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The One
Royally Bestowed 

Department

History of the Royal Irrigation 

D e p a r t m e n t  s i n c e  K i n g 

Chulalongkorn had established 

the “Canal Department” in 1902 

unt i l  today,  emphasiz ing on 

its role in handling water crisis, 

including floods and droughts  

which Thailand has encountered 

for 111 years.

The One
Organization
in All Hearts

This chapter aims to raise 

awareness of irr igation water 

situation in Thailand, along with 

the forecast of water demands in 

the future, and disasters risks that 

seem to intensify year by year.  Also 

presented is the Royal Irrigation 

Department’s preparation plan, 

involving its  policy, measures, 

project plans, innovation and 

technology in order to brace for  

the future. These efforts help to 

increase public confidence in its 

competency and efficiency, so as to 

make Royal Irrigation Department  

“the one in all hearts.”

 

The One
Most Precious

Diamond

Success and pride of the 

Royal Irrigation Department lies 

in its work that brings invaluable 

benefits to the country and people. 

Th is  i nvo l ves  i t s  impor tan t 

tasks in response to His Majesty 

the King’s initiatives in 1,817 water 

resources development projects, 

along with its mission, strategy and 

achievements in work, budget, and 

human resources management,  as 

well as academic, technological and 

innovative development  by Irrigation 

personnels.  All these succeses are 

presented through  recognition  

and awards given to the department 

by national and international 

organizations.
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(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ภาคการเกษตรของไทยกำาลังเผชิญหน้ากับการท้าทาย 

และการแข่งขันอย่างรุนแรงโดยเหตุปัจจัยมากมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

เช่น การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 

ด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรภายในประเทศเอง ปัจจัยการผลิตทั้งนำ้าและดิน ก็ลดน้อยลง 

ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “นำ้า” เพ่ือการเกษตรหรือนำ้าชลประทาน 

ยิ่งขาดแคลนมากเพียงไร การพัฒนาแหล่งนำ้าขนาดใหญ่ก็ยิ่งทำาได้ยากขึ้นเพียงนั้น

ขณะที่ เกษตรกร ซึ่งเป ็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังอยู ่ในฐานะยากจน 

ไม ่สามารถช ่วยตัวเองได ้ เท ่าที่ควร จึงจำาเป ็นอย ่างยิ่ งที่หน ่วยงานในสังกัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเร ่งระดมความช่วยเหลือทั้งการให้ความรู ้

การส ่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิตด้วยการส ่งเสริม 

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

การสร้างเกษตรกรรุ ่นใหม่ที่มีองค์ความรู ้ด ้านการผลิตและการจัดการผลผลิต มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

มีความตระหนักถึ งคุณภาพสินค ้าและความปลอดภัยของผู ้บริ โภค มีความรับผิดชอบต ่อ ส่ิงแวดล ้อม 

และสังคม เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ที่เรียกว่า SMART FARMER โดยมี SMART OFFICER 

ที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ นโยบายและเทคโนโลยี เป็นเพื่อนคู่คิด 

กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ไปสู ่การปฏิบัติท่ีเป็นจริง ด้วยองค์ความรู ้ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ ทั้งความรู ้ในการบริหารจัดการนำ้า 

อย่างบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นำ้าการปลูกพืชที่เหมาะสม 

กับปริมาณนำ้า การสร้างระบบเตือนภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง การขยายเขตจัดรูปที่ดินและการขยายเขตพื้นที ่

ชลประทานทุกรูปแบบ เพื่อให้เกษตรกรพ้นจากปัญหาความยากจนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ   

ในโอกาสการสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๑๑ ปี ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผมขออวยพรให้

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกท่าน จงประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ ์

แข็งแรง และขอให้กรมชลประทานดำารงความเป็น SMART OFFICER ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตรกรเช่นนี้ตลอดไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

สาร



At the present time, agricultural sectors in Thailand are facing the great challenges and competitions caused 

by internal and external factors. The impact of ASEAN Economic Community and the international trade barriers 

on agricultural goods’ standard becomes the external factors that result agricultural sectors in Thailand in great 

competitions. Besides, the internal factors about the production inputs regarding water supply and soil quality 

which have been decreased gradually in quality and quantity, also cause us the difficulties. The decrease of “water 

supply” for agriculture and irrigation may affect the progress in water resource development. 

