจัดการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย



โ ค ร ง ก า ร ใ น พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ
พ ร ะ ป รี ช า ส า ม า ร ถ  แ ก ป ญ ห า อุ ท ก ภั ย
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“...การพัฒนาแหล่งน�้าน้ัน ในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน�้าให้ได้ 
ดังประสงค์ ท้ังปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน�้ามากเกินไป  
กต้็องหาทางระบายออกให้ทนักาล ไม่ปล่อยให้เกดิความเดอืดร้อนเสียหายได้  
และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะต้องมีน�้ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
ทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภค
บริโภค ปัญหาอยู่ที่ว่า การพัฒนาแหล่งน�้านั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ส่ิงแวดล้อมบ้าง แต่ถ้าไม่มกีารควบคมุน�้าทีด่พีอแล้ว เมือ่เกดิภยัธรรมชาตขิึน้  
กจ็ะก่อให้เกดิความเดอืดร้อนสญูเสยีทัง้ในด้านเศรษฐกจิและในชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชน ทั้งส่งผลกระทบเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ในช่วงเวลากว่า ๑๐ ปีทีผ่่านมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�าริ 

ริเร่ิมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�้าข้ึนในทุกภูมิภาค เพื่อบรรเทาแก้ไข

ปัญหาน�า้แล้ง น�า้ท่วม น�า้เสยี น�า้เคม็ ดนิเสยี และเพือ่แก้ปัญหาความเดอืดร้อน 

ทีเ่กีย่วข้องกบัน�า้ของประชาชนไทย โดยเฉพาะในเรือ่งของการบรหิารจดัการน�า้ 

และการรับมือปัญหาน�้าท่วมจากภัยธรรมชาตินั้น พระองค์ทรงตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมาก ได้พระราชทานแนว 

พระราชด�าริในการวางโครงการเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาในเรื่องน�้าอย่างยั่งยืน 

ด้วยพระปรีชาสามารถและด้วยสายพระเนตรที่ทรงมองการณ์ไกลของพระองค์ 

ซึ่งทุกโครงการในพระราชด�าริล้วนสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก

สถานการณ์น�้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังสิ้น ดังกรณีของโครงการบริหาร

จัดการน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์”  

และ “โครงการแก้มลงิคลองมหาชยั-คลองสนามชยั” ทีม่ปีระสทิธภิาพในการแก้ไข 

หรอืขจดัปัญหาเร่ืองภัยพบัิตนิ�า้ท่วมมาแล้วหลายต่อหลายครัง้ รวมถงึมหาอทุกภยั 

ที่เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เป็นอย่างดี

โครงการในพระราชด�าริ
พระปรีชาสามารถ แก้ปัญหาอุทกภัย
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์
เร่ง...ลัด...ตัดน�้า บรรเทาอุทกภัย

ในอดีต ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่อ�าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร จนถึงอ�าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ ต้องประสบกบัปัญหาน�า้ท่วมในช่วงฤดนู�า้หลากและในเวลาที่
น�า้ทะเลหนนุสงูเป็นประจ�าทกุปี แต่ถ้าสามารถท�าให้น�า้ไหลลดัลงทะเลได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้นก็จะช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้เป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานแนวพระราชด�าริ 
ให้กรมชลประทานด�าเนินการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ บริเวณท้องที่หมู่ที่ ๙ ต�าบล
ทรงคะนอง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากเดิมที่มีขนาดเล็ก 
และตื้นเขินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยให้แม่น�้าเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเลได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมบริเวณพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เส้นทางลัดน�้าผ่าน ปตร.คลองลัดโพธิ์ออกสู่ทะเล ตามแนว 
พระราชด�าริ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ช่วงนั้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องประสบกับ 

ปัญหาน�้าท่วมหนัก เนื่องจากมีน�้าเหนือไหลหลากลงมาสมทบกับน�้าทะเลที่หนุนสูง  
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โดยที่ขณะนั้นยังไม่มีการสร้าง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยเก็บกัก

น�้าส ่วนหนึ่งที่ไหลหลากจาก

ทางตอนเหนือลงมาเอาไว ้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

รวมท้ังกรมชลประทานร่วมกัน

พัฒนาวางโครงการปรับปรุง

คลองลัดโพธิ์ เพื่อช่วยแก้ไข

และบรรเทาปัญหาน�้าท่วมใน

พื้นที่กรุ ง เทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยพระองค ์ได ้

พระราชทานแนวพระราชด�าริ

ให้ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์บริเวณ

คุ ้งน�้าช่วงท่ีไหลผ่านเขตพื้นที่

อ�าเภอบางกระเจ ้า จังหวัด

สมทุรปราการ ซึง่มลีกัษณะของ

ล�าน�า้โค้งอ้อมเหมอืนกระเพาะหมู 

จุดเริ่มต้นปากคลองไหลแยกออกจากฝั่งขวาของแม่น�้าเจ้าพระยา

บรเิวณต้นโค้งล�าน�า้ และปลายคลองไหลลงแม่น�้าเจ้าพระยาด้านท้าย

โค้ง ระยะห่างจากปากแม่น�้าไหลออกอ่าวไทยยาวถึง ๑๘ กิโลเมตร 

ให้เชือ่มต่อด้านเหนอืโค้งแม่น�า้และปลายโค้งแม่น�า้ได้ในระยะทีส่ัน้ลง 

ก็จะช่วยให้ระบายน�้าเร็วขึ้นและบรรเทาปัญหาน�้าท่วมได้

ดงันัน้ ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมชลประทานจงึ

ด�าเนินการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ตามแนวพระราชด�าริ โดยได้ขยาย

และปรบัปรงุคลองลดัโพธิจ์ากเดมิทีม่สีภาพตืน้เขนิและมคีวามกว้าง 

๑๐-๑๕ เมตร ลึกเพียง ๑-๒ เมตร ให้มีความกว้างเป็น ๘๐ เมตร 

ลึก ๘ เมตร เพื่อให้สามารถรับปริมาณน�้าได้เพิ่มขึ้น และยังเป็น 

เส้นทางลดัของน�า้ให้ไหลลงสูท่ะเลได้สะดวกและรวดเรว็ขึน้ โดยยดึ

หลกัการ “เบ่ียงน�า้” (Diversion) ช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น�า้

เจ้าพระยาให้เหลอืเพยีง ๖๐๐ เมตร จงึร่นระยะเวลาการเดนิทางของ

น�้าจาก ๕ ชั่วโมง ให้เหลือเพียง ๑๐ นาทีเท่านั้น ที่ส�าคัญการช่วย

ลดปริมาณน�้าที่จะท่วมได้ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร หรือร่นระยะเวลา 

น�า้ท่วมขงัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑลได้เรว็ขึน้ ๑-๒ วนั 

เนื่องจากคลองลัดโพธิ์มีศักยภาพในการระบายน�้าออกสู่ทะเลได้ถึง 

๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

และการไหลของแม่น�้า

เจ้าพระยาผ่านอ�าเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก

การส�ารวจใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สู ง สุ ด ป ร ะม าณ ๓ ,๘๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็น

ปริมาณน�้ารวมทั้งหมดที่ระบาย

ผ่านกรุงเทพมหานครประมาณ 

๒๗,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกลาง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ในช ่ ว ง เ วลานั้ นกรม 

ชลประทานได้เปิดบานระบาย 

ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธ์ิ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  

ต่อเนือ่งไปถงึวนัที ่๒๒ ธนัวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมเวลาในการ

ระบายน�้า ๑๖๑ วัน อัตราการ 

ระบายน�า้เฉลีย่ ๔๔๕ ลกูบาศก์

เมตรต่อวนิาท ีคดิเป็นปรมิาณน�า้ 

ที่ระบายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 

๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และ 

ในช่วงเวลาน�า้หลากสงูสดุ อตัรา

การระบายผ่านคลองลัดโพธ์ิ 

สูงถึง ๗๘๔ ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที คิดเป็นปริมาณน�้า

ที่ระบายออกทะเลประมาณ 

๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

รวมทั้ งหมดในมหาอุทกภัย  

พ.ศ. ๒๕๕๔ คลองลัดโพธิ์

สามารถเร่งระบายน�้าได้มากถึง 

๕,๘๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร  

คิดเป็นปริมาณ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ 

หลังจากโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์แล้วเสร็จและเริ่ม

เปิดใช้งานในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถใช้ในการบริหาร

จัดการน�้าและป้องกันปัญหาน�้าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดสองฝั่ง

แม่น�้าเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี ท�าให้ช่วยลดผลกระทบจากภาวะ 

น�้าท่วม ความเดือดร้อนของประชาชนบรรเทาลงไปเพราะไม่ต้อง

เจอกับปัญหาน�้าท่วมขังเป็นเวลานาน ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

ดังกระแสพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 

๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่า คลองลัดโพธิ์เป็นสถานที่ตัวอย่างของ

การบรหิารจดัการน�า้ ท่ีต้องการความรู้เร่ืองเกีย่วกับเวลาน�า้ขึน้-น�า้ลง 

หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน�้าท่วมได้

บทบาทของ ปตร.คลองลัดโพธิ์ในมหาอุทกภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔

เมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ ได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากมีพายุพัด

ผ่านเข้าประเทศไทยในระยะเวลาติด ๆ กันถึง ๕ ลูก ได้แก่ พายุ

ไหหม่า นกเตน ไห่ถาง เนสาด และนาลแก อิทธิพลจากพาย ุ

เหล่านั้นก่อให้เกิดน�้าท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคเหนือและ 

ภาคกลาง รวมท้ังปริมาณน�า้เกบ็กกัในเขือ่นขนาดใหญ่ทัง้เข่ือนภมูพิล 

และเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณใกล้หรือเกินความจุของเขื่อน จนต้อง

ระบายน�้าปริมาณมหาศาลให้ไหลผ่านแม่น�้าเจ้าพระยาเพื่อลงทะเล

ที่อ่าวไทย โดยมวลน�้ามหาศาลดังกล่าวไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ปริมาณน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอ�าเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์ วดัปรมิาณน�า้ได้สงูสดุประมาณ ๔,๖๐๐ ลกูบาศก์เมตร 

ต่อวินาที และไหลลงผ่านเขื่อนเจ้าพระยา หลังจากแม่น�้าสะแกกรัง 

ไหลมาสมทบ และปรมิาณน�้าบางส่วนระบายออกไปทางฝ่ังตะวนัตก 

ด้านแม่น�า้ท่าจนีและทางฝ่ังตะวนัออกทางคลองชยันาทป่าสกั ปรมิาณ

น�า้สงูสดุทีไ่หลผ่านเขือ่นเจ้าพระยาประมาณ ๓,๗๐๐ ลกูบาศก์เมตร 

ต่อวินาที ในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ปริมาณน�้ารวม 

ท่ีไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์และเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณ ๓๕,๖๐๐ 

และ ๓๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับ
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ของจ�านวนน�้าท่ีไหลผ่านเขื่อน

เจ้าพระยา

จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง

กรมชลประทานในการระบาย

น�้าช่วงระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า 

ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์มี

ส่วนส�าคญัอย่างมากในการช่วย

ลดระดับน�้าท่วมและช่วยเร่ง

การระบายน�้า จากเหตุการณ์

มหาอุทกภัยใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยเฉพาะระดับน�้าในแม่น�้า

เจ้าพระยาเมือ่วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ที่น�้าหลากสูงสุดและเป็นวันที่

น�้าทะเลขึ้นสูงสุด คลองลัดโพธิ์

สามารถช่วยระบายน�้าออกสู ่

ทะเลได้มากกว่าปกติไม่น้อย

กว่าวนัละ ๕ ล้านลกูบาศก์เมตร  

ส่งผลให้ปรมิาณน�า้ล้นทีจ่ะรกุล�า้เข้าเขตป้องกนัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

และปริมณฑลได้รับผลกระทบจากหนักเป็นเบาลงในที่สุด และ

ท�าให้น�้าเหนือที่ยังท่วมขังในหลายพื้นที่ลดระดับลงได้เร็วขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังท�าให้ล�าน�้าเจ้าพระยามีที่ว่างให้น�้าในคลองสาขา เช่น 

คลองสามเสน คลองบางกอกน้อย คลองดาวคะนอง คลองพระโขนง 

ฯลฯ และพืน้ทีน่�า้ท่วมขงัรมิสองฝ่ังสามารถระบายลงมาเตมิในแม่น�า้

เจ้าพระยาและระบายออกทะเลได้เพิ่มขึ้น

ถึงแม้มหาอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้สร้างความสูญเสีย 

ต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก แต่

โครงการคลองลัดโพธ์ิซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้มส่ีวนช่วยแก้ไขปัญหาอทุกภยัใน

ครัง้นีใ้ห้บรรเทาลงได้ ด้วยพระมหากรณุาธิคณุและพระปรชีาสามารถ

ที่ทรงเล็งเห็นประโยชน์อันมหาศาลที่จะได้นั้นจากการปรับปรุง 

คลองลัดโพธิ์ให้เป็นทางลัดน�้า ซึ่งช่วยเร่งระบายน�้าออกทะเลอย่าง

มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียค่าสูบน�้าใด ๆ  

สามารถเร่งระบายน�้าออกทะเลมากถึงประมาณ ๕,๘๐๙ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงปลาย

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คิดเป็นประมาณ ๑ ใน ๕ ของปริมาณ

น�้าท่วมทั้งหมดของการเกิดมหาอุทกภัยในครั้งนี้
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

“ที่อยู่ที่นี่สังเกตได้ว่าแม่น�้าเจ้าพระยา รับน�้าได้มาก โดยเฉพาะโครงการที่อยู่

ใกล้ ๆ แถวนี้ ให้ผ่านทางประตูน�้า ก็ได้ผล เพราะว่าเห็นน�้าสูง เห็นได้ชัดว่าเวลาฝน

ตกหนักน�้าสูงขึ้นมาก แต่ฝนหยุดเมื่อไหร่สามารถลด เพราะว่าลงไปทางประตูน�้าที่

ผ่านลงทะเล เป็นโครงการที่เห็นได้ชัดว่าท�าได้ ให้ลงทะเลโดยเร็ว เพราะว่าตรงที่ผ่าน

ลัดโพธิ์ ระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ส่วนทางที่จะไปทางยาวนั้นก็ส่งผ่านหลายกิโลเมตร  

๑๖-๑๗ กโิลเมตร ได้เหน็โครงการอะไรท่ีท�าได้ ซึง่ใช้งานมาเมือ่ไม่นานน้ี หลายปีมาแล้ว 

ทีม่กีารท�าโครงการนี ้กเ็พิง่ได้ผลข้ึนมา น�า้มนัลดลงไปจรงิ ๆ  ถ้าพฒันาวธิกีารนีเ้พิม่ขึน้  

ให้ลงทะเล แล้วชาวบ้านก็รู้แล้ว ชาวบ้านได้เห็นประสิทธิภาพของคลองลัดโพธิ์ อย่าง

มหศัจรรย์จริง ๆ  เหน็ได้ชดั เพราะว่าหลงัจากข้างบนนีม้องลงไปเหน็ว่า ตอนเช้าน�า้ขึน้ 

น�้าเต็มแม่น�้า แต่เวลาปล่อยที่คลองลัดโพธิ์ มันลดลงไป เวลาฝนหยุดน�้าก็ลด อันนี้ก็

มีอยู่ต่อหน้าต่อตา ประสิทธิภาพของคลองลัดโพธิ์ ประสิทธิภาพสูงมาก”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยพระปรีชาสามารถที่ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริในการก่อสร้าง

โครงการประตรูะบายน�า้คลองลดัโพธิ ์เพือ่ลดัน�า้ให้ไหลลงทะเลได้เรว็ขึน้นัน้ เป็นผลให้

จากคลองสายเล็ก ๆ ที่แทบไม่มีใครรู้จัก เปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร

จดัการน�า้และแก้ปัญหาน�า้ท่วมทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ ทัง้นีด้้วยพระมหากรณุาธิคณุทีท่รง

ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน�้าท่วม
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“...เพราะว่าท่านนายกฯ มาพูดถึง โครงการแก้มลิง. พูดอย่างนี้บางคนอาจจะ 

ไม่ค่อยเข้าใจว่าเรียกว่า แก้มลิง ท�าไม. เคยพูดแล้วว่าแก้มลิงคืออะไร แต่ก็คง 

ยงัไม่ซาบซึง้กนั. เป็นโครงการ แก้มลงิ เพราะนางมณเีมขลาเป็นส่วนหนึง่ของส�านกังาน 

ฝล. ส�านักงาน ฝล. นี้คืออะไร. เป็นการเปิดเผยเป็นทางการเป็นคร้ังแรกเดี๋ยวน้ี  

ณ บดันี ้นอกเวลาราชการว่า ฝล. น่ีแปลว่า ส�านักงานฝงูลงิ. น่ีเครือ่งหมาย ส�านักงาน

ฝงูลงิ ฝล.๑๖ ตรงนีก้ค็อืศาลพระกาฬ. ลงิทีอ่ยูข้่างล่างนีเ่ป็นลงิจ�าพวกทีไ่ม่กนิกล้วย.  

คอืว่ากนิกล้วยแต่ไม่เกบ็ไว้ในแก้มลงิ. เพราะว่าตามปกตเิวลาเราให้กล้วยกับลงิ ลงิจะ

เคีย้ว เคีย้ว เคีย้วแล้ว เกบ็ไว้ในแก้มลงิ. แต่ฝงูลงิทีล่พบุร ีท่านผูว่้าฯ ลพบุรคีงทราบว่า 

ไม่รับประทานกล้วย เพราะฝูงลิงที่ลพบุรีนั้นเขารับประทานแต่โต๊ะจีน.

“แต่อย่างไรกต็ามนสิยัของลงิก็ยงัคงเป็นลงิ. เพราะว่า เราจ�าได้เมือ่อาย ุ๕ ขวบ 

มลีงิ เอากล้วยไปให้. มนักเ็คีย้ว เคีย้ว เคีย้ว แล้วใส่ในแก้มลงิ. ตกลง โครงการแก้มลงิ  

นีม้ทีีเ่กดิเมือ่เราอาย ุ๕ ขวบ เมือ่อาย ุ๕ ขวบกน็ีเ่ป็นเวลา ๖๓ ปีมาแล้ว. ลงิสมยัโน้น  

ลงิโบราณเขากม็แีก้มลงิแล้ว. เขาเคีย้วแล้วเอาเข้าไปเกบ็ในแก้ม. น�า้ท่วมลงมา ถ้าไม่ท�า  

โครงการแก้มลงิ น�า้ท่วมนีจ้ะเปรอะไปหมด อย่างทีเ่ปรอะปีนี ้เปรอะไปทัว่ภาคกลาง.  