Since the major population of Thailand is the agriculturist who are mainly in poverty and in economical 

dependency, the state units under the Ministry of Agriculture and Cooperatives should support them with 

knowledge to enhance the quality of production factors, for the better quality of agricultural goods. Also, the state 

units should provide the alternatives for agriculturists to save production cost with the appropriate technology and 

enhance the most effective manufacturing ability considering the local context and geography. New generation 

of agriculturists should be educated with the intellectuals on effective manufacture and production management, 

in order to create awareness of product quality and safety for consumer’s end. The new-generation agriculturists 

should be responsible for environment and social, proud to call themselves SMART FARMER; trained by 

SMART OFFICER who is expert in technique, policy and technology. 

Royal Irrigation Department plays an important role in the policy implementation, set by the Ministry of 

Agriculture and Cooperatives. The policies aim for solving the problems of poverty and stabilizing the occupation 

in agricultural sectors, by equipping the agriculturists with the integrated knowledge on water management for 

inundation and drought. To uplift the agriculturists’ life quality and cultivation system, the department provides 

the knowledge relating the water usage enhancement, the effective plantation following water quantity, the early 

warning system in flood and drought crisis, the land consolidation and irrigable area expansion.

On the occasion of 111th anniversary of establishment of Royal Irrigation Department on 13th June, 2013, 

on behalf of the Ministry, may the best wishes, happiness, prosperity and health be with the executives and the 

officers of Royal Irrigation Department. And wish the Royal Irrigation Department always maintains the position of 

SMART OFFICER for all Thai agriculturists.    

Message
from the Minister of Agriculture and Cooperatives 

Mr. Yukol Limlamthong

(Mr. Yukol Limlamthong)

The Minister of Agriculture and Cooperatives 



ความภาคภูมิใจของชาวชลประทานอยู่ที่การทำาหน้าที่พัฒนางานชลประทาน เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคง 

ในการประกอบอาชีพ อันเป็นหน้าท่ีหลักของกรม อย่างเต็มภาคภูมิมาตลอด ๑๑๑ ปี ควบคู่กับความรับผิดชอบ 

ในหน้าที่ คือ การตระหนักถึงความคาดหวังของประชาชนในฐานะหน่วยงานที่ทำางานเกี่ยวข้องกับนำ้าด้วย 

หลักวิชาการหน่วยงานแรกของประเทศ จึงมีหลายครั้งที่กรมชลประทานได้รับมอบหมายภารกิจให้เป็นหน่วยงานหลัก 

ในการแก้ไข บรรเทาปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ด้วยเหตุนี้ กรมชลประทาน จึงไม่อาจนิ่งนอนใจยามที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาและเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น 

ท่ีจะศึกษาหาแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่จะสามารถคล่ีคลาย บำาบัดทุกข์ของประชาชนได้ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น 

ปัญหาอุทกภัย การขาดแคลนนำ้า รวมทั้งปัญหาคุณภาพนำ้า ซึ่งกลายเป็นภารกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในฐานะหน่วยงาน 

ที่ได้รับความเชื่อม่ันว่ามีความพร้อมและศักยภาพที่จะทำาได้ เช่น ในคราวเกิดวิกฤตอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่ง

กรมชลประทาน ได้ทุ่มเทพลังกาย พลังปัญญา พลังความรู้ทั้งมวลในการคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง

ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างไม่ท้อถอย  

เพราะฉะนั้น ในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปี วันสถาปนากรมชลประทาน ชาวชลประทานทุกคนจึงควรภาคภูมิใจ 

และเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตทุกด้าน ด้วยการพัฒนาแหล่งนำ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนของประเทศ 

มีนำ้าใช้อย่างพอเพียง การเพิ่มพื้นที่ชลประทานไปสู ่เป้าหมาย ๖๐ ล้านไร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้า 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาแหล่งนำ้าของกรมชลประทาน ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน การน้อมนำาพระราชดำาริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งนำ้า และผลักดันให้มีการดำาเนินการโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้สำาเร็จ รวมทั้งเสาะแสวงหา เพิ่มเติมความรู้และทักษะ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในอีก ๒ ปี ข้างหน้า 

ชาวชลประทานทกุคน ยงัต้องดำารงความมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบัิติหน้าทีต่่อไปโดยไม่ท้อถอย ไม่ว่าจะต้องเผชญิกับอปุสรรค

หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วยความภูมิใจในคุณงามความดีที่บรรพบุรุษของกรมชลประทานทุกยุคสมัยได้บำาเพ็ญมา  

และร่วมกันรักษามรดกนี้ไว้ตลอดไป

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

อธิบดีกรมชลประทาน

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

สาร



For 111 years of establishment, Royal Irrigation Department serves 

the main duty on irrigation system development to stabilize the agriculturists’  

careers, for a better living. We contribute to the people’s expectation as the 

first bureau who works on water supply management in academically. And this  

results us being assigned to solve the problems when the water crisis occur, 

in order to respond the people’s needs. 

Therefore, Royal Irrigation Department could not sit by when people are 

facing the problems relating water crisis. We do research and study the possible  

solutions and measures to relieve the hardship of people when facing the  

difficulties of flooding, drought and also the problem of water contamination. 

In the flooding crisis of Thailand, 2012, Royal Irrigation Department was entrusted to solve the problems 

and we dedicated ourselves to help people in all areas persistently. 

On the occasion of 111th anniversary of establishment of Royal Irrigation Department, we should be  

proud and get ourselves ready with preventive plans regarding water resource development, in order to  

provide sufficient water supply for all areas. To make the most profit from the water resource development, 

we should expand the irrigable area to 60 million Rais and enhance the efficiency of water utilities, added  

with the civilian’s participation. Especially, we should induce the Royal Initiative on Water as the course  

to develop water resource, and push forward the Royal Development Projects to be accomplished.  

And for the coming of ASEAN Economic Community in the next 2 years, the officers of Royal Irrigation  

Development should be well-equipped with knowledge and skills.  

We, Royal Irrigation Department, should keep the determination on duty persistently regardless of  

any barriers or changes. We should cherish the great contributions of the past officers and executives who  

devoted themselves for our bureau, and maintain this virtue ever after.

from Director General, Royal Irrigation Department
Mr.Lertviroj Kowattana

Mr.Lertviroj Kowattana

13th June, 2013

Message



นายประสิทธิ์ สีโท
Mr. Prasit Sitho 

วิศวกรใหญ่ฯ ด้านสำารวจและหรือออกแบบ
Chief Engineer

(Executive Advisor in Survey or Design)

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

Mr. Lertviroj Kowattana

อธิบดีกรมชลประทาน

Director General

นายสัญชัย เกตุวรชัย
Mr. Sanchai Ketworrachai

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
Deputy Director General

for Construction

ผู้บริหาร



นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์
Mr. Phoovanet Thongrungroj

วิศวกรใหญ่ฯ ด้านจัดสรรน้ำาและบำารุงรักษาน้ำาและบำารุงรักษาและบำารุงรักษา
Chief Engineer

(Executive Advisor in Operation and 
Maintenance)

นายโสภณ ธรรมรักษา
Mr. Sopon Tamraksa

 วิศวกรใหญ่ฯ ด้านควบคุมการก่อสร้าง
Chief Engineer

(Executive Advisor in Construction)

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
Mr. Boonsanong Suchatpong

วิศวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผนและโครงการ
Chief Engineer

(Executive Advisor in Project Planning)

นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
Mr. Chachawal Punyavateenun

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy Director General

for Engineering

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
Mr. Suthep Noipairoj
รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา

Deputy Director General
for Operation and Maintenance

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
Mr. Paijane Marksuwan

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Deputy Director General

for Administration

The Executives



 นาย โฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด นาย วันทู เบอร์เก็น พระยาสวัสดิ์วรวิถี เซอร์ ธอมมัส วอร์ด นายอาร์. ซี.อาร์.วิลสัน
 ๑๙ มิถุนายน ๒๔๔๕ - ๑๒ มิถุนายน ๒๔๕๒ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๕๒ - ๒ สิงหาคม ๒๔๕๒ ๓ สิงหาคม ๒๔๕๒ - ๓ มิถุนายน ๒๔๕๕ พ.ศ. ๒๔๕๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ - ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๕

 เจ้าพระยาพลเทพ พระยาชลมารคพิจารณ์ พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต พระพิศาลสุขุมวิท นายจรูญ สืบแสง
 ๑๕ สิงหาคม ๒๔๖๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๔๖๖ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๖ - ๑๓ มกราคม ๒๔๗๙ ๑ กันยายน - ๒๔๗๙* - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙  ๑๕ กันยายน ๒๔๘๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๘๖  กันยายน ๒๔๘๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๖

 หลวงสินธุกิจปรีชา ม.ล.ชูชาติ กำาภู ม.ล.เชิงชาญ กำาภ ู นายแสวง พูลสุข นายมนัส ปิติวงษ์
 ๑ มกราคม ๒๔๙๐ - ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๑ ๒๑ มกราคม ๒๔๙๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ - ๘ ตุลาคม ๒๕๒๒