จะต้องท�า แก้มลงิ เพือ่ทีจ่ะเอาน�า้นีไ้ปเกบ็ไว้ เวลาน�า้ทะเลขึน้ ไม่สามารถทีจ่ะระบายออก.  

เมือ่ไม่สามารถระบายออก น�า้ทะเลกข็ึน้มา ดนัขึน้ไปตาม แม่น�า้ขึน้ไปเกอืบถงึอยธุยา 

ท�าให้น�้าลดลงไปไม่ได้. แล้วเวลาน�้าทะเลลง น�้าที่เอ่อขึ้นมานั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับ

เข้าในแม่น�้าเจ้าพระยา ก็ท่วมต่อไป. จึงต้องมีแก้มลิง เราพยายามที่จะเอาน�้าออกมา

เมื่อมีโอกาส...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย
แก้วิกฤตน�้าท่วม

โครงการในพระราชด�าริ
พระปรีชาสามารถ แก้ปัญหาอุทกภัย
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

แนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางด�าเนินการ 

เป็นระยะ ๆ  ตลอดช่วงวกิฤตการณ์ เพือ่ให้หน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง

ไปช่วยเหลือทั้งปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าและการวางแผนแก้ไข

ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงาน

หนึ่งที่สนองแนวพระราชด�าริในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

และด้วยพระปรชีาสามารถอนัล�า้เลศิ กอปรกบัพระมหากรณุาธคิณุ

อันหาที่สุดมิได้ จึงบังเกิดเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ใน

เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และทีส่�าคญัสามารถน�ามาใช้ใน

การบริหารจัดการน�้าในมหาอุทกภัยที่เกิดใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

สมุทรสาคร...พื้นที่ตั้งโครงการ

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย เป็นแนว 

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีมากว่า ๑๐ ปีแล้ว 

โดยได้ทรงรับสั่งให้มีการด�าเนินการส�ารวจและก�าหนดพื้นที่แก้มลิง 

จนมาได้พื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ที่ต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

• เพื่อช่วยระบายน�้าท่วมขังในพื้นที่ตอนบนออกสู ่ทะเล 

โดยเร็วที่สุดตามจังหวะการขึ้น-ลงของน�้าทะเล

• เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและปัญหาน�้าท่วมขังฝั่งตะวันตก

ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากพระราชอรรถาธบิาย

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทีต่รสัถงึค�าว่า “แก้มลงิ” นัน้คอื

ท่ีมาของโครงการแก้มลิงคลอง

มหาชยั-คลองสนามชยั อนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ ซึ่งสามารถ

แก้ไขปัญหาวกิฤตการณ์น�า้ท่วม

อย่างรุนแรงใน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

อนัเป็นผลท่ีเกดิจากฝนตกหนกั

ในพื้นที่ลุ ่มน�้าเจ้าพระยาโดย

เฉพาะในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา

ตอนบนและตอนล่าง ท�าให้

ปริมาณน�้าจ�านวนมหาศาลไหล 

หลากลงสู ่แม ่น�้ าเจ ้าพระยา  

จนกระทั่งเกิดสภาวะน�้าท่วมขัง

ในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้ง

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

เป็นระยะเวลานานกว่า ๒ เดอืน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากสภาวะน�้า

ท่วมท่ีเกิดขึ้น จึงทรงศึกษาหา



 104 

• เพือ่บรรเทาปัญหาน�า้เสยีในคลองต่าง ๆ  โดยการหมุนเวียนน�า้

• เพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับน�้าที่มีปริมาตรความจุ ๖ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร

ส�าหรบัโครงการแก้มลงิคลองมหาชยั-คลองสนามชยั อนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าร ิ(โครงการแก้มลงิในพืน้ทีฝ่ั่งตะวนัตกของแม่น�า้

เจ้าพระยา) ท�าหน้าทีร่บัน�า้ในพืน้ทีฝ่ั่งตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยา 

ตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม ผ่าน

พื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครตอนบน ไปลง

คลองมหาชยั-คลองสนามชยัและแม่น�า้ท่าจีน เพือ่ระบายออกสูท่ะเล

ด้านจังหวัดสมุทรสาคร

แต่เนื่องจากระบบป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่ฝั ่งตะวันตกของ

แม่น�้าเจ้าพระยายังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะคันก้ันน�้าขนานกับ

ชายทะเลและคลองต่าง ๆ ที่มีทางน�้าไหลเชื่อมต่อกับชายทะเลก็

ยังไม่มีระบบควบคุมที่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อน�้าทะเลมีระดับสูงขึ้นจึง

หนนุไม่ให้น�า้จดืไหลลงสูท่ะเลหรอืไหลออกทะเลได้ช้ามาก ก่อให้เกดิ 

สภาวะน�า้ท่วมรุนแรงและท่วมขงันานวนั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

จึงได้พระราชทานแนวพระราชด�าริเพื่อให้การระบายน�้าท่วมออก

ทะเลเร็วข้ึน ด้วยวธิกีารของระบบ “แก้มลงิ” นัน่คอื โครงการแก้มลงิ  

“แม่น�้าท่าจีนตอนล่าง” หรือ โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลอง

สนามชยั อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ซ่ึงมรีายละเอยีดประกอบดงันี้

• มีคลองที่ใช้เป็นแก้ม

ลิงอยู่บริเวณคลองมหาชัย

• มี ป ร ะตู ร ะบ ายน�้ า

ปิดกั้นหัว-ท้ายคลองที่ใช้เป็น 

แก้มลิงและล�าน�้าสาขา เพื่อ

ป้องกันมิให้น�้าทะเลไหลเข้ามา

ในบริเวณแก้มลิง

• มีสถานีสูบน�้าเพื่อสูบ

น�้าออกจากแก้มลิงผ่านคลอง

ระบายน�้าออกสู่ทะเล

• มีคลองที่รับน�้าลงสู ่

แก้มลิง

• มีคลองที่ระบายน�้ า

ออกจากแก้มลิง เพื่อระบาย

น�้าออกสู ่ทะเลในช่วงเวลาที ่

น�้าทะเลลง

• มี ป ร ะตู ร ะบ ายน�้ า 

ใ น ร ะ บ บ แ ก ้ ม ลิ ง ข อ ง

กรมชลประทานในเขตจังหวัด

สมทุรสาคร ๑๐ แห่ง สนบัสนนุ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

หลักการบริหารจัดการน�้า

ช่วงน�้ำปกติ จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยการเปิดประตูระบายน�้าทั้ง  

๑๐ แห่ง เพือ่รบัน�า้ทะเลเข้ามาหมนุเวียนในระบบแก้มลงิ ส่วนประตรูะบายน�า้และสถานี

สูบน�า้คลองมหาชยัจะมหีน้าทีบ่รหิารจัดการน�า้เป็นหลกั ส่วนใหญ่จะเปิดประตรูะบายน�า้

ตลอด ยกเว้นกรณีเมือ่น�า้ทะเลหนนุสูงจะท�าการปิดประตรูะบายน�า้ลง เมือ่น�า้ทะเลไหลลง 

จะเปิดประตูระบายน�้าเพื่อระบายน�้าในคลองมหาชัยออกสู่ทะเล เป็นการหมุนเวียนน�้า

ให้มคุีณภาพดขีึน้ เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมทีท่�าการเพาะเลีย้ง

สัตว์น�้ากร่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ช่วงน�้ำหลำก จะมีการปิดประตูระบายน�้าทั้ง ๑๐ แห่ง ในระบบแก้มลิงของ

กรมชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการน�้าที่ประตู

ระบายน�้าและสถานีสูบน�้าคลองมหาชัยเป็นหลัก เมื่อระดับน�้าทะเลลดลงจะเปิดประตู

ระบายน�้าเพื่อระบายน�้าในคลองมหาชัยออกสู่ทะเล โดยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก 

(Gravity Flow) ตามธรรมชาต ิเมือ่ระดบัน�้าทะเลสงูกว่าระดบัน�า้ในล�าคลองให้ท�าการปิด 

ประตรูะบายน�า้ และใช้เครือ่งสบูน�า้พลงังานไฟฟ้าขนาดก�าลงัสบูเครือ่งละ ๓ ลกูบาศก์เมตร 

ต่อวินาที จ�านวน ๑๒ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๓๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูบน�้าออกจาก

คลองมหาชยั เป็นการพร่องน�า้ภายในระบบแก้มลงิเพือ่จะได้ท�าให้น�า้ตอนบนค่อย ๆ  ไหล

มาเติมตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณน�้าท่วมพื้นที่ลดน้อยลง
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ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ลดปริมาณการระบายน�้าผ่านทางแม่น�้าเจ้าพระยาออกสู่
ทะเล

๒. เพิ่มความสามารถในการระบายน�้าได้มาก/เร็วขึ้น
๓. ช่วยระบายน�้าท่วมขังในที่ลุ่มทิ้งลงทะเล
๔. ช่วยลดระยะเวลาน�้าท่วมขังให้สั้นลง
๕. ลดปัญหาความตงึเครยีดทางด้านจิตใจของราษฎรในพืน้ที่

น�้าท่วม
๖. ลดค่าใช้จ่ายในการบรูณะซ่อมแซมสาธารณปูโภคต่าง ๆ  ใน 

พื้นที่น�้าท่วม
๗. ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วม

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งส�าหรับปวงชนชาวไทย 
เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีท�าให้ชาวไทยทั้งหลายรอดพ้นจากภัยพิบัติที่เกิด
จากอุทกภัยมาสู่ชีวิตแสนสุข สงบ ร่มเย็น และปลอดภัยด้วยเพราะ
พระบารมี ซึ่งแนวพระราชด�าริอันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านน�้าท่วมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริ
เพิ่มเติมว่า “...ได้ด�าเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ขอให้รีบเร่ง
หาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป เพราะโครงการแก้มลิง

ในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่
ได้หลายพื้นที่...”

สมตามแนวพระราชด�าริ
ที่ได ้พระราชทานเพิ่มเติมไว้
โดยแท้ โครงการแก้มลิงคลอง
มหาชยั-คลองสนามชยั อนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ สามารถ
น�ามาใช้ในการบริหารจัดการ
น�้ าและแก ้ไขป ัญหาน�้าท ่วม
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เมื่อครั้งเกิด 
มหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
ทีผ่่านมาได้อย่างดยีิง่ ซึง่รฐับาล
รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมน�าไป
ใช้เป็นแม่แบบในการบริหาร
จัดการอุทกภัยที่ จะ เ กิด ข้ึน 
ทั่วประเทศในอนาคตต่อไป



พ ลั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า ง า น ช ล ป ร ะ ท า น
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่

อารยประเทศให้ความส�าคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทย

ให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานของภาครัฐ ตามแนวทาง

ระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เก่ียวข้อง

ทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ

เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีข้ึน เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ของทุก ๆ ฝ่าย

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงต่างให้ความส�าคัญต่อการบริหาร

ราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ  

การตัดสินใจต่าง ๆ ที่อาจส่งผลได้ผลเสียต่อประชาชน รวมถึง 

การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐในทุกระดับ

กรมชลประทานได้ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นต่อการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง “การมีส่วนร่วม” ถือเป็น

หัวใจหลักของการท�างานและการพัฒนาระบบชลประทาน สง่ผลให้ 

กรมชลประทานเป็นหน่วยงานแรกที่มีส�านักส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  

“การมีส่วนร่วม”
หัวใจส�าคัญของการพัฒนา

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

มีบทบาทส�าคัญในการเสนอแนวนโยบายและการจัดท�าแผนงาน 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัชมุชน

ท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์กรผู้ใช้น�้าชลประทาน และความเป็นสถาบันขององค์กร

ผู้ใช้น�้าชลประทาน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่

กรมชลประทานในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะ 

ในอนาคตการมีส ่วนร่วมของประชาชนจะเป็นพลังส�าคัญใน 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านชลประทาน เนื่องจากแหล่งน�้าจะ

เป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน

การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร การขยายตัวของเมือง 

และความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้า

ปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อ 

การอุปโภค-บรโิภค อตุสาหกรรม และการเกษตร ขณะทีก่ารพฒันา

แหล่งน�้าเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บมีข้อจ�ากัด หากไม่มีการบริหาร

จดัการน�า้อย่างเป็นระบบ อาจเกดิปัญหาการแย่งชงิทรพัยากรน�า้ได้  

ซึง่การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ

น�้าอย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะก่อให้เกิด 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาและรักษาแหล่งน�้าให้ตอบสนอง 

ความต้องการใช้น�้าได้อย่างสมดุล

กรมชลประทาน

จงึเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในทุก 

ขั้นตอนของการด�าเนิน

งาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ 

ระยะ คือ

ระยะท่ี ๑ ก�ำหนด 

โครงกำร โดยเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาก�าหนดโครงการ

ชลประทาน การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสม รวมถึง

การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดขึ้นจากโครงการ

ระยะที่ ๒ ก่อนก่อสร้ำง เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้า

มามส่ีวนร่วมด้านการส�ารวจภมูปิระเทศ ส�ารวจปฐพแีละธรณวีทิยา 

ออกแบบทางวิศวกรรม และจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

ระยะที่  ๓ ระหว ่ำง

ก่อสร้ำง เป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกา รก ่ อส ร ้ า ง โ ค ร งก า ร

ชลประทาน เข้ามามีส่วนร่วม 

ในกระบวนงานก่อสร้าง ต้ังแต่

ระยะเตรียมการก่อสร้าง และ

ระยะด� า เนิ นการก ่ อสร ้ า ง  

จนกระทั่งโครงการก่อสร ้าง 

แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้รับทราบ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากประชาชน เพื่อป ้องกัน 

ป ั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง ข อ ง

ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน 

สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการส่งมอบโครงการ

ระยะที่ ๔ หลังก่อสร้ำง  

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งน�้า 

แ ล ะบ� า รุ ง รั กษ า โ ค ร งก า ร

ชลประทาน ผ่านกระบวนการ

จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น�้าชลประทาน 

การจดัต้ังอาสาสมคัรชลประทาน 

การจัดตั้งคณะกรรมการภาค

ประชาชนที่ เรียกว ่ า คณะ

กรรมการจัดการชลประทาน 

ตำมกระบวนกำรบรหิำรจดักำร

ชลประทำนโดยเกษตรกรมี

ส่วนร่วม ๑๑ กจิกรรม ประกอบ

ด้วย การสร ้างความเข ้าใจ 

ในการมีส่วนร่วม การจัดท�า 

ข้อตกลงการมีส่วนร่วม การ

จัดต้ังกลุ่มผู ้ใช้น�้าชลประทาน 
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เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานให้ม่ันคงข้ึน  

ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและระหว่าง 

ภาคประชาชนกับภาครัฐ

กรมชลประทานได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานการ

บริหารจัดการชลประทานด้วยการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม  

โดยการจดัตัง้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ชลประทานในเขตพืน้ทีช่ลประทานให้เป็น 

เครือข่ายการท�างานร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนในการคิดและ

เสนอความเหน็ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมด�าเนนิการ ร่วมรบัประโยชน์ และ 

ร่วมติดตามผลในการบริหารจัดการน�้าชลประทานในท้องถิ่นของ

ตนเอง จึงช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ชุมชน เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน 

ด�าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และมุ่งแก้ไขปัญหาของ 

ชมุชนท้องถ่ินได้อย่างตรงจดุ ดงัเช่นกลุม่บรหิารการใช้น�า้ชลประทาน

ฝายเหมืองดั้ง ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน ที่ประสบ

ความส�าเร็จในการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทต่อ 

การบริหารจัดการน�้าจน

เกิดเป็นความเข้าใจและ

สร้างความกลมเกลยีวกนั

ของคนในชุมชนได้อย่าง

เข้มแข็งและยั่งยืน

หัวใจส�าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ การท�าให้

ชุมชนเกิดการรวมตัวกันและด�าเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่ง

กรมชลประทานได้จัดต้ังองค์กรผู ้ใช้น�้าชลประทานข้ึน โดยได ้

ด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรมี 

ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้และด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  เกีย่วกบั

การบริหารจัดการน�้าของตนเอง และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์กรผู้

ใช้น�้าชลประทานที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่น โดยได้มีการคัดเลือก 

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น�้าชลประทานดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเข้ารับ

พระราชทานโล่รางวลัจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในงานพระราชพธิี 

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

ณ พลับพลาทีป่ระทบัมณฑลพธิท้ีองสนามหลวง โดยสถำบนัเกษตรกร

ผูใ้ช้น�ำ้ชลประทำนดเีด่นแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แก่ กลุม่บรหิำร

กำรใช้น�้ำชลประทำนฝำยเหมืองดั้ง ต�ำบลป่ำพลู อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

จังหวัดล�ำพูน

(กลุ่มพื้นฐาน) การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งองค์กรผู ้ใช ้น�้า

ชลประทาน การยกระดับ

องค ์กรผู ้ ใช ้น�้ าชลประทาน  

การจดัต้ังคณะกรรมการจดัการ

ชลประทาน การจัดตั้งกองทุน

ชลประทาน การจ ้างเหมา

งานบ�ารุงรักษาแก่กลุ่มผู้ใช้น�้า

ชลประทาน การมีส ่วนร่วม 

ในการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา  

การประเมินความเข ้มแข็ ง

องค ์กรผู ้ ใช ้น�้ าชลประทาน 

และการจัดท�าข้อมูลพื้นฐาน

โครงการ

การด�าเนินการดังกล่าว

มีเป ้าหมายส�าคัญที่จะท�าให้

เกษตรกรและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่มคีวามรูส้กึร่วมเป็น

เจ้าของโครงการชลประทาน  

ซ่ึงจะน�าไปสู่การบริหารจัดการ

น�้ าชลประทานอย ่ างยั่ งยืน  

การจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น การก่อสร้างอาคาร

ชลประทาน ทั้ งที่ก ่อสร ้าง

ใหม่หรือปรับปรุงอาคารเก่า 

สอดคล้องกบัความต้องการของ

เกษตรกร การจัดสรรน�้าและ

บ�ารุงรักษา เป็นไปตามความ

ต้องการของเกษตรกรอย่าง

ทั่วถึง เป็นธรรมและประหยัด 

ระบบชลประทานได ้รับการ

บ�ารุงรักษาอย่างดี สามารถ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ฝายเหมอืงดัง้ได้ก่อก�าเนดิขึน้มากว่าร้อยปีแล้ว โดยเกษตรกร