 ร.อ.สุนทร เรืองเล็ก นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ นายสุหะ ถนอมสิงห์ นายจริย์ ตุลยานนท์ นายเล็ก จินดาสงวน
 ๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๗ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔

 นายยุทธ กิ่งเกตุ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร นายรุ่งเรือง จุลชาต นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกิจจา ผลภาษี
 ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

* ครั้งที่ ๑ • ๑ กันยายน ๒๔๗๙ - ๑๔ กันยายน ๒๔๘๕
  ครั้งที่ ๒ • พฤษภาคม ๒๔๘๖ - สิงหาคม ๒๔๘๖
  ครั้งที่ ๓ • ๒๓ ตุลาคม ๒๔๘๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

 นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ นายธีระ วงศ์สมุทร นายชลิต ดำารงศักดิ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
 ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕-ปัจจุบัน

๖ เจ้ากรม ๒๓ อธิบดี ในรอบ ๑๑๑ ปี



๑กรม
ซึ่งพระราชทาน



๑๖

สยาม เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๕  
กรมหน่ึง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หวั รชักาลที ่๕ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม

พระราชทานนามว่า “กรมคลอง” ให้มีหน้าที่บำารุงความ

สุขและบำาบัดความทุกข์ยากของราษฎร ในการอันเกี่ยว

กับทางน้ำาทั้งมวล ได้ทำาหน้าที่สมดังพระราชประสงค์ในน้ำาทั้งมวล ได้ทำาหน้าที่สมดังพระราชประสงค์ในทั้งมวล ได้ทำาหน้าที่สมดังพระราชประสงค์ใน

ทุกประการ   

นับจากนั้นมา ตลอด ๑๑๑ ปี กรมนี้ยังคงยึดมั่น

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ ในทุกครั้งที่

ต้องเผชิญกับภัยอันเกิดจาก ความแห้งแล้ง ขาดแคลน

น้ำา และการเกิดอุทกภัย ไม่ว่าจะร้ายแรงสักเพียงใด และการเกิดอุทกภัย ไม่ว่าจะร้ายแรงสักเพียงใด

จากหนังสือ “วิธีการป้องกันน้ำาท่วม”น้ำาท่วม”ท่วม” ที่หม่อมหลวง

ชูชาติ กำาภู “บิดาแห่งชลกร” เขียนขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 

๒๕๐๖ ระบุถึงสถิติน้ำาท่าของประเทศ ซึ่งกรมพระน้ำาท่าของประเทศ ซึ่งกรมพระท่าของประเทศ ซึ่งกรมพระ

อาลักษณ์เก็บบันทึกไว้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๗๔ เป็นต้นมา 

ซึ่งเมื่อนำามาสอบเทียบกับสถิติน้ำาท่าที่กรมชลประทานน้ำาท่าที่กรมชลประทานท่าที่กรมชลประทาน

เริ่มเก็บ ตั้งแต่ปี ๒๔๕๔ ปรากฏว่า ใกล้เคียงกันมากจน

เป็นที่เชื่อถือได้ 

๑กรม
ซึ่งพระราชทาน



๑๗

Siam in 1902
One department which King Chulalongkorn (Rama V) had bestowed in order to relieve people’s difficulties 

with regard to water management had immediately come to the task, in accordance with His Majesty’s royal 

intention.

From then on, over the past 111 years, this department has performed its duty perseveringly every time 

the country encountered drought or flood no matter how critical it was.

The book entitled “Flood Prevention Methods”, written in October 1963 by M.L.Chuchat Kamphu, “Father 

of Irrigationists”, published the country’s runoff statistics recorded by the Royal Secretariat since 1831. 

The figures do not much differ from the runoff statistics gathered by the Royal Irrigation Department  

since 1911, and thus are reliable.

History had it that the runoff level in Ayutthaya, as recorded by the Royal Secretariat in the period 

of 114 years (1831-1945) was reaching the highest level at 5.23 metres above mean sea level in 1831, 

rising to the second highest level at 5.13 metres above mean sea level in 1942,  and rising to 4.70-4.80 metres 

above mean sea level, which also caused damages to the area, in 1879 and 1917. 

The One
Royally Bestowed Department



๑๘

ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า สถิติน้ำาท่าที่น้ำาท่าที่ท่าที่

จังหวัดอยุธยาของกรมพระอาลักษณ์ ในช่วง 

๑๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๓๗๔-พ.ศ. ๒๔๘๘) น้ำาท่าที่น้ำาท่าที่ท่าที่

จังหวัดอยุธยา มีระดับขึ้นถึง ๕.๒๓ เมตร สูงกว่า

ระดับน้ำาทะเลกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ท่วมสูงที่สุด น้ำาทะเลกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ท่วมสูงที่สุด ทะเลกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ท่วมสูงที่สุด 

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔ มีระดับขึ้นถึง ๕.๑๓ เมตร 

สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลาง ซึ่งเป็นระดับน้ำาท่วมน้ำาทะเลกลาง ซึ่งเป็นระดับน้ำาท่วมทะเลกลาง ซึ่งเป็นระดับน้ำาท่วมน้ำาท่วมท่วม

สูงรองลงมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ มีระดับ ๔.๗๐-

๔.๘๐ เมตร สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลาง ซึ่งเป็นน้ำาทะเลกลาง ซึ่งเป็นทะเลกลาง ซึ่งเป็น

ระดับที่ท่วมจนเกิดความเสียหายเหมือนกัน 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ และ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

ระดับน้ำาที่จังหวัดอยุธยา ถ้าข้ึนระหว่าง ๓.๕๐-๔.๒๐ เมตร สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลาง เป็นระดับที่สูงกำาลังดีน้ำาที่จังหวัดอยุธยา ถ้าข้ึนระหว่าง ๓.๕๐-๔.๒๐ เมตร สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลาง เป็นระดับที่สูงกำาลังดีที่จังหวัดอยุธยา ถ้าข้ึนระหว่าง ๓.๕๐-๔.๒๐ เมตร สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลาง เป็นระดับที่สูงกำาลังดีน้ำาทะเลกลาง เป็นระดับที่สูงกำาลังดีทะเลกลาง เป็นระดับที่สูงกำาลังดี 

เป็นปีน้ำางาม ไร่นาทำาได้และเก็บเก่ียวได้ผล ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ มีอยู่ ๖๑ ปีใน ๑๑๑ ปี คือ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๓๗๔-๒๔๘๕ น้ำางาม ไร่นาทำาได้และเก็บเก่ียวได้ผล ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ มีอยู่ ๖๑ ปีใน ๑๑๑ ปี คือ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๓๗๔-๒๔๘๕ งาม ไร่นาทำาได้และเก็บเก่ียวได้ผล ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ มีอยู่ ๖๑ ปีใน ๑๑๑ ปี คือ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๓๗๔-๒๔๘๕ 

แต่ถ้าระดับน้ำาท่าที่จังหวัดอยุธยาขึ้นไม่ถึง ๓.๕๐ เมตร สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลางแล้ว ถือว่าน้ำาน้อย ไร่นาหว่านน้ำาท่าที่จังหวัดอยุธยาขึ้นไม่ถึง ๓.๕๐ เมตร สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลางแล้ว ถือว่าน้ำาน้อย ไร่นาหว่านท่าที่จังหวัดอยุธยาขึ้นไม่ถึง ๓.๕๐ เมตร สูงกว่าระดับน้ำาทะเลกลางแล้ว ถือว่าน้ำาน้อย ไร่นาหว่านน้ำาทะเลกลางแล้ว ถือว่าน้ำาน้อย ไร่นาหว่านทะเลกลางแล้ว ถือว่าน้ำาน้อย ไร่นาหว่านน้ำาน้อย ไร่นาหว่านน้อย ไร่นาหว่าน

หรือดำาแล้วก็เสียผล และปีที่น้ำาแล้งเล็กน้อยมีอยู่ ๑� ปี คือ พ.ศ. ๒๓๘๐, ๒๓๘๓, ๒๓๘๘, ๒๓�๑, ๒๓�๔, ๒๓�๖, น้ำาแล้งเล็กน้อยมีอยู่ ๑� ปี คือ พ.ศ. ๒๓๘๐, ๒๓๘๓, ๒๓๘๘, ๒๓�๑, ๒๓�๔, ๒๓�๖, แล้งเล็กน้อยมีอยู่ ๑� ปี คือ พ.ศ. ๒๓๘๐, ๒๓๘๓, ๒๓๘๘, ๒๓�๑, ๒๓�๔, ๒๓�๖, 