กลุ่มเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�าบลป่าพลู ได้รวมตัวกันน�าไม้สลัก

และหินใหญ่มาท�าเป็นฝายก้ันน�้าจากแม่น�้าลี้เพื่อทดน�้าให้น�้าเข้า 

ปากเหมอืง (คคูลอง) ส�าหรบัใช้ท�าการเกษตร จนใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รบั

งบประมาณจากกรมชลประทานจึงมีการก่อสร้างเป็นฝายคอนกรีต  

ท�าให้สามารถส่งน�้าไปยังพื้นที่รับน�้าได้กว่า ๑๖,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุม

ใน ๑๑ หมู่บ้าน และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรกลุ่มบริหารการใช้น�้า

ชลประทานฝายเหมืองดั้งขึ้นมา เพื่อควบคุมดูแลการส่งน�้า รับน�้า 

และจัดสรรการใช้น�้าโดยชาวบ้านด้วยกันเอง

ต่อมาเนื่องจากสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น�้าชลประทานฝาย

เหมืองดั้งมีการพัฒนาและมีจ�านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนจากเดิม จึงได้

จดัท�าระบบฐานข้อมลูสมาชกิกลุม่ผูใ้ช้น�้าอย่างง่ายขึน้โดยการจดัท�า 

แบบส�ารวจข้อมลู เพือ่ประโยชน์ของการบรหิารจดัการน�า้ทีง่่ายและ

ยตุธิรรมต่อสมาชกิทกุคน มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการภาคประชาชน  

เพื่อท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ท�าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ

ปริมาณน�้าในเหมืองส่งน�้า ควบคุมการเปิด-ปิด อาคารส่งน�้า อาคาร

อัดน�้า

จัดสรรพื้นที่รับน�้ำอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม

เพื่อให้การส่งน�้ากระจายให้แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึงและ 

เพยีงพอต่อความต้องการ ฝายเหมอืงดัง้ แบ่งโซนการส่งน�า้เป็น ๓ โซน  

“ฝายเหมืองดั้ง” พัฒนาภูมิปัญญา
สู่องค์กรบริหารการใช้น�้าที่เข้มแข็ง

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน
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เรียกว่า “โหล่น�้า” ให้หมุนเวียนกันทุกเหมืองซอย

ท้ังนี้ เพ่ือให้การส่งน�้าเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ของทุกฝ่าย กลุ่มบริหารการใช้น�้าฝายเหมืองดั้งจึงได้จัดท�าระเบียบ 

ข้อบังคบัของผูใ้ช้น�า้และเจ้าของนาในล�าเหมอืงดัง้ ซึง่เป็นพนัธสญัญา

กนัระหว่างกลุม่ผูใ้ช้น�า้ เรยีกว่า “สญัญาเหมอืงฝาย” เป็นการก�าหนด 

ระเบยีบข้อบงัคับร่วมกนัในการรกัษาคคูลอง และการจ่ายค่าธรรมเนยีม 

อตัราค่าปรบัต่าง ๆ  การก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องสมาชกิผูใ้ช้น�า้ รวมถงึ 

คณะกรรมการกลุ่มด้วย ท�าให้สมาชิกมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ช่วยลดผลกระทบอนัเกิดจากข้อขดัแย้งจากการแย่งน�า้ได้เป็นอย่างดี

จำรีตประเพณี ก่อเกิดควำมรักสำมัคคี

นอกจากการด�าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแล้ว  

กลุ่ม “ฝายเหมืองดั้ง” และสมาชิกยังมีการด�าเนินกิจกรรมที่เป็น

ประเพณี วัฒนธรรม

ดัง้เดมิของท้องถิน่ล้านนา

ที่ท�าให้เกิดความผูกพัน

ทางจิตใจ และมีผลต่อ

ความร่วมมอืของสมาชกิ อาทิ 

ประเพณีเซ่นไหว้ผีฝายตาม

จารีตประเพณี เพื่อขอให้มี

ปริมาณน�้าที่อุดมสมบูรณ์  

ฝนตกต้องตามฤดกูาล และมคีวามเชือ่ว่าผฝีายจะปกป้องสมาชกิผูใ้ช้

น�า้ให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ มรีายได้จากการท�าการเกษตรดยีิง่ขึน้ ประเพณี

พิธีเลี้ยงผีน�้า เป็นความเชื่อที่ว่าจะท�าให้มีปริมาณน�้าที่มากเพียงพอ

ต่อการท�านาและส่งผลให้ผลผลิตดี นับเป็นกุศโลบายเพื่อส่งเสริม

ความสามัคคีและสร้างขวัญก�าลังใจแก่สมาชิกในกลุ่ม

นอกจากนั้น ยังมีประเพณีรดน�้าด�าหัวสมาชิกผู้สูงอายุของ

กลุ่ม อาทิ ประธานเหมืองฝาย เพื่อเป็นการขอขมาในกรณีที่ม ี

การกระท�าล่วงเกินผู้ใหญ่ในปีที่ผ่านมา และจะได้รับการให้อภัย

ได้แก่

โซนที่ ๑ คือ พื้นที่ที่มี

การรบัประกนัการได้รบัน�า้ และ

มีระบบคูส่งน�้าเรียบร้อยแล้ว 

แบ่งออกเป็น ๑๑ เขต อยู่ใน

ความรบัผดิชอบของกลุม่ผูใ้ช้น�า้

ฝายเหมืองดั้ง มีพื้นที่ประมาณ 

๒,๐๐๐ ไร่

โซนท่ี ๒ คือ พื้นที่ที่ 

รับน�้าจากคลองและคูระบายน�้า 

มีพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่  

มีคูส่งน�้าแบบไม่สมบูรณ์ และ

มีการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ์

การรับประกันในการรับน�้า ๕๐ 

บาทต่อไร่ต่อปี ทั้งนี้การจ่าย

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู ่กับความ

พึงพอใจของผู้รับบริการในการ

รักษาสิทธิ์

โซนที่  ๓ คือ พื้นที่

ที่อยู ่นอกเขตการรับประกัน 

เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีคูส่งน�้า มีพื้นที่

ประมาณ ๙,๕๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่

รอรับน�้าส่วนที่เหลือ

การส่งน�้ามี ๒ วิธี คือ 

ส่งน�้าแบบตลอดเวลาพร้อมกัน

ทุกเหมืองซอย ซึ่งเป็นเหมือง

ย่อยท่ีรับน�้าต่อมาจากเหมือง

หลัก สามารถกระท�าได้ในช่วง

ฤดูฝนเพราะแม่น�้าลี้มีปริมาณ

น�้าต้นทุนมาก และอีกวิธีคือ 

การส่งน�้าแบบรอบเวร ในช่วง

ฤดแูล้งซึง่ปรมิาณน�า้มน้ีอย ต้อง

มีการจัดรอบเวร หรือภาษาถิ่น
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ซึ่งกันและกัน ท�าให้เกิดความรักและสามัคคีกันในกลุ่ม ตลอดจน 

ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�างานร่วมกันได้

ส่วนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่กลุ่มได้ร่วมด�าเนินควบคู่

ไปพร้อมกับประเพณีท้องถิ่น คือ การรักษาต้นน�้าล�าธาร โดย 

การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายต้นน�้า เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่

พืน้ท่ีต้นน�า้ และลดตะกอนทีไ่หลลงมาตามล�าห้วย เป็นการชะลอน�า้

ที่จะไหลลงมาสู่ด้านท้ายน�้าได้อีกทางหนึ่ง

ประชำชนร่วมพัฒนำงำนชลประทำน

กรมชลประทาน โดยส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ได้ด�าเนินโครงการ “๑ โครงการ ๑ ล้านบาท” ตาม

ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น�้าชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น�้า

ชลประทานร่วมคดิร่วมตดัสนิใจในการบ�ารงุรกัษาอาคารชลประทาน 

และเป็นการน�าร่องการจ้างเกษตรกรผู้ใช้น�้าชลประทานบ�ารุงรักษา

อาคารชลประทาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม

องค์กรผู้ใช้น�้าชลประทาน ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ โครงการ

ชลประทานล�าพูน ได้จ้างเหมากลุ่ม “ฝายเหมืองดั้ง” บ�ารุงรักษา

ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน�้า ตลอดจนช่วยบ�ารุงรักษาอาคาร

ชลประทาน จากโครงการดังกล่าวสมาชิกกลุ่มจะเข้ามาร่วมกัน

รับจ้างขุดลอกเหมืองดั้ง และรับค่าจ้างเพียงครึ่งเดียว แล้วน�าเงิน 

ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเข้าสมทบกองทุนกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายภาครัฐ  

ในการน�าความรู ้ด้านเกษตรอินทรีย์มาใช้ มีการใช้ปุ ๋ยชีวภาพ

เพื่อปรับปรุงการผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้  

ประกอบกับกลุ่มมีการประชุม

หารือกับเจ้าหน้าที่เกษตรต�าบล  

องค ์การบริหารส ่ วนต� าบล 

สหกรณ์การเกษตร และธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เพื่อก�าหนดชนิด

พืชที่ปลูกให้มีความเหมาะสม  

กล่าวคือ ให้ผลผลิตสูง เป็น

ที่ต ้องการของตลาด และมี 

แนวโน้มราคาสูง รวมทั้งการ

ประกันราคาจากรัฐบาล มา

เป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ 

ด�าเนินการเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตรต่อไป

การบริหารจัดการน�้ า

ฝายเหมืองดั้งเป็นตัวอย่างของ

ความส�าเร็จด้านการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารจัดการแหล่งน�้าและ

ร่วมกนัพฒันาระบบชลประทาน

ในท ้องถิ่ นของตนเอง ซึ่ ง

โครงการประสบผลส�าเร็จได้

เป็นเพราะทุกฝ่ายเข้าใจและ

ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง

ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน โดยมี 

เป้าหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

เมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน

จึงส่งผลให้การพัฒนาก้าวไปสู่ 

ความส� า เ ร็ จ  และน� า ไปสู  ่

ผลสัมฤทธิ์ที่ยั่ งยืนกลับมาสู ่

ชุมชนในท้ายที่สุด
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หลายปีทีผ่่านมา กรมชลประทานพยายามทกุวถีิทางในการจดัหา

และบริหารน�้าอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ ความต้องการใช้น�้าของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตาม

จ�านวนประชากรและการขยายตัวของชุมชน กรมชลประทานจึงได้

ปรับเปลี่ยนทิศทางบริหารจัดการน�้า จากเดิมที่มุ่งพัฒนาเพื่อขยาย

พื้นที่ชลประทานเป็นหลัก ไปสู่ทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์จากแหล่งน�้าชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่ม

คุณค่าของน�้าชลประทาน โดยมีนโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการ

จดัการชลประทานหรอืเรยีกว่า JMC : Joint Management Committee 

for lrrigation เพือ่ให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ

และแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าในพื้นที่ชลประทาน ซึ่งโครงสร้างของ JMC 

ประกอบด้วยตวัแทนจาก ๔ ภาคส่วน คอื ผูแ้ทนองค์กรผูใ้ช้น�า้ ผูแ้ทน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทนชลประทาน และผูแ้ทนหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง โดย JMC มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องการใช้น�้า ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการท�างานในเขตพื้นที่ชลประทาน

ที่แท้จริง ด้วยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่มาร่วมใน JMC

และเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งเมื่อผลจากการด�าเนินการโดยใช ้

กระบวนการมส่ีวนร่วมดงักล่าวได้รบัรางวลัอนัทรงเกียรติถงึ ๒ ปีซ้อน  

ด้วยกนั นัน่คอืรางวลั รองชนะเลศิการประกวดรางวลัคณุภาพการ

ให้บริการประชาชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ประจ�าปี  

๒๕๕๔ ประเภทการสร้างนวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ 

ประชาชนในการตดัสนิใจเชงินโยบาย ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน

รางวัลแห่งความส�าเร็จระดับสากล
“Fostering Participation In  

Policy Making Decisions  

Through Innovative Mechanisms”  

ในกระบวนการบริหารจัดการ

ชลประทานโดยคณะกรรมการ

ภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้

น�้าชลประทาน โครงการส่งน�้า

และบ�ารงุรกัษากระเสยีว อ�าเภอ

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

และ รางวัลชนะเ ลิศการ

ประกวดรางวัลคุณภาพการให้

บริการประชาชนขององค์การ

สหประชาชาติ (UN) ประจ�าปี  

๒๕๕๕ ประเภทการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อส ่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนใน

การตัดสินใจเชิงนโยบาย ใน

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ ิก 

“Fostering Participation In 

Policy Making Decisions  
Through Innovative Mechanisms”  

ส�าหรบักระบวนงานการป้องกัน 

และบรรเทาภยัแล้งแบบบรูณาการ 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

แม่ยม จังหวัดแพร่ อันสะท้อน

ประสิทธิภาพของการส่งเสริม

แนวทางการจัดการน�้าแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชน สู่ความ

ส�าเร็จระดับสากลได้เป็นอย่าง

ดียิ่ง
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

จากการปฏิบัติงานในการด�าเนินงานโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 

กระเสียว ซ่ึงมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการน�้าโดย

โครงการชลประทานเพียงผู้เดียว การแย่งน�้าระหว่างเกษตรกร การขัดแย้ง

ระหว่างเกษตรกรกบัเจ้าหน้าทีช่ลประทาน การร้องเรยีนเรือ่งน�า้ และการขาดการ

ประชาสมัพนัธ์ถงึสถานการณ์น�า้ให้เกษตรกรได้รบัทราบ ได้ท�าให้เกดินวตักรรม

ขึ้นเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการน�้าแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ซึ่งมีชื่อว่า 

นวัตกรรม “การบริหารจัดการน�้าโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน�้า

และบ�ารุงรักษากระเสียว”

นวัตกรรม “การบริหารจัดการน�้า

โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน�้า 

และบ�ารุงรักษากระเสียว” ได้รับรางวัล

เกียรตยิศด้านการบรหิารจดัการชลประทาน

แบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาค

ประชาชนและองค์กรผู้ใช้น�้า โดยการน�า

นวัตกรรมนี้ไปใช้จะต้องมีการจัดตั้งคณะ

กรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสยีว หรอื JMC เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณา

ก�าหนดความเหมาะสมในการบรหิารจดัการน�า้ในอ่างเกบ็น�า้กระเสยีวจนถงึแปลง

นาในแต่ละฤดูกาลเพื่อกระจายน�้าให้ตรงต่อความต้องการของเกษตรกร และ

ก�าหนดปฏิทินการบ�ารุงรักษา วิธีการบ�ารุงรักษา แผนการบ�ารุงรักษาและการ

ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ในส่วนของโครงการส่ง

น�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้น�้า ในส่วนของผู้น�าชุมชน และ 

ในส่วนของหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เช่น จดัท�าแผนการส่งน�า้ให้สอดคล้อง

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน

การบริหารจัดการน�้า
    โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว
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ปัญหาน�า้แล้ง ปัญหาน�า้ท่วม และปัญหาน�า้เสยี อกีทัง้ยงัได้แก้ไขปัญหา

การขัดแย้งกับพื้นที่นอกเขตของโครงการ และปัญหาการขัดแย้ง 

คณะกรรมการฯ กับชมรมชาวไร่อ้อยอีกด้วย

การด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ ในส่วนที่ได้ด�าเนินไป 

อาท ิการแก้ไขปัญหาการขดัแย้งเรือ่งน�า้หรอืขดัแย้งในเรือ่งเกษตรกร

ทีท่�าอ้อยกบัเกษตรกรทีท่�านา ซึง่มสีาเหตมุาจากเกษตรกรทีท่�าอ้อย

จะเกบ็เกีย่วผลผลติเข้าสูโ่รงงานในช่วงระหว่างเดอืนธนัวาคมถงึเดอืน

เมษายนของทุกปีโดยไม่ต้องการใช้น�้า ในขณะที่เกษตรกรที่ท�านา 

มีความต้องการใช้น�้า เหตุการณ์เช่นนี้ได้ท�าให้เกิดการขัดแย้งอยู่ 

เป็นประจ�า คณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการกระเสยีวจงึได้ 

ร่วมกนัแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยให้มกีารเลือ่นก�าหนดการส่งน�า้เพือ่

การท�านาปรัง จากเดิมที่เคยส่งน�้าต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงกลาง

เดือนกุมภาพันธ์ และให้เกษตรกรที่ท�าไร่อ้อยในพื้นที่ลุ่ม เสี่ยงต่อ 

น�า้ท่วมขงั เร่งการเกบ็เกีย่วผลผลติเข้าโรงงานก่อนถงึก�าหนดการส่งน�า้  

และอกีหนึง่การด�าเนนิงานคอื การจดังานรวมพลคนรกัษ์น�า้กระเสยีว  

ซึ่งเป็นแนวคิดของคณะกรรมการฯ ที่เห็นสมควรให้มีการจัดงานที่

เกี่ยวกับอ่างเก็บน�้ากระเสียว หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี

เสร็จแล้วในช่วงก่อนปีใหม่ของทกุปี จงึได้มกีารจดังานรวมพลคนรกัษ์ 

กระเสียวขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยที่มีเกษตรกรจาก

กลุ่มบริหารการใช้น�้า องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล เอกชน 

ชลประทาน ทั้งอ�าเภอ ๓ อ�าเภอมาร่วมงาน จากการจัดงานใน

ลกัษณะนีไ้ด้น�ามาซึง่ความสามคัคใีนองค์กรทีร่่วมกนัใช้น�า้จากเขือ่น

กระเสียว

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังด�าเนินการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูล 

โดยผ่านทางหลายช่องทาง ได้แก่ การประชุมใหญ่สมาชิกผู้ใช้

น�้า เอกสารประกาศโครงการ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ 

กับพื้นที่เพาะปลูก ก�ากับดูแล

การจัดสรรน�้าร่วมกับเจ้าหน้าที่

และกลุ ่มผู ้ ใช ้น�้าให ้เพียงพอ 

ทัว่ถงึและประหยดัตลอดฤดกูาล

ส่งน�้า รับการถ่ายโอนงานจาก

ชลประทาน และให้ความสนบัสนนุ 

ประสานงาน และร่วมมอืในการ 

ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้มี 

การใช้ประโยชน์จากน�า้ชลประทาน

สูงสุด ฯลฯ

การด� า เนิ น ง านตาม

นวตักรรมนี ้เป็นการด�าเนนิงาน 

แบบบูรณาการหลายหน่วยงาน 

ในด้านการส่งน�า้ การบ�ารงุรกัษา  

และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการ 

กระจายน�า้ให้แก่เกษตรกร เพือ่

ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 

ประหยัด และเกิดประโยชน์

อย่างย่ังยืน และเพื่อให้การ

ใช้น�้าชลประทานเป็นไปอย่าง

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังลดปัญหาการขัดแย้ง

เรื่องน�้า ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ 

ได ้ร ่วมกันบริหารจัดการน�้า

ชลประทานตั้งแต่อ่างเก็บน�้า

กระเสียวจนถึงพื้นที่เพาะปลูก 

และได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้ง
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