๒๔๐๒, ๒๔๒๗, ๒๔๓๑, ๒๔๓๕, ๒๔๓๘, ๒๔๔๒, ๒๔๔๕, ๒๔๔�, ๒๔๕๐, ๒๔๖๓, ๒๔๗๐, ๒๔๗๒ และ ๒๔๗๔

ปีที่น้ำาแล้งค่อนข้างมากมีอยู่ ๒๓ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๗๖, ๒๓๘๖, ๒๓�๒, ๒๓�๓, ๒๓�๕, ๒๔๐๖, ๒๔๐๗, ๒๔๑๕, น้ำาแล้งค่อนข้างมากมีอยู่ ๒๓ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๗๖, ๒๓๘๖, ๒๓�๒, ๒๓�๓, ๒๓�๕, ๒๔๐๖, ๒๔๐๗, ๒๔๑๕, แล้งค่อนข้างมากมีอยู่ ๒๓ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๗๖, ๒๓๘๖, ๒๓�๒, ๒๓�๓, ๒๓�๕, ๒๔๐๖, ๒๔๐๗, ๒๔๑๕, 

๒๔๒๐, ๒๔๒๘, ๒๔๓๒, ๒๔๓๔, ๒๔๔๐, ๒๔๕๐, ๒๔๕๕, ๒๔๕๖, ๒๔๕๗, ๒๔๖๕, ๒๔๖๘, ๒๔๗๑, ๒๔๗๕, ๒๔๗� 

และ ๒๔๘๔ และปีที่น้ำาแล้งมากที่สุดมีอยู่ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๗๕, ๒๔๑๖, ๒๔๓๓ และ ๒๔๖๒ น้ำาแล้งมากที่สุดมีอยู่ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๗๕, ๒๔๑๖, ๒๔๓๓ และ ๒๔๖๒ แล้งมากที่สุดมีอยู่ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๗๕, ๒๔๑๖, ๒๔๓๓ และ ๒๔๖๒ 

จากบันทึกสถิตินี้ ปรากฏชัดเจนว่า ปี ๒๔๔๕ อันเป็นปีกำาเนิดของ “กรมคลอง” เป็นปีที่เกิดภัยแล้งค่อนข้างมาก 

หม่อมหลวงชูชาติ เขียนไว้ด้วยว่า จากสถิติน้ำาท่า ๑๑๔ ปีนี้ มีน้ำาใหญ่ที่สุดใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ระดับสูงกว่า พ.ศ. น้ำาท่า ๑๑๔ ปีนี้ มีน้ำาใหญ่ที่สุดใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ระดับสูงกว่า พ.ศ. ท่า ๑๑๔ ปีนี้ มีน้ำาใหญ่ที่สุดใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ระดับสูงกว่า พ.ศ. น้ำาใหญ่ที่สุดใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ระดับสูงกว่า พ.ศ. ใหญ่ที่สุดใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ระดับสูงกว่า พ.ศ. 

๒๔๘๕ ราว ๕ นิ้วไทย (ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร) และน้ำา พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นระดับที่สองรองลงมา ซึ่งยังสูงกว่าปี ๒๔๐๖ น้ำา พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นระดับที่สองรองลงมา ซึ่งยังสูงกว่าปี ๒๔๐๖  พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นระดับที่สองรองลงมา ซึ่งยังสูงกว่าปี ๒๔๐๖ 

อีกราว ๑� นิ้วไทย (ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร) ส่วน พ.ศ. ๒๔๖๐ นั้น สูงกว่าน้ำาปีธรรมดาราว ๒ ศอก ซึ่งเมื่อคิดน้ำาปีธรรมดาราว ๒ ศอก ซึ่งเมื่อคิดปีธรรมดาราว ๒ ศอก ซึ่งเมื่อคิด 

ตามเกณฑ์ของทฤษฎีที่ว่าด้วยการเป็นไปได้ (Theory of Probability) แล้ว ปรากฏว่า น้ำา พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นน้ำารอบขนาดน้ำา พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นน้ำารอบขนาด พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นน้ำารอบขนาดน้ำารอบขนาดรอบขนาด 

๒๕ ปี น้ำา พ.ศ. ๒๔๘๕ และ ๒๓๗๔ เป็นน้ำารอบขนาด ๑๐๐ ปี และน้ำาขนาดรอบ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งจะสูงถึง ๕.๘๐ รทก.น้ำา พ.ศ. ๒๔๘๕ และ ๒๓๗๔ เป็นน้ำารอบขนาด ๑๐๐ ปี และน้ำาขนาดรอบ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งจะสูงถึง ๕.๘๐ รทก. พ.ศ. ๒๔๘๕ และ ๒๓๗๔ เป็นน้ำารอบขนาด ๑๐๐ ปี และน้ำาขนาดรอบ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งจะสูงถึง ๕.๘๐ รทก.น้ำารอบขนาด ๑๐๐ ปี และน้ำาขนาดรอบ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งจะสูงถึง ๕.๘๐ รทก.รอบขนาด ๑๐๐ ปี และน้ำาขนาดรอบ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งจะสูงถึง ๕.๘๐ รทก.น้ำาขนาดรอบ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งจะสูงถึง ๕.๘๐ รทก.ขนาดรอบ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งจะสูงถึง ๕.๘๐ รทก. 