โทรศัพท์สายด่วนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่โดยตรง และสื่อ

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ประโยชน์จากนวัตกรรมต่อภาคเกษตรกรรมและ
หน่วยงานรัฐบาล

การน�านวัตกรรม “การบริหารจัดการน�้าโดยให้เกษตรกรมี

ส่วนร่วม โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษากระเสยีว” มาใช้ได้ท�าให้เกดิ

ประโยชน์ในหลายด้านทัง้ต่อภาคเกษตรกรรมและหน่วยงานรฐับาล 

โดยสามารถลดปัญหาความขดัแย้งและการร้องเรยีน เนือ่งจากมกีาร

แบ่งปันน�้ากันอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว เกษตรกรมีความ

รู้สึกในการเป็นเจ้าของน�้า มีความรู้สึกได้มีส่วนร่วมกับการบริหาร 

จดัการน�า้ร่วมกบัชลประทาน เข้าใจในบทบาทหน้าทีใ่นการมส่ีวนร่วม 

บริหารน�้าและบ�ารุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทั้งมีความเชื่อมั่น

และยอมรับการบริหารจัดการน�้าชลประทาน ตลอดจนท�าให้ระบบ

ชลประทานดขีึน้จากการทีเ่กษตรกรมกีารดแูลและบ�ารงุรกัษา ท�าให้ 

เกดิความสามคัครีะหว่างเกษตรกรกบัเกษตรกร เจ้าหน้าทีช่ลประทาน 

และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังท�าให้ผลผลิต

ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รายได้สูงขึ้น หลังจากมีการบริหารจัดการ

น�้าที่ดี สามารถส่งน�้าให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงตลอดฤดูกาล และ 

ที่ส�าคัญท�าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ 

เพราะเกษตรกรเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้ชลประทาน 

และท�าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชลประทานในการบริหาร

จัดการน�้าชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การด�าเนินการบริหาร

จัดการน�้าโดยให้เกษตรกรมี

ส ่วนร ่วม เป ็นการเดินตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง ท�าให้เกดิความสามคัคี

และร ่วมมือร ่วมใจกันตั้งแต่

ระดบัครอบครวั ชมุชน ไปจนถงึ 

องค์กร เกษตรกรได้รบัการปลกู 

จิตส�านึกให้เห็นคุณค่าของน�้า 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยังช่วย

รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ ่ายใน

ด้านการบ�ารุงรักษาและอัตรา

ก�าลัง นอกจากนี้แล้วนวัตกรรม

นีย้งัท�าให้เกดิวฒันธรรมองค์กร

ของแต่ละชุมชนซึ่งเป็นความ

ผูกพันบนพื้นฐานความเชื่อมั่น 

ศรัทธา และการไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน อันจะช่วยด�ารงไว้ซึ่ง

พันธกิจของกรมชลประทาน 

“เพื่อสุขแท้ อย่างยั่งยืน บน 

พื้นฐานความพอเพียง”
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พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน

ปัญหาภยัแล้งในเขตโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ยม เป็น

ปัญหาทีเ่กดิขึน้มาอย่างต่อเนือ่งยาวนานและทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้  

เนื่องจากโครงการฯ ไม่มีแหล่งกักเก็บน�้าเป็นแหล่งน�้าต้นทุน ต้อง

ใช้น�้าจากล�าน�้าแม่ยมเป็นหลัก ซึ่งปริมาณน�้าในฤดูแล้งมีเพียง  

๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ ๐.๒๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 

สามารถส่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้เพียง ๑๗,๕๐๐ ไร่ 

แต่เกษตรกรมีการเพาะปลูก ๗๐,๐๐๐-๙๐,๐๐๐ ไร่ ในช่วงเดือน

มกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ความต้องการน�้าเพื่อ

การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งสูง ท�าให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน�้าเพื่อการ

เพาะปลูก การบริหารจัดการน�้าไม่ทั่วถึง ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูก 

ได้รับความเสียหายเป็นจ�านวนมาก

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยมได้ศึกษาและพัฒนา 

องค์ความรู้ร่วมกับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดย

มีการจัดการฐานข้อมูลแหล่งน�้า อาคารชลประทาน การถ่ายทอด

ความรู้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเพาะปลูก การ

ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การท�างานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ 

๓ ประสาน (ภารกิจ) กับทุกภาคส่วน การเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์ การก�าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน การบรหิาร

การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม 
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

จดัการน�า้แบบ Zoning Area และการน�าภมูปัิญญาท้องถิน่มาใช้ร่วม

กนัอย่างสอดคล้องเชือ่มโยง พฒันาเป็นนวัตกรรม “การป้องกนัและ

บรรเทาภยัแล้งแบบบรูณาการ โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ยม  

จังหวัดแพร่”

นวัตกรรมบริการ รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน

นวัตกรรม “การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ 

โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ยม จังหวัดแพร่” ได้รบัรางวลัดเีด่น  

ประเภทนวัตกรรมบริการ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับ

การปฏิบัติจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยน�าผลการด�าเนินงานในอดีต

และข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ไข ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์

ร่วมกบักระบวนการมส่ีวนร่วมของเกษตรกร การบรูณาการรปูแบบ 

การท�างานของหน่วยงานราชการในพืน้ที ่โดยน�ามาประยกุต์ร่วมกบั 

เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ (GIS) และระบบฐานข้อมลูด้านอตุนุยิมวทิยา 

อทุกวทิยา การเพาะปลกู การส่ง

น�้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

มาศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  

ที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืชฤดู

แล้งของเกษตรกร ประกอบกับ

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�าข้อตกลงใน

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น�้ามาบูรณาการเป็นการปฏิบัติ

งานการป้องกันและบรรเทาภัย

แล้งทีม่คีวามเหมาะสม สามารถ

ด�าเนนิการได้อย่างเป็นรปูธรรม 

โดยให ้ทุกภาคส่วนเข ้ามาม ี

ส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข

ปัญหา ซึง่แตกต่างจากเดมิทีก่าร

ปริมาณน�้าผ่านฝายแม่ยมในฤดูฝนและฤดูแล้ง

สภาพแม่น�้ายมแห้งแล้ง
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มวลชนในพื้นที่ และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จากภาครัฐ

การด�าเนินงานแบบบูรณาการในรูปแบบ ๓ ประสานนี้ 

ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านงบประมาณและการจัดหาน�้า 

เป็นการน�างบประมาณทีไ่ด้รบัมาใช้ในการจดัหาน�า้มนัเชือ้เพลงิและ

ค่ากระแสไฟฟ้าในการสบูน�า้ช่วยเหลอืเกษตรกรในพืน้ที ่การบรหิาร

จัดการน�้าแบบมีส่วนร่วม เป็นการประชุม ก�าหนดแผนการส่งน�้า 

กติกาในการส่งน�้าร่วมกันระหว่างภาคราชการและเกษตรกรกลุ่ม 

ผูใ้ช้น�า้ในโครงการ และการควบคมุดแูลและการปฏบิตัติามข้อตกลง 

เป็นการควบคุมก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการน�้าตามข้อตกลง 

ตามรอบเวรท่ีก�าหนด ตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนสร้างกลไกให้

ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการด�าเนินงานภาครัฐในงบประมาณ

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและกระแสไฟฟ้า

ประโยชน์จากนวัตกรรม เพ่ือเกษตรกรรม รฐับาล 
และประเทศชาติ

นวัตกรรม “การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่” ได้ให้ประโยชน์

มากมายทัง้กบัภาคเกษตรกรรม หน่วยงานภาครฐั และประเทศชาติ  

บริหารจัดการน�้าเป็นหน้าที่ของ

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 

แม่ยมเพียงหน่วยงานเดียว

นวัตกรรมการป้องกัน

ภัยแล ้งแบบบูรณาการนี้ ใช ้

รูปแบบการด�าเนินงานแบบ ๓ 

ประสาน ซึ่งเป็นการบูรณาการ

การด�าเนินงานส่วนราชการใน

พื้นที่ เกษตรกร และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของโครงการส่งน�้าและ

บ�ารุงรักษาแม่ยม เพื่อให้พื้นที่

เพาะปลกูพชืฤดแูล้งในเขตพืน้ที่

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

แม่ยมได้รับผลประโยชน์ใน ๕ 

ด้าน คือ ป้องกันและบรรเทา

ปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ 

เพื่อให้แผนการส่งน�้าที่วางไว้

เกดิผลสมัฤทธิใ์นทางปฏบัิต ิลด

ความเสยีหายจากการเพาะปลกู  

ลดความขัดแย ้งและป ัญหา
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ส�าหรับภาคเกษตรกรรม ช่วยให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ

ในการบรหิารจัดการน�า้กบัภาครัฐ โดยมีการจัดท�าแผนการเพาะปลกู

พชืร่วมกบัโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ยมในการจดัท�าแผนการ

ปลูกพืชตามปริมาณน�้าที่มีอยู่จากข้อมูลของกรมชลประทาน เกิด

ความสามัคคีระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ชลประทาน

และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อการ

ด�าเนินงานของภาครัฐ มีการแบ่งปันน�้ากันอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง  

และรวดเร็ว ซึง่ท�าให้ปัญหาการขดัแย้งและการร้องเรยีนลดลง มคีวาม 

พึงพอใจในการได้รับบริการติดตั้งเครื่องสูบน�้ามากขึ้น และช่วยให้

เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรในฤดแูล้งได้ ส่งผลให้มรีายได้เพิม่ข้ึน 

จากการขายผลผลิตทางการเกษตรและลดการเคลื่อนย้ายของ

แรงงานภาคการเกษตร ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรในพื้นที่ เก็บ

ภาษีในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และ

ลดความขัดแย้งของสังคมในพื้นที่ อีกทั้งยังท�าให้ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สร้างโอกาสให้ประชาชน

ในการเสริมสร้างรายได้ และมีการท�างานแบบบูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

แม่ยม จังหวัดแพร่ สามารถให้บริการที่ดีข้ึนได้โดยมีอัตราก�าลัง 

ที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่าเงินเดือน ประหยัด 

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบชลประทาน และลดความขัดแย้ง

ระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีชลประทาน และส�าหรบัประเทศชาติ  

ช่วยให้ความขดัแย้งของสงัคมและชมุชนลดลง เกษตรกรมคีวามเป็นอยู ่

ท่ีดีข้ึน ช่วยรักษาอาชีพเกษตรกรและพื้นที่ชลประทาน ช่วยให้

ประเทศมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และสามารถส่งออก

สินค้าทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น

ซึง่ท�าให้ประเทศมรีายได้เพิม่ขึน้ 

ด้วย

นวัตกรรม “การป้องกัน 

และบรรเทาภยัแล้งแบบบรูณาการ 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

แม่ยม จังหวัดแพร่” สมเป็น

นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลด้าน

การบริการ เพราะให้ประโยชน์

มากมายต่อภาคเกษตรกรรม 

หน่วยงานภาครัฐ และประเทศ

ชาติ สามารถบรรเทาความ

เดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้า

ในการเพาะปลกูพชืฤดแูล้ง ช่วย

ให้เกษตรกรผ่านพ้นวกิฤตไปได้ 

และยังเป็นรูปแบบการท�างาน

ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะน�า

ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อน�าไปสู่แนวทางการบริหาร

จัดการน�้ าแบบมีส ่วนร ่วมที่ 

เข้มแข็งและยั่งยืน
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กรมชลประทานเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องด�าเนินการตาม 

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืง

ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน

ราชการในการกระท�าภารกิจให้บรรลเุป้าหมาย และเพือ่ให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้น

การพฒันาคณุภาพและธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นีเ้พือ่

ให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และมธีรรมาภบิาล 

อันจะท�าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการ

บริหารราชการ

หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี(Good 

Governance) และเหมาะสมที่จะน�ามาปรับใช้ในภาครัฐนั้น มี ๑๐ 

ประการ คือ

๑.	หลกัประสทิธผิล	(Effectiveness) คอื การปฏบิตัริาชการ 

ทีบ่รรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิตัริาชการตามที่

ได้รับงบประมาณมาด�าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน

ราชการหรอืหน่วยงานทีม่ภีารกจิคล้ายคลงึกนั และมผีลการปฏบิตังิาน

ในระดบัชัน้น�าของประเทศเพือ่ให้เกิดประโยชน์สขุต่อประชาชน โดย

การปฏบิตัริาชการจะมทีศิทางยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ทีช่ดัเจน 

มกีระบวนการปฏบิตังิานและระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน รวมถงึมกีาร

ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

การสร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ และศรัทธา
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

๒.	หลกัประสทิธิภาพ	(Efficiency) คอื การบรหิารราชการ

ตามแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีและมีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่

เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน 

และระยะเวลาให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาขดีความสามารถ

ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓.	หลักการตอบสนอง	 (Responsiveness) คือ การให้

บริการที่สามารถด�าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและสร้าง

ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง

ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความหลากหลายและมีความแตกต่าง

๔.	หลักภาระรับผิดชอบ	(Accountability) คือ การแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ

คาดหวงัของสาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความส�านกึในการรบัผดิชอบ

ต่อปัญหาสาธารณะ

๕.	หลักความโปร่งใส	(Transparency) คือ กระบวนการ

ที่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าง

เสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรมหรือ

กระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖.	หลักการมีส่วนร่วม		

(Participation) คือ กระบวนการ

ทีข้่าราชการ ประชาชน และผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่มโีอกาส

ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  

ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส�าคัญ

ที่เก่ียวข้อง คิดแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา รวมถึงร ่วมใน

กระบวนการตัดสินใจและร่วม

กระบวนการพัฒนาในฐานะ 

หุ้นส่วนการพัฒนา

๗.	หลักการกระจาย	

อ�านาจ	(Decentralization) คอื 

การถ่ายโอนอ�านาจการตดัสนิใจ 

ทรัพยากรและภารกิจจากส่วน

ราชการส่วนกลางให้แก่หน่วย

การปกครองอื่น (ราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค

ประชาชนด�าเนินการแทนโดย

มีอิสระตามสมควร รวมถึงการ 

มอบอ�านาจและความรบัผดิชอบ
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เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 

และอื่น ๆ

๑๐.	หลักมุ่งเน้นฉันทามติ	 (Consensus	 Oriented) คือ  

การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องซึ่ง

เป็นข้อตกลงทีเ่กดิจากการใช้กระบวนการเพือ่หาข้อคดิเหน็จากกลุม่

บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ 

ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่

ส�าคัญ โดยฉันทามติไม่จ�าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง 

โดยเอกฉันท์

จากหลักการสู่การปฏิบัติ

กรมชลประทานได้น�าแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มาประยุกต์ใช้ 

เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลัก 

ธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ี(Good Governance)  

ตามหลกัการท่ีได้กล่าวมาแล้วทัง้ ๑๐ ประการ และน�าไปปฏิบตัอิย่าง

เป็นรปูธรรมสู่มาตรฐานสากล และบรรลเุป้าประสงค์เพือ่ประโยชน์

สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดย

กรมชลประทานจะด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การก�ากับดูแล

องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เริ่มจากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม 

หรือผู้ที่จะมีส่วนร่วมในโครงการ และการวิเคราะห์ศักยภาพและ

ปัญหาเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือสภาพที่เป็นจริง จากนั้นจึงน�า

ในการตัดสินใจและการด�าเนิน

การให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น

การสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการต่อผู้รับบรกิารและผูม้ี 

ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง

กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ

เพื่อผลการด�าเนินงานที่ดีของ

ส่วนราชการ

๘.	หลักนิติธรรม	(Rule	

of	Law) คือ การใช้อ�านาจของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ในการบริหารราชการด้วยความ

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ

ค�านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

๙.	หลักความเสมอภาค		

(Equity) คือ การได้รับการ

ปฏิบัติและการบริการอย่างเท่า

เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก

ด้านชาย/หญงิ ถิน่ก�าเนิด เชือ้ชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทาง
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ปัจจัยที่ได้มาก�าหนดองค์ประกอบที่เป็นเนื้อแท้ของโครงการ ที่มีทั้ง

วตัถปุระสงค์ และทางเลอืกหรอืกลยทุธ์ของโครงการ ก�าหนดตวัชีว้ดั  

ตามล�าดบั เป็นแผนงานโครงการ ซึง่สามารถน�าไปใช้เพือ่การก�ากบั

ดูแลกรมชลประทานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยก�าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการส�าหรับปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ดังนี้

๑. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมหรอืผู้ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในโครงการ 

เป็นขัน้ตอนการศกึษาหรอืวเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  เกีย่วกบักระบวนงาน  

ขัน้ตอนการให้บริการ ความต้องการและความคาดหวงัของประชาชน

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการด�าเนินงานทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีกระบวนการ

วิเคราะห์ ๓ ขั้นตอน คือ

   ๑) การก�าหนดแนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่

ผู้รับบริการ ซึ่งจ�าแนกกลุ่มผู้รับบริการออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยมี

แนวทางในการให้บริการที่แตกต่างกัน อาทิ กลุ่มผู้ต้องการใช้น�้า

นอกเขตชลประทาน จะก�าหนดแนวทางการบริการในการพัฒนา

แหล่งน�้าตามนโยบายหรือข้อเรียกร้องในการสร้างเข่ือนก้ันน�้าและ

ประตูระบายน�า้ ในขณะทีก่ลุม่ผูป้ระสบภยัจากน�า้ในเขตชลประทาน 

จะก�าหนดแนวทางการให้บรกิารข้อมลูเพือ่การเตอืนภยัจากน�า้ และ

ให้บริการการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า

   ๒) ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับ

บริการ/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ซึง่ได้แบ่งกลุม่ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียหลักของกรมชลประทานไว้ โดยค�านึงถึงความต้องการ

และความคาดหวังที่ส�าคัญ ตลอดจนแนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน อาทิ การให้บริการด้านการพัฒนาแหล่งน�้าแก่กลุ่ม 