ณ ระดับเสาหินที่อยุธยา  

สถิตินี้ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นสายน้ำาน้ำาเจ้าพระยาเป็นสายน้ำาเจ้าพระยาเป็นสายน้ำาน้ำา

สำาคัญหล่อเลี้ยงพื้นที่ ทั้งยังเป็นบริเวณที่มีน้ำาทะเลหนุน และตั้งอยู่ในจุดที่มีร่องมรสุมพาดผ่าน จึงทำาให้เกิดน้ำาท่วมสลับน้ำาทะเลหนุน และตั้งอยู่ในจุดที่มีร่องมรสุมพาดผ่าน จึงทำาให้เกิดน้ำาท่วมสลับทะเลหนุน และตั้งอยู่ในจุดที่มีร่องมรสุมพาดผ่าน จึงทำาให้เกิดน้ำาท่วมสลับน้ำาท่วมสลับท่วมสลับ

กับน้ำาแล้งอยู่เป็นประจำาน้ำาแล้งอยู่เป็นประจำาแล้งอยู่เป็นประจำา

ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำาอย่างจริงจัง เนื่องด้วยประเทศสยามในเวลานั้นสามารถเพาะปลูกน้ำาอย่างจริงจัง เนื่องด้วยประเทศสยามในเวลานั้นสามารถเพาะปลูกอย่างจริงจัง เนื่องด้วยประเทศสยามในเวลานั้นสามารถเพาะปลูก

ข้าวและส่งเป็นสินค้าออกไปขายต่างประเทศได้ปีละจำานวนมาก ตั้งแต่ปี ๒๔๓๐ เป็นต้นมา กอปรกับสภาพลำาคลอง

สำาคัญๆ ในบริเวณทุ่งราบภาคกลาง แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำาสำาคัญของประเทศ ท้ังท่ีขุดมาแต่คร้ังรัชกาลก่อนๆ รวมท้ังคลองรังสิตน้ำาสำาคัญของประเทศ ท้ังท่ีขุดมาแต่คร้ังรัชกาลก่อนๆ รวมท้ังคลองรังสิตสำาคัญของประเทศ ท้ังท่ีขุดมาแต่คร้ังรัชกาลก่อนๆ รวมท้ังคลองรังสิต

ประยูรศักด์ิ ท่ีขุดข้ึนใหม่ในรัชกาล เกิดการต้ืนเขินไม่สะดวกต่อการคมนาคม และทำาให้ขาดแคลนน้ำา สำาหรับการเพาะปลูก น้ำา สำาหรับการเพาะปลูก สำาหรับการเพาะปลูก 
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If the runoff in Ayutthaya rose to 3.50-4.20 metres above mean sea level, that would  be justified and 

that year would  see plenty of water supply, with successful farming, good yields, and abundant food. This period 

lasted 61 out of 111 years. (1831-1942)

However, if the runoff did not reach 3.50 metres above mean sea level, that means water volume were small, 

and the seeding rice would not give good yields. Such mild drouht hit for 19 years. (1837, 1840, 1845, 1848, 1852, 

1854, 1859, 1884, 1888, 1892, 1895, 1899, 1902, 1906, 1907, 1920, 1927, 1929, and 1931. 

Severe drought occurred in 23 years: 1833, 1843, 1849, 1850, 1852, 1863, 1864, 1872, 1877, 1885, 1889, 

1891, 1897, 1907, 1912, 1913, 1914, 1922, 1925, 1928, 1932, 1936, and 1941.  Four years were seen with the 

most severe drought, including 1832, 1873, 1890 and 1919. 

The statistics showed that the year 1902 in which the “Canal Department” was born was also the period 

of frequent droughts.

M.L. Chuchat also wrote that from the runoff statistics over 114 years, the largest runoff occurred in 1831, 

and the level was 10 cm higher than that in 1942. The runoff  in 1942, which was the second largest one, 

was 40 cm higher than that in 1917, while the runoff level in 1917 was higher than that in common years 

for two soks (elbow breadth).  According to the Theory of Probability, the 1917 runoff came in the cycle of 

25 years, while the 1942 and 1831 runoffs came in the cycle of 100 years and 1000 years respectively, which  

will reach 5.8 metres above mean sea level, at the pillar in Ayutthaya.