ผู้ต้องการใช้น�้านอกเขตชลประทาน ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับแหล่งน�้า 

หรือระบบชลประทานตามท่ีต้องการ ท้ังนี้จะมีการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกรมชลประทานและผูใ้ช้น�า้โดยทางจดหมาย โทรศพัท์ และ

เวทีประชาคม

   ๓) ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล ตน เ อ ง ที่ ดี ข อ ง

กรมชลประทาน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม อันจะท�าให้บุคลากรและประชาชนเกิดความ

มั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ

กรมชลประทาน น�าไปสู่ความ

ส�าเร็จในการด�าเนินงานให ้

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

กรม ทั้งนี้ ได้จัดท�านโยบาย 

การก�ากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อ 

เป็นแนวทางในการก�ากับดูแล 

การด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม สามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วย

นโยบายหลักและแนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ที่มุ ่งเน้นให้งาน

ด้านการชลประทานด�าเนินการ

ภายใต้กรอบของกฎหมาย มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประชาชน ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

เช่น มีการส�ารวจ ศึกษาความ

เหม า ะสมและผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง

โครงการ การรบัฟังความคดิเหน็ 

ของประชาชน ฯลฯ นโยบาย

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ที่มุ่งเน้นให้ทุกการ

ด�าเนินงานในส่วนต่าง ๆ มีการ

พฒันาการให้บรกิารบนพืน้ฐาน

ของกระบวนการมส่ีวนร่วม เช่น 

การจัดท�าคู ่มือการให้บริการ 

การประกวดฝ่ายส่งน�า้และบ�ารงุ

รักษาดีเด่น การส�ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ 

นโยบายด้านองค์การ ทีมุ่่งเน้น
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ให้การด�าเนินงานต่าง ๆ มีแผนงานชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์

ของกรมชลประทาน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจัดท�าค�ารับรองระดับกรม

และระดบัส�านกั/กอง/กลุม่ จนถงึระดบับคุคล การจดัท�าแผนบรหิาร

ความเสีย่งด้านต่าง ๆ  ฯลฯ และนโยบายด้านผูป้ฏบิตังิาน ทีมุ่ง่เน้น

ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม เช่น การ

ปรบัปรงุระบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน การก�าหนดความรู ้ทกัษะ

และสมรรถนะ ฯลฯ รวมทั้งการเสริมสร้างความผาสุกและแรงจูงใจ

ให้แก่บุคลากร

๒. การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาจากความต้องการของ

ผูรั้บบริการและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของกรมชลประทาน โดยวเิคราะห์

ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ากัด (SWOT Analysis) ท�าให้

สามารถสรุปประเด็นปัญหาส�าคัญได้ ๓ ประเด็น คือ ๑) การก�ากับ 

การตดิตามประเมนิผล และการน�าผลการประเมนิมาใช้ปรบัปรงุการ

ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ๒) การมีส่วนร่วมของผู้รับ

บรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไม่เพยีงพอในการด�าเนนิงานของกรม 

และ ๓) ประชาชนยงัขาดความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับการด�าเนนิงาน 

งานชลประทาน

๓. การวเิคราะห์วตัถปุระสงค์ น�าประเดน็ปัญหาทัง้ ๓ ทีไ่ด้จาก

การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหามาวิเคราะห์ก�าหนดวัตถุประสงค ์

ของโครงการ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

๔. การวิเคราะห์ทางเลือกหรือกลยุทธ์ของโครงการ เป็น 

การน�าวัตถุประสงค์ของโครงการมาก�าหนดกลยุทธ์ของโครงการ

๕. การก�าหนดองค์ประกอบที่เป็นเนื้อแท้ของโครงการ 

เป็นการพิจารณาก�าหนดโครงการเพื่อให้สนับสนุนกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดในขั้นตอนข้างต้นตามล�าดับ

๖. การประเมินปัจจัยภายนอก โดยน�ากลยุทธ์และโครงการ

หลักที่ก�าหนดไว้มาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

๗. การพัฒนาเพื่อก�าหนดตัวชี้วัด โดยน�าโครงการหลัก

ทั้งหมดมาก�าหนดตัวชี้วัดท่ีตรวจสอบได้ วิธีการตรวจสอบ และ 

ข้อสันนิษฐาน

๘. แผนงานโครงการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ในการน�าโครงการและตัวชี้วัดที่ก�าหนดในขั้นตอนที่ ๗ มาก�าหนด

กิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ

จากทั้ง ๘ ขั้นตอน จะท�าให้กรมชลประทานได้แผนงาน

โครงการท่ีน�าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้อง

กบัหลกัธรรมาภบิาล และสนบัสนนุวตัถปุระสงค์เพือ่การตอบสนอง 

ความต้องการของผู ้ รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ชัดเจน มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมือง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความส�าคัญ

ของการพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแก่บุคลากร และ

สร้างระบบการติดตามประเมินผลแบบ GG-Rating

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ : พฒันาระบบการบรกิารตามหลักธรรมาภบิาล

ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือและ

บูรณาการในการให้บริการ มีแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วม

มือและบูรณาการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกรมชลประทาน และแนวทางการใช้ทรัพยากรน�้าชลประทาน

ร่วมกัน โดยมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการในการให้บริการ

   ยทุธศาสตร์ที ่๒.๒ :  

พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยี มกีารรบัฟังและบรหิาร 

จัดการข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่ 

เก่ียวข้องเพ่ือการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม เปิดให้มีการ

ร่วมบริหารราชการและติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

กรมโดยผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

และทุกภาคส่วนที่ เ ก่ียวข ้อง 

และมีการสร้างกลไกสนับสนุน

และเสริมสร้างศักยภาพการม ี

ส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

และทุกภาคส่วน

ยทุธศาสตร์ที ่๓ : เสรมิ

สร้างความโปร่งใสตามเกณฑ์

และตัวชี้วัดความโปร่งใส น�า

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด

ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

ทีก่�าหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติ

งาน เปิดเผยและให้บริการ

ข้อมลูข่าวสารแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่ี  

ตลอดจนมีแผนปฏิบัติ การ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประจ�าปี
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การทีอ่งค์การจะปฏิบตัภิารกิจหลกัให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ

มีประสิทธิภาพได้นั้น จ�าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณ

ที่เหมาะสมกับงาน ถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดีและ 

มคีวามสามารถ ปัจจยัด้านอืน่ ๆ  จะดตีามไปด้วย ดงันัน้ การบรหิาร 

ทรพัยากรบุคคลจงึเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ในการบรหิารงาน และ

กล่าวได้ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส�าคัญต่อการพัฒนา 

องค์การ เพราะเป็นการด�าเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นทรัพยากร

อันมีค่าที่สุดขององค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ

กรมชลประทานกเ็หมอืนกบัหน่วยงานอืน่ทัว่ไปทีม่วีวิฒันาการ

ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล โดยในยคุแรกการบรหิารทรพัยากร

บุคคลเป็นแบบ Personnel Administration ยคุถดัมาเป็น Personnel  

Management และ Human Resource Management และ

ยุคปัจจุบัน เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิดที่ว่า 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนขององค์กรที่สามารถเพิ่มมูลค่ามหาศาล

ให้แก่องค์กรได้มากกว่าทรัพย์สินหรือทุนประเภทอื่น ๆ ดังนั้น 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่การเพิ่มมูลค่าให้

องค์กรโดยผ่านทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารสายงานและหน่วย

งานด้านทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

และน�าเครื่องมือที่ประยุกต์มาจากหลักการของ Balance Score-

พัฒนาคน พัฒนางาน
ชลประทานก้าวไกล

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

card ซึ่งมีชื่อว่า “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR Scorecard)” มาใช้ในการเชือ่มโยงระบบการบรหิารทรพัยากร

บคุคล ท้ังราชการพลเรอืนในระดบันโยบาย ยทุธศาสตร์ และปฏบิตักิาร

เข้าไว้ด้วยกัน

ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน โดยส�านักบริหารทรัพยากร

บุคคลได้มีโครงการที่มีความส�าคัญ ๓ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการ

มีรายละเอียดและจุดเด่นที่แตกต่างกัน 

โครงการวเิคราะห์และวางแผนก�าลงัคนทีเ่หมาะสม
ส�าหรับกรมชลประทาน 

ด้วยกรมชลประทานก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอายุก�าลังคนที่อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากอัตราก�าลัง

ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก จึงต้องมีมาตรการในการ

บริหารก�าลังคนสูงอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรการเตรียม

การเพื่อรองรับการสูญเสียอันเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ 

และมาตรการสร้างสมดุลของก�าลังคนในแต่ละช่วงอายุ ด้วยเหตุน้ี 

กรมชลประทานจึงก�าหนดโครงการดังกล่าวข้ึนเพื่อสร้างระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีอัตราก�าลังที่

พอเพียงและเหมาะสม สามารถรองรับแผนยุทธศาสตร์ใน พ.ศ. 

๒๕๕๓-๒๕๕๖ โดยมีกรอบแนวคิดก�าหนดแนวทางในการจัดท�า 

แผนด�าเนินโครงการด้วยการวิเคราะห์จ�านวนก�าลังคนจากการ

วิเคราะห์กิจกรรม (Activity Based Analysis) โดยการส�ารวจ

ข้อมูลกิจกรรมการท�างานในแต่ละต�าแหน่งงาน แต่ละหน่วยงาน 

เพือ่วเิคราะห์หาความเหมาะสม 

ของเวลาทีใ่ช้ในการท�างานแต่ละ 

กจิกรรม ซ่ึงสามารถน�าไปก�าหนด

จ�านวนก�าลังคนที่เหมาะสมใน

แต่ละหน่วยงานได้

การวิเคราะห์กิจกรรม

มี ก ร ะบวนการท� า ง าน  ๓  

ขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษา

กระบวนการท�างาน เป็นการ

ส�ารวจกระบวนการท�างานใน

ปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อให้ทราบรายละเอียดของ

งานที่ท�าเป็นประจ�าและงาน

ที่ท�าเป็นครั้งเป็นคราว ทั้งนี้ 

ต้องทราบว่าใครหรือต�าแหน่ง

งานใดเป็นผู ้ปฏิบัติกิจกรรม

นั้น ๆ โดยมีความถี่และใช ้

ระยะเวลาการท� า งานเป ็น

อย ่างไร ซึ่ งอาจเก็บข ้อมูล

กิ จกรรมเบื้ อ งต ้นจากการ

สัมภาษณ์หรือจากค�าบรรยาย

ลกัษณะงาน (Job Description)  

จากนัน้รวบรวมข้อมลูรายละเอยีด

วิธีการท�างาน ระยะเวลาที่ใช้ 

ในแต ่ละกิจกรรม สถานที ่
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ปฏิบัติงาน และเงื่อนไขหรือ

ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานมา

ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้จะต้องได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในการ 

ให้รายละเอียดการท�างานใน 

เชิงลึก เพื่อน�าไปวิเคราะห์

ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้  

กิ จกรรมที่ ระบุจะต ้อง เป ็น

กิ จกรรมหลัก ท่ีสอดคล ้ อ ง

กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

กรมชลประทานด้วย ขั้นตอน

ต่อไปคอื การวเิคราะห์กจิกรรม 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดกระบวนการท�างาน

ในแต่ละหน่วยงานแล้ว จะต้อง

น�าการท�างานในหน่วยงานนัน้ ๆ   

มาเรียบเรียงในแบบฟอร์มการ

วิเคราะห์กิจกรรม (Process 

Mapping Form) โดยแยกตาม

หน่วยงาน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของการไหลของงาน (Work 

Flow) การประสานงานต่าง ๆ  ทัง้ 

ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน  

เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม

ของระยะเวลาท่ีใช ้ในแต่ละ

กิจกรรม และเพ่ือวิเคราะห์

ความเหมาะสมของระยะเวลา

ที่ใช ้ในการท�างานของแต่ละ

ต�าแหน ่งงาน และขั้นตอน

สุดท้ายคือ การก�าหนดจ�านวน

ก�าลังคนที่เหมาะสม เมื่อได้

วิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละต�าแหน่งงานในหน่วยงานนั้น ๆ  

แล้ว จะสามารถค�านวณจ�านวนก�าลังคนที่พอเพียงและเหมาะสม

กับภารกิจในปัจจุบันได้ อีกทั้งสามารถค�านวณผลิตภาพก�าลังคน  

(Manpower Productivity) โดยการเปรียบเทียบสัดส่วนจ�านวน

ก�าลงัคนทีค่วรจะต้องมเีทยีบกบัจ�านวนก�าลงัคนทีม่อียูจ่รงิในปัจจบุนั 

ซึ่งจะได้เป็นผลิตภาพก�าลังคนของหน่วยงานนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังมี

การชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาไม่เหมาะสม ซึ่งควรปรับปรุง

หรือปรับเปลีย่นวธีิการท�างานให้กระชบัขึน้ และกิจกรรมทีค่วรตดัทิง้

เนื่องจากไม่ได้มีผลเชื่อมโยงกับผลงานของหน่วยงานนั้น ๆ

การวิเคราะห์จ�านวนก�าลังคนที่เหมาะสมในหน่วยงานด้วย

วิธีการวิเคราะห์กิจกรรมจะช่วยให้ทราบผลิตภาพของก�าลังคนของ

แต่ละหน่วยงาน รวมทัง้เงือ่นไขข้อจ�ากัดและลกัษณะงานทีท่�าในแต่ละ

ต�าแหน่งงาน เพื่อน�าไปประกอบการวิเคราะห์และก�าหนดจ�านวน

ก�าลังคนที่เหมาะสมในแต่ละต�าแหน่งงานภายในหน่วยงานนั้น ๆ  

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์และวางแผนก�าลังคนของภาครัฐจะ

ประสบความส�าเร็จได้ขึ้นอยู่กับ ๓ ปัจจัย คือ ๑) ผู้บริหารให้ความ

ส�าคัญในการก�าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับ

การเปลีย่นแปลงในอนาคต รวมถงึเน้นย�า้ให้แต่ละหน่วยงานให้ข้อมลู

ท่ีละเอยีด ครบถ้วน และถกูต้องตามความเป็นจรงิ ๒) ผูบ้งัคบับญัชา

ของแต่ละหน่วยงานต้องให้ข้อมลูกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัภารกจิหลกั 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

โดยข้อมูลต้องละเอียด ครบถ้วน และตามความเป็นจริง และ ๓) 

กิจกรรมที่ก�าหนดต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

โครงการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของต�าแหน่ง
ในสายงานหลักภายในกรมชลประทาน

การจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) 

ของเจ้าหน้าที่แสดงถึงการเติบโตในต�าแหน่งของตนเมื่อเข้ามา 

ปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างขวัญ ก�าลังใจ 

และรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้าง

บุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยการจัดท�าเส้นทาง 

ก้าวหน้าในสายอาชพีนีเ้ป็นเครือ่งมอืช่วยในการก�าหนดความก้าวหน้า

ในการงาน ท�าให้บคุลากรท�างานอย่างมเีป้าหมาย และก�าหนดหนทาง 

ไปสู่ความส�าเร็จของเป้าหมาย

กรมชลประทานได้มีการด�าเนินการจัดท�าเส้นทางความ

ก้าวหน้าของต�าแหน่งในสายงานหลักภายในกรมชลประทานต้ังแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้ตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณา

ก�าหนดหลักเกณฑ์พร้อมเส้นทางความก้าวหน้าของต�าแหน่งใน

สายงานหลัก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้า 

พร้อมส�ารวจความพึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้อง ในปีนี้ คณะท�างานฯ 

ได้พิจารณาเห็นสมควรคัดเลือกผู้ท่ีจะด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 

ส�านักชลประทาน จากผู้ด�ารงต�าแหน่ง ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑  

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร ผู้อ�านวยการส่วนจัดสรรน�้าและ 

บ�ารุงรักษา และผูอ้�านวยการส่วนปฏบิตักิาร (ในสงักดัส�านกัชลประทาน)  

กลุ ่มท่ี ๒ ผู ้อ�านวยการโครงการ (ผู ้อ�านวยการเฉพาะด้าน)  

และกลุ ่มที่ ๓ ผู ้อ�านวยการ 

ส่วนที่มาจากส�านักอื่น และ 

ผู ้อ�านวยการโครงการที่ไม่ได้ 

ก�าหนดเป็นต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 

เฉพาะด้าน

ต่อมาในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมชลประทาน

ได ้ก�าหนดโครงการก�าหนด

เส ้นทางความก ้าวหน ้าของ

ต�าแหน่งในสายงานหลักไว้ใน

แผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) โดย

ในปีนี้ได้ตั้งคณะท�างานฯ เพื่อ

ด�าเนินการพิจารณาก�าหนด

หลัก เกณฑ ์พร ้อมเส ้นทาง

ความก้าวหน้าของต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักชลประทาน 

ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง 

ส� านัก โครงการขนาดใหญ ่  

ผูอ้�านวยการโครงการชลประทาน 

(ประเภทอ�านวยการต้น) และ 

ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และ

บ�ารุงรักษา (ประเภทอ�านวย

การต้น) และสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับเส้นทางความก้าวหน้า 

พร้อมส�ารวจความพึงพอใจกับ

ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับส�านัก

พฒันาโครงสร้างฯ ได้ด�าเนนิการ 

ต ่อเนื่ องจากป ีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยส�านักงาน

คณะกรรมการข ้ าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ได้คัดเลือก
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กรมชลประทานเป็น ๑ ใน ๕  

หน ่วยงานน�าร ่องโครงการ

พัฒนาระบบการวางแผนทาง

ก ้ าวหน ้า ในสายอาชีพ ซึ่ ง

กรมชลประทานได้ด�าเนินการ

ควบคู่กันไประหว่างการด�าเนิน

การตามแผนพัฒนาองค์การ

ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

และการเข ้ าร ่ วมโครงการ

พัฒนาระบบการวางแผนความ

ก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อม

ประเมนิผลความพงึพอใจเกณฑ์

เข้าสู่ต�าแหน่งเป้าหมายต่าง ๆ  

คือ ต�าแหน ่ง ผู ้อ� านวยการ

ส�านักชลประทาน ผู้อ�านวยการ

โครงการชลประทาน (ประเภท

อ�านวยการต้น) และผู้อ�านวยการ

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 

(ประเภทอ�านวยการต้น) ซึ่ง

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ส ่วนต�าแหน ่ง ผู ้อ� านวยการ

ส�านักงานก่อสร้างและส�านัก

โครงการขนาดใหญ่ ความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมชลประทาน

ได้ก�าหนดแผนการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

(สายงานหลักภายในกรมชลประทาน) เส้นทางความก้าวหน้า และ

กรอบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน ต่อเนื่องตามแผนพัฒนา

กลยทุธ์การบริหารทรพัยากรบคุคล เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล ซึง่เป็นการด�าเนนิการตามแผนพฒันาองค์การตาม

เกณฑ์พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) เพือ่พฒันา

ประสิทธภิาพของระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลให้สามารถตอบสนอง 

ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การได้อย่างเหมาะสม  

จึงได้ตั้งคณะท�างานพิจารณาก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของ

ต�าแหน่งในสายงานหลกัภายในกรมชลประทาน เพือ่พจิารณาก�าหนด

หลักเกณฑ์พร้อมเส้นทางความก้าวหน้าและร่างกรอบเส้นทาง 

สั่งสมประสบการณ์และผลงานของต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านัก

ชลประทาน ผูอ้�านวยการส�านกังานก่อสร้าง ส�านกัโครงการขนาดใหญ่  

ผู้อ�านวยการโครงการชลประทาน (ประเภทอ�านวยการต้น) และ 

ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษา (ประเภทอ�านวยการต้น) 

โดยได้ชีแ้จงและสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัเส้นทางความก้าวหน้า และ

กรอบสั่งสมประสบการณ์และผลงานดังกล่าว พร้อมส�ารวจความ 

พึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้อง

ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามซึ่งมี ๒ ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ ๑ เกณฑ์การเข้าสู่ต�าแหน่งแต่ละล�าดับของต�าแหน่งใน 

เส้นทางความก้าวหน้าของต�าแหน่ง และประเด็นที่ ๒ ระยะเวลา

ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนกระทั่งเข้าสู่ต�าแหน่งตามเส้นทางที่ก�าหนด 

จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่า เกณฑ์การเข้าสู ่ต�าแหน่ง

และระยะเวลาการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักชลประทาน  



 133 

๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ผู ้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง ส�านักโครงการขนาดใหญ่  

ผู้อ�านวยการโครงการชลประทาน (จงัหวดั) และต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โครงการการประเมินผลการปฏบิตังิานด้วยระบบ 
EPP (Employee Performance Portfolio)

ตามพระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ได้มกีารก�าหนดวัตถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั  

ความมปีระสทิธภิาพและความคุม้ค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบติัราชการ

อย่างมคีณุภาพ คณุธรรม และมคีณุภาพชวีติทีด่ ีการบรหิารทรพัยากร

บุคคลรัฐแนวใหม่ซึ่งยึดหลักสมรรถนะเป็นฐาน (Competency  

Based HRM) ในการสรรหา เลือกสรร พัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

การเลื่อนต�าแหน่ง และค่าตอบแทน (Competency Based Pay) 

นอกจากนี้ ยังยึดหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management) หลักคุณธรรม หลักการกระจายอ�านาจและหลัก

ความสมดุลของชีวิตการท�างาน โดยให้ความส�าคัญกับการสร้าง

คุณค่าเพิ่ม (Value added) ของทุนมนุษย์ ดังนั้น กรมชลประทาน

จงึได้ด�าเนนิการพฒันาระบบ Web-based Employee Performance 

Portfolio (EPP) ส�าหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยง

กับฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรและระบบการเลื่อน

เงินเดือนของข้าราชการเข้าด้วยกัน

ในระบบ Web-based 

Employee Performance  

Portfolio (EPP) ประกอบด้วย

ข้อมูลส�าคัญ ๔ ส่วน คือ 

๑)	 ข้อมลูบคุลากร เป็น

ข้อมลูของผูใ้ช้ระบบซึง่ประกอบ

ด้วย ชื่อ ต�าแหน่ง หน่วยงาน 

ที่สังกัด รวมทั้งวุฒิการศึกษา

และการฝึกอบรม เป็นต้น

๒)	การประเมินผล ใน

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลสมรรถนะ 

(Competency) และตัวชี้วัด 

(KPIs) ที่ต้องประเมินในรอบ

การประเมินนั้น ๆ โดยมีแบบ

ฟอร์มการประเมนิทัง้สมรรถนะ

และตัวชี้วัดผลงาน และแบบ

ฟอร์มการยนืยนัผลการประเมนิ

ทั้งสมรรถนะและตัวชี้วัดของ 

ผู้บังคับบัญชา

๓)	รายงานผลรายบคุคล  

ในส่วนนีจ้ะมสีรปุผลการประเมนิ

การปฏิบตังิานทัง้ด้านสมรรถนะ

และตัวชี้วัดผลงาน รายงานผล 

สมรรถนะของตนเอง และ

รายงานผลตัวชี้วัดของตนเอง

๔)	รายงานผลภาพรวม  

ในส่วนนี้จะมีแสดงเฉพาะระดับ 

หัวหน้าข้ึนไปเท่านั้น โดยจะ 

แสดงให้เหน็ภาพรวมขององค์กร

ว ่าบุคคลภายในมี ศักยภาพ

อยู่ในกลุ่มใด แสดงภาพรวม

สมรรถนะขององค์กร หน่วยงาน  

และสามารถหาบุคลากรเพื่อ
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พัฒนาตามหลักสูตรที่ตรงได้ 

และแสดงผลการประเมินตัวชี้วัด

ของบุคลากรที่อยู ่ภายใต้การ

บังคับบัญชา

หลังจากผู ้ ใช ้ระบบได้

ประเมินสมรรถนะเรียบร้อย

แล้ว ระบบจะบันทึกผลการ

ประเมินและอยู่ในช่วงรอการ

ยืนยันจากผู้บังคับบัญชา เมื่อ 

ได้รับการยืนยันแล้ว ผู้ใช้ระบบ

จะสามารถดูผลการยืนยันใน

การประเมินผลของผู้ใช้ระบบ

และผู ้บังคับบัญชาว่าตรงกัน

หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจ

บอกเหตุผลในการให้ผลต่างไว้

ด้วย นอกจากนี้ ในรายงานผล 

การประเมนิสมรรถนะรายบคุคล

ยังแสดงข้อมูลระดับท่ีคาดหวัง 

ระดับท่ีได้ น�้าหนักสมรรถนะ 

ส่วนต่าง และระดับหลักสูตรที่

สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้อง

ได้รับการพัฒนา ซึ่งผู้ใช้ระบบ

สามารถเลือกพัฒนาในแบบใน

ชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนก็ได้

ส�าหรับผลการประเมิน

ตัวชี้วัดจากผู ้บังคับบัญชาจะ

แสดงคะแนนพร้อมด้วยสีแสดง

สถานะ หากปรากฏเป็นช่อง 

ว่างเปล่าแสดงว่าผลการประเมนิ

ไม่ผ่านการพิจารณาและต้อง

ประเมินใหม่ หากเป็นสีเขียว

แสดงว่าผลการประเมินผ่าน 

และสีเหลืองแสดงว่าผลการ

ประเมินยังไม่พิจารณาว่าผ่านหรือไม่ นอกจากนี้ ในรายงานผล 

การประเมินตัวชี้วัดรายบุคคลยังแสดงผลคะแนนตามตัวชี้วัดที่ได้

รับมอบหมายและข้อคิดเห็น/ค�าแนะน�าของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

ระบบบันทกึผลการปฏบิตังิาน (EPP) เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้

บคุลากรสามารถประเมนิขดีความสามารถของตนเองในเบือ้งต้นได้ 

อกีทัง้ยงัช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถใช้ข้อมลูในการวางแผนและตดัสนิใจ

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มขีดสมรรถนะ

ในการแข่งขนัขององค์การและการพฒันาองค์การอย่างยัง่ยนือกีด้วย

จากแนวคิดการด�าเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

กรมชลประทานที่ส�าคัญ และเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะน้ีกรมชลประทานก�าลังด�าเนินการ

ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์กิจกรรม เพื่อให้ได้จ�านวนอัตราก�าลัง

ทีเ่หมาะสมกบัภารกิจด้านการพฒันาแหล่งน�า้ การบรหิารจดัการน�า้  

และการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า อันเป็นภารกิจที่ส�าคัญของ

ประเทศ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

ตลอดเวลากว่า ๑๑๐ ปี นบัแต่เริม่ก่อต้ังกรมชลประทานจนถงึปัจจุบัน 

กรมชลประทานได้มีการด�าเนินงานร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 

ต่างชาติมาโดยตลอด มีวิทยาการที่หลากหลายได้มาจากความร่วมมือ

ระหว่างกรมชลประทานกับผู ้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อาทิ โครงการ  

Modernization of Water Management on Chao Phraya Basin โดย 

JICA ซึ่งได้มาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน�้าที่โครงการส่งน�้าและ

บ�ารุงรักษาโคกกระเทียม ส�านักชลประทานที่ ๑๐ โครงการ Senior 

Volunteer จากประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นอาสาสมัครมาช่วยงานวิชาการต่าง ๆ  

ให้แก่หลายโครงการของกรมชลประทานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้จากเหตุการณ์

อทุกภยั พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีผ่่านมา ประเทศไทยได้รบัความเดอืดร้อนและเสยีหาย 

อย่างรนุแรงอนัเนือ่งมาจากสภาวะการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ท�าให้

พันธมิตรจากนานาประเทศได้มีการติดต่อมายังประเทศไทยเพื่อให้ความ

ร่วมมือในทางวิชาการ เพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ปัญหาอุทกภัยที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต JICA ได้เสนอให้ความร่วมมือใน ๒ โครงการ 

คือ “โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทการป้องกันบรรเทาอุทกภัยใน

ลุ่มน�้าเจ้าพระยา” และ “โครงการจัดท�ามาตรการรองรับอุทกภัยในภาค

เกษตรกรรมของประเทศไทย” หรอืความร่วมมอื “โครงการปรบัปรงุปากแม่น�า้ 

โก-ลก” ระหว่างประเทศมาเลเซยีกับประเทศไทย เพือ่ช่วยยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีโอกาส

ได้แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใน

เวทีโลกของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและ

การระบายน�้า

จะเห็นได้ว่า กรมชลประทานได้เปิดรับวิทยาการจากนานาชาตอิย่าง

ต่อเนือ่ง เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในการพฒันางานชลประทานและการบรหิาร

จัดการน�้าให้มีความเจริญก้าวหน้ายังผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องภาค

เกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการน�้าสามารถเผชิญกับภาวะ

วิกฤตอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน

“สานสัมพันธ์” ต่างประเทศ
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องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ Japan  
International Cooperation Agency : JICA ประเทศญี่ปุ่น  
ได้เสนอให้ความร่วมมือในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ในลุ่มน�้าเจ้าพระยาและด้านอื่น ๆ  โดย JICA จะท�าหน้าที่สนับสนุน
การสร้างระบบการจัดการน�้าของประเทศไทย ทั้งในด้านข้อมูลการ
วิจัยและการท�างานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน�้า
จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเอง โดยขณะนี้มี ๒ โครงการ
ส�าคัญที่กรมชลประทานได้เริ่มด�าเนินการร่วมกับ JICA แล้ว ได้แก่ 
“โครงการศกึษาทบทวนแผนแม่บทการป้องกนับรรเทาอทุกภยัในลุม่
น�า้เจ้าพระยา” และ “โครงการจดัท�ามาตรการรองรบัอทุกภยัในภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทย”

โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทการป้องกัน
บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยา

รัฐบาลญี่ปุ่นโดย JICA ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ  จากสถานการณ์น�า้ท่วมใน พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างต่อเนือ่ง  
พร้อมกับเสนอให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ (Technical 
Assistance-TA) แก่ประเทศไทยในการด�าเนินการทบทวนแผน
แม่บทการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยา จากที่ได้ศึกษาไว้เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั เพือ่
ก�าหนดแนวทางการบรรเทาและป้องกนัอทุกภยั และการศกึษาความ
เหมาะสมโครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้า ใช้ชื่อโครงการ
ว่า โครงการศกึษาทบทวนแผนแม่บทการป้องกนับรรเทาอทุกภยัใน 
ลุ่มน�้าเจ้าพระยา (A Comprehensive Flood Management Plan 
for the Chao Phraya River Basin) มหีน่วยงานท�าหน้าทีด่�าเนนิงาน 

โ ค ร งก า ร  ป ร ะกอบด ้ ว ย 
กรมชลประทาน กรมทรพัยากร
น�า้ และส�านกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ซึ่งได้มีการ 
ล งนาม ใน บันทึ กข ้ อตกลง  
(Records of Discussion-R/D) 
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั
ดังนี้

๑. เ พื่ อ ท บท ว น แผน
แม่บทการป้องกันและบรรเทา
อทุกภยัในลุม่น�า้เจ้าพระยา และ
ปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสม 
กับสภาวการณ์ป ัจจุบันและ 
แนวโน้มในอนาคต 

๒. เพื่อศึกษาแนวทาง
ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจที่ส�าคัญ  
โดยเฉพาะพ้ืนทีน่คิมอตุสาหกรรม
ที่ได้รับผลกระทบ 

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน

ความร่วมมือจาก JICA
ในการแก้ปัญหาน�้าท่วม
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

การด�าเนินงานโครงการ

JICA ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโดยการจ้างคณะที่
ปรึกษาเข้ามาท�างานร่วมกับกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน�้า 
และได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มกีารจดัประชมุเริม่งานโครงการ (Kickoff Meeting) และการจดัตัง้ 
ทีมงาน (Counterpart Team) เพื่อด�าเนินงานร่วมกับคณะศึกษา
ของ JICA แล้วตามล�าดับ นอกจากนี้ กรมชลประทานและ JICA 
ยังได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่โครงการน�าร่องเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
ระบบป้องกันน�า้ท่วมในเขตนคิมอตุสาหกรรม ได้แก่ ประตรูะบายน�า้ 
กะมัง และ ประตูระบายน�้าหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในสรุปรายงานการอภิปราย (Minutes 
of Discussion) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการจัดท�ามาตรการรองรับอุทกภัยในภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทย

สืบเนื่องจากอุทกภัยครั้งใหญ่ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ท�าให้ภาค
การเกษตรของประเทศไทยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึง
น�ามาซึง่ความร่วมมอืระหว่างประเทศไทย โดยกรมชลประทานและ
ประเทศญี่ปุ่นโดย JICA เพื่อด�าเนินการส�ารวจความเสียหายจาก
อุทกภัยและหาแนวทางฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมร่วมกัน 

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ JICA ได้ส่ง 
คณะ Mission มาประเทศไทยเพื่อท�าการเก็บข้อมูล ส�ารวจ และ
ประเมนิความเสยีหายทางด้านการเกษตรและพืน้ทีช่ลประทาน และ 
ได้มกีารประชมุหารอืกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ภายใต้
โครงการ Post-Disaster Needs Assessments Survey in Rural 
Development Sector in Thailand ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการจัดท�ามาตรการรองรับอุทกภัยในภาคเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย (Project for Flood Countermeasures for Thailand 
Agricultural Sector) กระทั่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง 
Minutes of Meeting ร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และ JICA ในการด�าเนนิงานโครงการ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส�ารวจ

๓. เพือ่พจิารณาแนวทาง
การผันน�้าและคันกั้นน�้าริมฝั่ง
แม่น�า้เจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ

  
รายละเอียดโครงการ

โครงการศึกษาทบทวน
แผนแม่บทการป้องกันบรรเทา
อุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยา มี
ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ
ต้ังแต ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ถึ ง เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีรายละเอียด
โครงการดังนี้

๑. ก า ร ท บท วน แผน
แม่บทการป้องกันน�้าท่วมในลุ่ม
น�้าเจ้าพระยา รวมทั้งการจัด
ท�าแผนท่ี DEM โดย LiDAR 
technique ก�าหนดแล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. การมอบ เ งิ นช ่ ว ย
เหลือแบบให ้ เปล ่า เพื่อการ
ป้องกันภัยพิบัติและการบูรณะ
ส่ิงก่อสร้าง ก�าหนดส่งมอบ
เอกสารประกวดราคา (Tender 
document) ในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. ก า ร ด� า เ นิ น ง า น
โครงการน�าร่องเพื่อฟื้นฟูและ
ปรับปรุงระบบป้องกันน�้าท่วม
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและ
พื้นที่กรุงเทพมหานครในระยะ
เร่งด่วน ก�าหนดแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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ความเสยีหายทางภาคการเกษตร รวมทัง้ฟ้ืนฟแูละให้ค�าแนะน�า การ
ศกึษาและวางระบบชลประทานให้สามารถรองรบัอทุกภยัในอนาคต

รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดท�ามาตรการรองรับอุทกภัยในภาคเกษตรกรรม
ของประเทศไทยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีรายละเอียด
โครงการดังนี้

๑. การสนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์ให้เพียงพอ โดยมี 
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบและประสานงาน 
ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. การฟื ้นฟูและเสริมสร ้างความแข็งแรงของอาคาร
ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย โดยมีกรมชลประทานเป็น 
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและประสานงานในการด�าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. การพฒันาคูม่อืฟ้ืนฟภูาคการเกษตรและชมุชนการเกษตร 
โดยมีส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ
และประสานงานในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ก�าหนดแล้วเสร็จใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

  
การด�าเนินงานโครงการ

ส�าหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) ทาง JICA 
ได้ให้การสนับสนุนโดยจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
วิเคราะห์และด�าเนินงานโครงการร่วมกับฝ่ายไทย รวมทั้งสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการน�าร่อง (Pilot Projects) ใน
การฟ้ืนฟแูละเสริมสร้างความแขง็แรงของอาคารชลประทานทีไ่ด้รบั
ความเสียหาย และโครงการต้นแบบ (Model Projects) ในการฟ้ืนฟู
ภาคการเกษตรและชุมชนการเกษตร โดยการด�าเนินงานโครงการ
จะต้องผ่านคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Coordination 
Committee : JCC) ซึ่งท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวก ประสานงาน 
และตดิตามผลการด�าเนนิงานต่าง ๆ  ของทัง้สองฝ่าย โดยมรีองปลดั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ และผูแ้ทน 

จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นกรรมการ รวมทั้งผู ้แทน
จากสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทยเป็น 
ผู้สังเกตการณ์

ทั้ งนี้ ใน เดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้มีการพิจารณาร่าง
บันทึกการหารือ (Records of 
Discussion) และร่วมลงนาม
กับ JICA พร้อมกับการเริ่ม
ด�าเนนิงานของคณะท�างานตาม
องค์ประกอบที่ ๒ ซึ่งในเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ JICA ได้
จ้างที่ปรึกษาบริษัท Sanyu เข้า
มาร่วมด�าเนินงานในส่วนนี้ด้วย

ความช่วยเหลอืจาก JICA  
ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งได้ร ่วมมือ 
กับประเทศไทยเพื่อแก้ไขและ
หาแนวทางป ้องกันอุทกภัย
ในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อประเทศไทย และ
ยังมีส ่ วนส�าคัญในการช ่วย
ขยายความสัมพันธ ์ระหว ่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ให้มีความกระชับแน่นแฟ้นมาก
ยิ่งขึ้น
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แม่น�้าโก-ลก
เชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

แม่น�้ำที่มีต้นก�ำเนิดจำกภูเขำเยลีในหมู่เทือกเขำสันกำลำคีรี 

และมีจุดสิ้นสุดของสำยน�้ำบริเวณอ่ำวไทยที่อ�ำเภอตำกใบ จังหวัด

นรำธิวำส เรำเรียกแม่น�้ำสำยนี้ว่ำ “แม่น�้ำโก-ลก” ซึ่งมีควำมส�ำคัญ

ต่อวิถีชีวิตของประชำชนในพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทย

อย่ำงยิง่ และยงัถอืเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศไทยกับประเทศ

มำเลเซยี ต้ังแต่แนวพรมแดนบนพืน้ดินโดยไหลผ่ำนอ�ำเภอสไุหงโก-ลก

ของประเทศไทย และเมอืงรนัตปัูนยงัของประเทศมำเลเซยี ไปจนถงึ

รอยต่อเขตแดนทำงทะเลที่บริเวณปำกแม่น�้ำออกอ่ำวไทย

แต่ในอดีตบริเวณปำกแม่น�้ำโก-ลกมีสภำพต้ืนเขิน แนวของ

ปำกแม่น�ำ้เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เนือ่งจำกกำรงอกของสนัทรำยจำก

ฝ่ังมำเลเซยียืน่เข้ำมำทำงฝ่ังไทย ท�ำให้แนวร่องน�ำ้ถกูบบีหกัเหเปลีย่น

แนวเบีย่งเบนเข้ำมำในเขตแดนไทย สร้ำงควำมสบัสนต่อแนวเขตแดน

ท่ีชัดเจนตลอดเวลำ เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินเรือสัญจรเข้ำ-ออก 

ปำกแม่น�้ำ อีกทั้งยังท�ำให้เกิดอุทกภัยบริเวณสองฝั่งแม่น�้ำบ่อยครั้ง

เนื่องจำกกำรระบำยน�้ำออกสู่ทะเลไม่สะดวก จนส่งผลกระทบถึง

ควำมเป็นอยู่และรำยได้ของประชำชนบริเวณพรมแดนไทยและ

มำเลเซียสองฝั่งแม่น�้ำโก-ลก

รฐับำลไทยและรฐับำลมำเลเซยีต่ำงตระหนกัถงึปัญหำดงักล่ำว

เป็นอย่ำงดี จงึได้หำแนวทำงพฒันำชวีติควำมเป็นอยูข่องประชำชนใน

ลุม่น�ำ้โก-ลกให้ดขีึน้ โดยกำรลงนำมควำมร่วมมอืด้ำนกำรเกษตร เมือ่

วนัที ่๒๖ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในโครงกำรร่วมมอืพฒันำลุม่น�ำ้ 

โก-ลก พร้อมกับก�ำหนดแนวทำงด�ำเนินงำน ๓ ด้ำน คือ โครงกำร

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน
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ปรับปรุงปำกแม่น�้ำโก-ลก โครงกำรบรรเทำอุทกภัย และโครงกำร

ก่อสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้โก-ลก ซ่ึงท้ังหมดมคีวำมสัมพนัธ์กัน เพือ่ยกระดบั

คุณภำพชีวิตและพัฒนำควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประชำชน

เริ่มต้นด�ำเนินงำนพัฒนำลุ่มน�้ำโก-ลก

ทัง้รฐับำลไทยและรฐับำลมำเลเซยีได้ด�ำเนนิกำรศกึษำโครงกำร

ปรบัปรงุปำกแม่น�ำ้โก-ลก โดยได้ตดิต่อขอควำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำร 

จำกรฐับำลออสเตรเลยี ผ่ำนบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษำ Snowy Mountains  

Engineering Corporation Limited (SMEC) ซึง่มวีตัถปุระสงค์หลกั

คอื เพือ่รักษำแนวพรมแดนไทย-มำเลเซียทีช่ดัเจนโดยเฉพำะบรเิวณ

ปำกแม่น�้ำ อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรคมนำคมเข้ำ-ออกปำกแม่น�้ำ 

ปากแม่น�้าโก-ลก มีแนวสันทรายจากฝั่ง

มาเลเซียงอกยื่นเข้ามาฝั่งไทย

การทดลองแบบจ�าลองทางกายภาพหารูปแบบ

คันกันคลื่นที่เหมาะสม

ชายฝั่งของไทยบริเวณปากแม่น�้าโก-ลก

ถูกกัดเซาะ เนื่องจากสันทรายงอกปิดปากแม่น�้า

และบรรเทำอุทกภัยในบริเวณ

ลุ่มแม่น�้ำโก-ลกตอนล่ำง

กำรด�ำเนนิงำนในขัน้แรก  

คือ กำรศึกษำทดลองแบบ

จ�ำลองกำยภำพ (Physical 

Model) ของปำกแม่น�้ำโก-ลก 

ที่อำคำรทดลองชลศำสตร์ ฝ่ำย

ชลศำสตร์ กองวิจัยและทดลอง 

กรมชลประทำน ทดลองหำ 

รูปแบบวิธีกำรรักษำสภำพปำก

แม่น�้ำให้คงที่ด้วยคันกันคลื่น 

(Breakwater) ที่ปำกแม่น�้ำ

โก-ลก ซึ่งเป็นงำนที่ค่อนข้ำง

ยุ ่งยำกเนื่องจำกต้องหำควำม

ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบของกำร

ปรับปรุงปำกแม่น�้ำที่เหมำะสม

ที่สุด ถูกต้องทำงวิชำกำรและ

ยอมรับได้ของทั้งฝ่ำยไทยและ

ฝ่ำยมำเลเซีย กรมชลประทำน

ต้องสร้ำงควำมเชือ่มัน่และควำม

น่ำเชือ่ถอืให้ได้จำกผลกำรศึกษำ

ทดลองแบบจ�ำลองทำงกำยภำพ

นี้ ทั้ง ๆ ที่ควำมจริงแล้ว กรม 
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วิศวกรของกรมชลประทำน รวมทั้งทำงมำเลเซียก็ได้ส่งวิศวกรมำ

ร่วมศึกษำทดลองในครั้งนี้ด้วย

กำรศึกษำครั้งหลังนั้นมีเป้ำหมำยให้สำมำรถน�ำผลไปสู ่ 

กำรก่อสร้ำงได้จริง ดังนั้น นอกจำกกำรทดลองแบบจ�ำลองทำง

กำยภำพของปำกแม่น�้ำโก-ลกแล้ว ยังต้องท�ำกำรศึกษำวิเครำะห์

ในรำยละเอียดทุกด้ำน อำทิ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของชำยฝั่ง

บริเวณปำกแม่น�้ำด้วยแบบจ�ำลองคณิตศำสตร์ วิเครำะห์ผลกระทบ 

ต่อสงัคมส่ิงแวดล้อม และวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ 

จนในที่สุดผลกำรศึกษำได้แนวคันกันคลื่นที่มีควำมเหมำะสมที่สุด

และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองประเทศ คือ คันกันคลื่นที่ปำกแม่น�้ำ

โก-ลกลักษณะคล้ำยก้ำมปู ประกอบด้วย คันกันคลื่นฝั่งไทยยื่น 

ออกไปในทะเลถงึระดบั -๒ เมตร ร.ท.ก. มคีวำมยำวประมำณ ๓๕๐ 

เมตร และคันกันคลื่นฝั่งมำเลเซียยื่นออกไปในทะเลถึงระดับ -๓ 

เมตร ร.ท.ก. มีควำมยำวประมำณ ๗๒๐ เมตร รวมถึงงำนป้องกัน

กำรกดัเซำะตลอดแนวชำยฝ่ังไทยระยะทำงประมำณ ๒๒ กโิลเมตร 

จำกปำกแม่น�้ำโก-ลก และสร้ำงรอ (Groyne) ป้องกันกำรกัดเซำะ

ยื่นตั้งฉำกออกไปจำกชำยฝั่งไทยทุกระยะห่ำงเฉลี่ยประมำณ ๗๕๐ 

เมตร รวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง

ชลประทำนและระบำยน�้ำของ

มำเลเซียมีอำคำรปฏิบัติกำร 

ชลศำสตร์ขนำดใหญ่ ตั้งอยู่เขต

อมัปัง กรุงกวัลำลมัเปอร์ พร้อม

จะท�ำกำรศึกษำทดลองแบบ

จ�ำลองได้ทันที แต่ด้วยควำม

ทุ่มเทและกำรเจรจำของคณะ 

ผู ้บริหำรกรมชลประทำนใน

ขณะนัน้ ได้พยำยำมโน้มน้ำวให้

สร้ำงแบบจ�ำลองทดลองในกรม

ชลประทำนเพื่อไม่ให้เกิดควำม

เสียเปรียบ

ในกำรศกึษำทดลองแบบ

จ�ำลองต้องท�ำถงึ ๒ ครัง้ ครัง้แรก  

พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๗ แต่มข้ีอจ�ำกดั

ด้ำนพืน้ทีแ่บบจ�ำลองแคบเกนิไป 

ไม่สำมำรถจ�ำลองสภำพจรงิของ

ปำกแม่น�้ำและชำยฝั่งได้อย่ำง

สมบรูณ์ ผลกำรศกึษำจงึได้เพยีง 

รูปแบบเบื้องต้นของคันกันคลื่น 

ยังน�ำไปออกแบบก่อสร้ำงไม่ได้ 

ต่อมำกรมชลประทำนจึงต้อง

สร้ำงอำคำรขนำดใหญ่ ควำม

กว้ำง ๔๐ เมตร ควำมยำว ๕๐  

เมตร แบบไร้เสำกีดขวำงใน

อำคำรข้ึนมำใหม่เป็นกำรเฉพำะ 

เพื่อท�ำกำรศึกษำทดลองแบบ

จ�ำลองคลุมพื้นที่ชำยหำดและ

ปำกแม่น�้ำโก-ลกให้มำกที่สุด 

และเริ่มท�ำกำรศึกษำทดลอง

ใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

โดยมีบริษัทวิศวกรที่ปรึกษำ 

SMEC ด�ำเนินกำรร ่วมกับ

คันกันคลื่น (Breakwater) ของปากแม่น�้าโก-ลก

เมื่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีอาคารหลักเล็งจุดแบ่งเขตแดน 

(Transit Point B) อยู่ตรงกลาง
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จำกนั้นน�ำผลกำรศึกษำไปกำรออกแบบรำยละเอียดและ

ลงมือก่อสร้ำง ซึ่งงำนก่อสร้ำงรวมถึงกำรก่อสร้ำงรอบังคับน�้ำปำก

ทำงออกแม่น�้ำตำกใบ (River Training Groyne) ที่ไหลมำเชื่อมกับ 

แม่น�้ำโก-ลกบริเวณใกล้ปำกแม่น�้ำและงำนขุดลอกช่องเปิดแม่น�้ำ

ตำกใบ ควำมกว้ำงประมำณ ๑๐๕ เมตร ท้ังนีง้ำนก่อสร้ำงคนักนัคลืน่ 

ในเขตมำเลเซียแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๐ และงำนก่อสร้ำงคันกัน

คลื่นในเขตไทยแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๑

กำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลโครงกำร

คณะท�ำงำนร่วมของสองประเทศมคีวำมเหน็พ้องกนัให้มกีำร

ติดตำมตรวจสอบสอบประเมินผลโครงกำรอย่ำงใกล้ชิดและเป็น

ระบบ โดยทุกปีจะท�ำกำรส�ำรวจ ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับ

กำรตกตะกอนและกำรกัดเซำะบริเวณปำกแม่น�้ำโก-ลกทั้งในช่วง

ก่อนและหลังฤดูมรสุม ตรวจสอบควำมมั่นคงของหลักเขตแดน 

Transit Point B ไม่ให้ช�ำรุดเสียหำย ประเมินปริมำณตะกอนที่ตก

ทบัถมบริเวณปำกแม่น�ำ้เพือ่ด�ำเนนิกำรขดุลอกเพรำะหำกมปีรมิำณ

สะสมที่อำจก่อให้เกิดปัญหำ รวมทั้งดูแลบ�ำรุงรักษำแนวคันกันคลื่น

ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ 

ทั้งนี้จำกผลกำรส�ำรวจ

ปริมำณตะกอนที่ตกทับถมและ

ปัญหำกำรกัดเซำะคันกันคลื่น 

เสถียรภำพของจุดแบ่งเขตแดน 

Transit Point B รำยปีที่ผ่ำนมำ  

นับต้ังแต่ก่อสร้ำงโครงกำรแล้ว

เสร็จถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ นับเป็น

เวลำร่วม ๑๓-๑๔ ปี คันกัน

คลื่นปำกแม่น�้ำโก-ลกยังคงได้

ท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงสมบรูณ์ สำมำรถ

รักษำแนวเขตแดนได้อย่ำงคงที่

ไม่เปลี่ยนแปลง ปำกแม่น�้ำเปิด

สู ่ทะเลตลอดเวลำช่วยให้กำร

ระบำยน�้ำท่วมออกสู ่ทะเลได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำร

สัญจรทำงเรือเข้ำ-ออกสะดวก

ตลอดเวลำ

อาคารหลักเขตแดนปากแม่น�้าโก-ลก (Transit 

Point B) และแนวคันหินป้องกันการกัดเซาะ

ฐานราก

คันกันคลื่นและสภาพปากแม่น�้าโก-ลกหลังใช้งาน
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ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรสู่อนำคต

คณะท�ำงำนของทั้ง ๒ ประเทศต้องท�ำงำนใกล้ชิดกันมำก  

จึงมลีกัษณะกำรท�ำงำนเป็นแบบถ้อยทถ้ีอยอำศัย สือ่สำรแลกเปลีย่น 

ข้อมลูทำงวชิำกำร สร้ำงควำมผกูพนัซึง่กนัและกนั ท�ำให้กำรท�ำงำน 

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจนสำมำรถขยำยผลงำนควำมร่วมมือ

ต่อไปได้อีก งำนที่ได้ด�ำเนินกำรล่ำสุดคือ กำรสร้ำงสถำนีส�ำรวจ

อทุกวิทยำข้ำมแม่น�ำ้โก-ลก เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำรวจปรมิำณน�ำ้ 

ในแม่น�้ำโก-ลก และติดตั้งเครื่องมือส�ำรวจปริมำณน�้ำแบบคลื่น

เสียงส�ำหรับส�ำรวจปริมำณกำรไหลของแม่น�้ำโก-ลก เพื่อตรวจสอบ 

กำรระบำยน�้ำและควบคุมดูแลกำรเปลี่ยนแปลงของแนวร่องน�้ำ

อย่ำงใกล้ชิดและชัดเจน ผ่ำนเครื่องมือที่ทันสมัยตำมมำตรฐำน

ของทั้งสองประเทศ โดยคณะท�ำงำนได้เปิดเว็บไซต์ร่วมกันเพื่อให้

หน่วยงำนทั้งสองประเทศได้ใช้ข้อมูลทำงอุทกวิทยำในกำรเตือนภัย 

น�้ำท่วม และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำได้อย่ำงสะดวกตลอดเวลำ โดย

เปิดใช้งำนอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ฝั่งไทยสถำนีตั้งอยู่ ณ บริเวณสวนสิรินธร อ�ำเภอสุไหงโก-ลก 

จงัหวดันรำธิวำส และสถำนฝ่ัีงตรงข้ำม ณ รฐักลนัตนั ของมำเลเซยี 

นอกจำกนี้ ยังได้เตรียมงำนในกำรปรับปรุงอำคำร Transit Point B 

(Rehabilitation Program of Transit Point B) ทีส่ร้ำงมำนำนหลำย

สภาพคันกันคลื่นปากแม่น�้าโก-ลก และแนวชายฝั่งไทย (ด้านซ้ายมือ) มีรอ (Groyne) 

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะ และชายฝั่งมาเลเซียปรากฏแนวชายหาดสีขาวงอกเพิ่มขึ้น
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สบิปีแล้วให้เป็นหลกัเขตแดนทีม่ัน่คงแขง็แรงสบืไป รวมถงึโครงกำร

ศกึษำร่วมแบบจ�ำลองชลศำสตร์ (Joint Hydraulic Model Studies)  

เพื่อศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงชำยฝั่งบริเวณปำกแม่น�้ำโก-ลกของ 

สองประเทศ ซึง่โครงกำรทัง้สองอยูร่ะหว่ำงจัดท�ำรำยละเอยีดทัง้ด้ำน

ข้อมูลและรูปแบบกำรด�ำเนินงำนต่อไป

นับเวลำกว่ำ ๓๐ ปี ส�ำหรับควำมร่วมมือของสองประเทศ 

ในโครงกำรปรบัปรงุปำกแม่น�ำ้โก-ลก ซ่ึงบุคลำกรทัง้กรมชลประทำน

ของไทย และ กรมชลประทำนและระบำยน�ำ้ของมำเลเซยี ได้ให้ควำม

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้ำนต่ำง ๆ  ด้วยดีส่งผลให้กำรด�ำเนินงำน 

รำบรื่น จนก่อเกิดเป็นควำมสัมพันธ์อันดียังผลควำมส�ำเร็จร่วมกัน 

มำโดยตลอด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับกรมชลประทำนถือว่ำ

โครงกำรนี้เป็นงำนที่ท้ำทำยมำก เนื่องจำกลักษณะงำนค่อนข้ำงมี

ควำมแตกต่ำงจำกภำรกจิหลกัด้ำนชลประทำน คอื งำนด้ำนวศิวกรรม 

ชำยฝ่ัง (Coastal Engineering) โครงกำรเดยีวของกรมชลประทำนที่

ด�ำเนนิกำร ท่ีส�ำคญัทีส่ดุยงัเป็นงำนทีช่่วยปกป้องเขตแดนไทย นบัเป็น 

อีกหนึ่งงำนแห่งควำมภำคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของกรมชลประทำน  

จนอำจกล่ำวได้ว่ำ โครงกำรปรับปรุงปำกแม่น�้ำโก-ลกได้ก้ำวข้ำม

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเชื้อชำติและเส้นแบ่งพรมแดนของไทยกับ

มำเลเซียเรียบร้อยแล้ว



 145 
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แสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
International Executive Council

และ Asian Regional Conference 
ในประเทศไทย

คณะกรรมำธกิำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรชลประทำนและกำร

ระบำยน�ำ้ หรอื International Commission on Irrigation and Drainage :  

ICID เป็นองค์กรระหว่ำงประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสรมิกำรค้นคว้ำพฒันำเทคโนโลยหีรอืวจิยัทำงด้ำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำร

ชลประทำนและกำรระบำยน�ำ้ รวบรวมวเิครำะห์และแลกเปลีย่นข่ำวสำร

ซึ่งกันและกันในประเทศที่เป็นสมำชิก จัดกำรประชุมใหญ่ทำงวิชำกำร 

ทั่วโลก กำรประชุมระดับภูมิภำค กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและกำร

ประชุมโต๊ะกลม รวมถึงส่งเสริมให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำ และควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศสมำชิกและองค์กรระหว่ำงประเทศอื่น ๆ

โดยในส่วนของกำรจัดประชุมของ ICID นั้นได้ก�ำหนดให้มี  

๓ ประเภท ดังนี้

๑. กำรประชมุมนตรฝ่ีำยบรหิำรระหว่ำงประเทศ (International 

Executive Council) เป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรบริหำรของ ICID  

มกีำรประชมุปีละ ๑ ครัง้ ประเทศทีเ่ป็นสมำชกิหมนุเวยีนกนัเป็นเจ้ำภำพ

๒. กำรประชมุระดบัภมูภิำค (Regional Conference) มกีำรประชมุ

ทกุ ๒ ปี แบ่งเป็น ๔ ภมูภิำค คอื ภมูภิำคยโุรป ภมูภิำคแอฟรกิำ ภมูภิำค

เอเชีย และภูมิภำคแพนอเมริกัน เป็นกำรประชุมทำงวิชำกำร จัดโดย 

ประเทศที่เป็นสมำชิกในภูมิภำคนั้น ๆ

๓. กำรประชมุใหญ่ทำงวชิำกำร (International Congress) มกีำร

ประชมุทกุ ๓ ปี เกีย่วกบัปัญหำทำงวชิำกำรทีต่ัง้ไว้เป็นหวัข้อ (Questions)  

กำรประชุมพิเศษทำงวิชำกำร (Special Session) หรือกำรประชุมเชิง

ปฏบิตักิำร (Symposium) ประเทศทีเ่ป็นสมำชกิหมนุเวยีนกนัเป็นเจ้ำภำพ

พลังขับเคลื่อนการพัฒนางานชลประทาน
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ทัง้นี ้ICID ได้ด�ำเนินกำรจัดกำรประชมุดงักล่ำวทัง้กำรประชมุ  

International Executive Council กำรประชุม Asian Regional 

Conference และกำรประชมุ International Congress on Irrigation  

and Drainage มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีประเทศต่ำง ๆ  ที่เป็นสมำชิก

หมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพ

ในอนำคตอีก ๔ ปีข้ำงหน้ำ กำรจัดประชุม International 

Executive Council และ Asian Regional Conference ของ 

ICID จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อผู้แทนคณะกรรมกำรด้ำนกำร

ชลประทำนและกำรระบำยน�้ำแห่งประเทศไทย (Thai National 

Committee on Irrigation and Drainage : THAICID) ได้แก่  

นำยชยัวฒัน์ ปรีชำวิทย์ กรรมกำรผูท้รงคณุวุฒ ิTHAICID ท�ำหน้ำที่

รองประธำน ICID และ ดร.อำทร สุทธิกำญจน์ ท�ำหน้ำที่ผู้แทน 

THAICID ได้เข้ำร่วมกำรประชุม 62nd International Executive 

Council และ 21st International Congress on Irrigation and 

Drainage ณ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่ำน ระหว่ำงวันที่ ๑๕–๒๓ 

ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม 

67th International Executive Council (67th IEC) ของ ICID และ 

9th Asian Regional Conference (9th ARC) ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลกำรเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม 67th IEC และ 

9th ARC ณ จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ THAICID 

ปรำกฏว่ำประเทศไทยได้รับมติอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรจัดกำร

ประชุมครั้งส�ำคัญดังกล่ำว วำระดังกล่ำวผู้แทน THAICID ได้กล่ำว 

ขอบคุณผู้แทนคณะกรรมกำรด้ำนกำรชลประทำนและกำรระบำย

น�้ำจำกประเทศต่ำง ๆ ที่ให้กำร

สนับสนุน พร้อมกับกล่ำวเชิญ

ชวนทุกประเทศเข้ำร ่วมกำร

ประชมุ 67th IEC และ 9th ARC 

ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ ประเทศไทย 

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงนับเป็นเรื่องที่น่ำยินดี

ส�ำหรับประเทศไทยกับกำรได้

รับเกียรติเป็นเจ้ำภำพจัดกำร

ประชุมในระดับโลก ซึ่งจะเป็น

ประโยชน ์แก ่ประเทศทั้ งใน

แง่ของกำรได้เรียนรู ้และแลก

เปลี่ยนควำมรู้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับ 

กำรชลประทำนและกำรระบำย

น�้ำจำกประเทศต่ำง ๆ เพื่อน�ำ 

สิ่งเหล่ำนั้นมำประยุกต์ใช้กับ

กำรพัฒนำแหล่งน�้ำและบริหำร

จั ดกำรน�้ ำ ในประ เทศให ้มี

ประสิทธิภำพยิ่ง ๆ  ขึ้น ที่ส�ำคัญ

ยังเป็นกำรแสดงควำมพร้อม

ของประเทศไทยในกำรรับเป็น

เจ้ำภำพอย่ำงเต็มภำคภูมิ



 147 

๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล เป็นชื่อหนังสือ

ที่จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสครบรอบ ๑๑๐ ปี กรมชลประทานมีเรื่องราวเก่ียวกับ

การบริหารจัดการน�้าในสภาวะวิกฤตอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มี

แนวโน้มว่าในอนาคตชีวิตจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น จึงจ�าเป็น

ที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  โดยเฉพาะปัญหา “น�้า”

การชลประทานเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้าเพื่อ

ประโยชน์สุขแก่ราษฎรทั้งในการอุปโภค-บริโภค การประกอบอาชีพด้าน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งต้องการน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการด�ารงชีวิต ดังค�ากล่าวที่ว่า “สมดุลน�้า สมดุลชีวิต” หากน�้าสมดุล ชีวิตก็

สมดุล แต่ในทางกลับกัน หากน�้าไม่สมดุล ชีวิตก็ไม่สมดุล เป็นปัจจัยที่แปรผัน

ตามกัน

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ แสดงชัดเจนถึงผลพวงของ

ปัญหาความไม่แน่นอนของเหตุปัจจัยในโลกปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาลที่คาดการณ์ได้ยากขึ้น ทั้งยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งปัญหาการใช้

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างไม่สมดลุ เช่น พืน้ทีป่่าต้นน�า้ถกูบกุรกุท�าลายกลายเป็น

ที่อยู่อาศัยและท�าการเกษตร แม่น�้าต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการระบายน�้า

จ�ากดั สาเหตเุพราะมกีารก่อสร้างสิง่กีดขวางทางน�า้ ไม่สามารถระบายน�า้หลาก

ได้ตามธรรมชาต ิและมกีารปรบัเปลีย่นผงัเมอืงและสภาพพืน้ทีร่บัน�า้ทีม่อียูเ่ดมิ  

โดยถมพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เมืองเพื่ออยู่อาศัย ฯลฯ การบริหารจัดการน�้าภายใต้ 

สภาวการณ์ท่ีไม่สมดุลด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่ควบคุมไม่ได้และยากแก่ 

การควบคุม จึงท�าได้เพียงระดับหนึ่ง

หากย้อนกลบัไปดเูหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่ทีเ่กดิขึน้หลายครัง้ในช่วงหลาย

ทศวรรษทีผ่่านมา จะเหน็ได้ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระปรชีาสามารถ

“สมดุลน�้ำ สมดุลชีวิต”

สมดุลน�้า สมดุลชีวิต
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ตามแนวพระราชด�ารแิล้ว สามารถช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาดงักล่าว

ได้อย่างสัมฤทธิผล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เหล่าพสกนิกร

ล้วนซาบซึ้งและส�านึกในพระเมตตาเป็นล้นพ้น

อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากมหาอุทกภัยดังกล่าวเป็น

สัญญาณเตือนให้กรมชลประทานต้องเร่งผลักดันแนวคิดในการ

บริหารจัดการน�้าเพื่อความสมดุลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ทีส่ดุ กรมชลประทานมปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานและมผีลงาน 

ที่ตอบสนองประชาชนมาแล้วมากมาย ดังได้รวบรวมส่วนหนึ่ง

ไว้ในหนังสือเล่มนี้ หากจะเปรียบผลงานของกรมชลประทานก็

เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกมั่นคงแข็งแรง ที่พร้อมจะ

แผ่ขยายกิ่งก้านสาขากว้างออกไปครอบคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย 

ผลดิอกออกผลทีส่มบรูณ์ให้ประชาชนได้บรโิภคอย่างทัว่ถงึ ต้นไม้

ต้นนีจ้กัยงัคงเจรญิเตบิโตงอกงามต่อไป เฉกเช่นกรมชลประทาน

ที่จะต้องมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย มีการศึกษาวิจัยและ 

การประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม เพือ่พฒันาสูก่ารบรหิาร 

จดัการน�า้ทีส่มดลุ รวมทัง้การบรหิารจดัการองค์กรเพือ่มุง่สูค่วาม

เป็นเลิศในระดับสากล เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ

ด้วยผลงานทั้งหลายที่ผ่านมาน่าจะเป็นการยืนยันได้ว่า  

กรมชลประทานมีความมุ ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วย 

ความม่ันคงเพือ่พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการน�า้ได้อย่างสมดลุ 

เพื่อความสมดุลแห่งชีวิตของปวงชนชาวไทย

ได้พระราชทานแนวทางในการ

รับมือและบรรเทาปัญหาน�้าท่วม

มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล อาท ิการเร่งระบายน�า้

ออกสู่ทะเลผ่านแนวคลองทางฝั่ง

ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

การสร้างแนวคันก้ันน�้า การจัด

พืน้ท่ีสีเขียว (Green Belt) ให้เป็น

แนวป้องกนัการขยายตวัของเมอืง 

และใช้เป็นทางระบายน�้า การขุด

ลอกบงึเพือ่ท�าเป็นแก้มลงิ การท�า

โครงการฟลัดเวย์ (Flood Way) 

เป็นทางน�้าไหลออกทะเลได้ ซ่ึง

เมือ่ได้ด�าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม



ร อ บ ทิ ศ ช ล ป ร ะ ท า น
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รอบทิศชลประทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปเปิดนิทรรศการ “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน�้า”

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็น

ประธานเปิดนิทรรศการ “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน�้า” ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ 

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปตรวจเยี่ยมโครงการลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ณ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง บ้านยางยวน หมูท่ี ่๕ ต�าบลดอนตรอ อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อ�านวยการ 

ศนูย์อ�านวยการโครงการฯ กราบบงัคมทลูรายงานผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงัอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริ
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปตรวจเยี่ยมโครงการที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาว จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปตรวจเยี่ยม

โครงการท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาว หมู่ที่ ๖ ต�าบลเขาดินพัฒนา อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูง กรมชลประทาน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูง กรมชลประทาน เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม 

“เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
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รอบทิศชลประทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปติดตาม 

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ บ้านห้วยหอย ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานของดีบางนรา

เมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตร 

งานของดีบางนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

กรมชลประทานปฐมนิเทศพร้อมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส�าหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน 

เปิดการปฐมนิเทศโครงการและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อก�าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณยีกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่ ณ โรงเรยีนร้องเขม็วทิยา โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา วดัร้องเขม็  

หมู่ที่ ๒ ต�าบลร้องกวาง จังหวัดแพร่

กรมชลประทานลงนามความร่วมมือ กสท พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมชลประทานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของกรมชลประทาน ร่วมกบั นายสมพล จนัทร์ประเสรฐิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั กสท 

โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT ณ อาคารศูนย์บริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่
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รอบทิศชลประทาน

กรมชลประทานร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

ตามทีร่ฐับาลได้ก�าหนดจดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มณฑลพิธี 

ท้องสนามหลวง

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตามแนวพระราชด�าริ ติดตามสถานการณ์น�้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นายจริย์ ตุลยานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าบริเวณพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลตามแนวพระราชด�าร ิได้เชญิผูเ้กีย่วข้องเดนิทางไปตรวจดสูถานการณ์น�า้ ณ สถานวีดัน�า้ 

อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานซ่อมแซมประตูระบายน�้าบางโฉมศรี

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะให้การตรวจเยี่ยม

การด�าเนินงานการซ่อมแซมประตูระบายน�้าบางโฉมศรี
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๑๑๐ ปี กรมชลประทาน มุ่งสู่การบริหารจัดการน�้าอย่างสมดุล

กรมชลประทาน รับ ๒ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี ๒๕๕๔

เมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมชลประทานเข้าร่วมพธิรีบัรางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชนประจ�าปี  
๒๕๕๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมชลประทานได้รับ ๒ รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศประเภท
คุณภาพการให้บริการประชาชน ส�าหรับกระบวนงานการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการ
ภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น�้าของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
รางวลัดเีด่นประเภทรางวลันวตักรรมการให้บรกิาร ส�าหรบันวตักรรมการป้องกนัและการบรรเทาภยัแล้งแบบบรูณาการ 
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

กรมชลประทานเร่งปรับปรุงสถานีสูบน�้าและประตูระบายน�้าจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ได้เดินทาง
มาติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงประตูระบายน�้าจุฬาลงกรณ์ และการปรับปรุงคันกั้นน�้าตามแนวพระราชด�าริ 
(KING DIKE) จังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมาธิการการศึกษาปัญหาอุทกภัยดูงานการบริหารจัดการน�้า

เมือ่วนัท่ี ๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมาธกิารการศกึษาปัญหาอทุกภยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เข้ารบัฟัง 
การบรรยายเรื่อง โครงการจ�าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้า อาคารอ�านวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
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กรมชลประทานลงนามความช่วยเหลือ Grant Aid จาก JICA

นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ อธบิดกีรมชลประทาน ลงนามการขอรบัความช่วยเหลอื Grant Aid จาก JICA โครงการ 

A Comprehensive Flood Management Plan for the Chao Phraya River Basin เพือ่ก่อสร้างประตรูะบายน�า้เพิม่เตมิ  

๒ แห่ง คือ ประตูระบายน�้าหันตรา และ ประตูระบายน�้ากะมัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ส�านักชลประทานที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม

อธิบดีกรมชลประทาน อาคารอ�านวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจ�าประเทศไทยเยี่ยมกรมชลประทาน

เมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ อธบิดกีรมชลประทาน ให้การต้อนรบั นายวราดมีร์ี ฮลักซั  

เอกอัครราชทูตวิสามัญสาธารณรัฐสโลวักประจ�าประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมกรมชลประทานเพื่อหารือถึงแนวทาง

การบริหารจัดการน�้า ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมชลประทาน อาคารอ�านวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ประชุมจัดท�าแผนการก�าหนดพื้นที่รับน�้านอง

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รศ. ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดท�าแผนการก�าหนดพื้นที่รับน�้านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

การใช้พื้นที่รับน�้านอง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
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ผู้แทนกรมชลประทานร่วมงานวันน�้าโลก

เมือ่วนัที ่๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายภวูเนตร ทองรุง่โรจน์ วศิวกรใหญ่ทีป่รกึษาด้านจดัสรรน�า้และบ�ารงุรกัษา 

และนายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส�านักบริหารโครงการ 

ร่วมกิจกรรมวันน�้าโลกยูเอ็นประเทศไทย

ตรวจรับการประเมินผลการปฏิบัติตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปี ๒๕๕๔

เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายเลอศกัดิ ์ริว้ตระกลูไพบลูย์ รองอธบิดฝ่ีายบรหิาร เป็นประธานให้การต้อนรบั 

คณะกรรมการจากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ บรษิทัทรสิ ในการเข้าตรวจประเมนิผล

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีคณะท�างาน ผู้รับผิดชอบ 

ก�ากับดูแลตัวชี้วัดในแต่ละด้านร่วมให้การชี้แจงและรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารที่ท�าการ

ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน

กรมชลประทานรุกสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พัฒนาคลองรังสิตฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น 

จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “โครงการรวมใจอนุรักษ์ พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองสาขา” ณ เขื่อนริม

คลองรังสิต ระหว่างคลอง ๑ คลอง ๒ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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JICA ประชุมร่วมกรมชล หน่วยงานเกี่ยวข้องทบทวนแผนแม่บทป้องกันอุทกภัย

เมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ อธบิดกีรมชลประทาน ผูบ้รหิารระดบัสงู ประชมุร่วมกบั 

เจ้าหน้าที่ JICA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกันในการด�าเนินโครงการทบทวนแผนแม่บทการป้องกันและ

บรรเทาอทุกภยัในลุม่น�า้เจ้าพระยา ณ ห้องประชมุ ๑ ชัน้ ๑๔ อาคารทีท่�าการฝ่ายวชิาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน

กรมชลประทานลงนาม MOU กับเนเธอร์แลนด์ พัฒนาแนวทางบรรเทาอุทกภัยลุ่มน�้าเจ้าพระยา

เมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รฐับาลไทยโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามความร่วมมอื 

ด้านการบริหารจัดการอุทกภัย ร่วมกับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดย Stichting Deltares ณ หอประชุม

ชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ภูฏานดูงานเกี่ยวกับการพยากรณ์ด้านอุทกศาสตร์ การแจ้งเตือนระวังภัย

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 

การพยากรณ์ด้านอุทกศาสตร์ การแจ้งเตือนระวังภัย รวมทั้งการศึกษาความร่วมมือเชิงองค์การและหน่วยงานไป

จนถึงระดับชุมชน รวมทั้งการจัดการมหาอุทกภัยและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน

ด้าน Flood end to end early warning อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้ง ๒ ประเทศ ณ ห้องประชุม 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้า กรมชลประทาน ถนนสามเสน
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