The statistics went in line with geography of Thailand’s central region which is in the Chao Phraya river basin. 

The area is also coupled with high tide and monsoon trough, causing  floods and droughts alternately.

King Chulalongkorn had strong intention to develop the water sources, because Thailand had  

exported large quantity of rice from the year 1887. Moreover, the main canals in the Central Plain, which were 

the country’s major sources of food and water, including 

the ones dug since the reigns of previous monarchs and 

those dug in His Majesty’s reign, became shallow, causing 

inconvenience to water communication and shortage  

of water supply for cultivation. in the drought season. 

Droughts sometimes resulted in sea water intrusion into  

the Chao Phraya River, causing the water to turn undrinkable, 

and even damaging the farming areas.

Therefore, the king had assigned the Ministry of 

Foreign Affairs to find an experienced engineer to help solve 

the problem.

Finally, J. Homan van der Heide was employed in 1902 

to perform canal inspection and be advisor to the Head of 

Agriculture Ministry in charge of water affairs. This canal 
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ในฤดูแล้งน้ำาเค็มยังรุกเข้าไปในแม่น้ำาเจ้าพระยา จนไม่สามารถใช้ดื่มน้ำาเค็มยังรุกเข้าไปในแม่น้ำาเจ้าพระยา จนไม่สามารถใช้ดื่มเค็มยังรุกเข้าไปในแม่น้ำาเจ้าพระยา จนไม่สามารถใช้ดื่มน้ำาเจ้าพระยา จนไม่สามารถใช้ดื่มเจ้าพระยา จนไม่สามารถใช้ดื่ม

กนิได ้รวมท้ังไหลเขา้ไปสรา้งความเสียหายให้กับบรเิวณพ้ืนท่ีเพาะปลูก

อีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงต่างประเทศ จัดหาวิศวกรผู้ชำานาญการ

เร่ืองน้ำา จากต่างประเทศเข้ามาแก้ไขปัญหา น้ำา จากต่างประเทศเข้ามาแก้ไขปัญหา จากต่างประเทศเข้ามาแก้ไขปัญหา 

ในที่สุด ก็ได้นายโฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด (J. Homan Van Der 

Heide) มาทำาหน้าที่ตรวจการคลอง และเป็นที่ปรึกษาของเสนาบดี 

กระทรวงเกษตราธิการ ในการที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำา เมื่อ ร.ศ. ๑๒๑ น้ำา เมื่อ ร.ศ. ๑๒๑  เมื่อ ร.ศ. ๑๒๑ 

(พ.ศ. ๒๔๔๕) ซึ่งผู้ตรวจการคลองคนนี้ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๘ เดือน 

ในการสำารวจทุ่งราบภาคกลาง แล้วจัดทำา “รายงานทั่วไปเกี่ยวกับ 

การชลประทานและการระบายน้ำาในเ�ตลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำาในเ�ตลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง ในเ�ตลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง เจ้าพระยาตอนล่าง 

(General Report on Irrigation and Drainage in the Lower  

Menam Valley)” สรุปได้ว่า การจะช่วยเหลือการทำานาในทุ่งราบ 

ภาคกลางให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและสม่ำาเสมอ ไม่ผันแปรไปตามลม�้าม่ำาเสมอ ไม่ผันแปรไปตามลม�้าเสมอ ไม่ผันแปรไปตามลม�้า

อากาศในแต่ละปีนั้น จำาเป็นต้องสร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่  

หรือ “สกีมไชยนาท” คือ การสร้างเข่ือนทดน้ำาข้ึนบนแม่น้ำาเจ้าพระยาสำาหรับส่งน้ำาให้พ้ืนที่นาต่างๆ ตลอดลงไปจดน้ำาข้ึนบนแม่น้ำาเจ้าพระยาสำาหรับส่งน้ำาให้พ้ืนที่นาต่างๆ ตลอดลงไปจดข้ึนบนแม่น้ำาเจ้าพระยาสำาหรับส่งน้ำาให้พ้ืนที่นาต่างๆ ตลอดลงไปจดน้ำาเจ้าพระยาสำาหรับส่งน้ำาให้พื้นที่นาต่างๆ ตลอดลงไปจดเจ้าพระยาสำาหรับส่งน้ำาให้พื้นที่นาต่างๆ ตลอดลงไปจดน้ำาให้พื้นที่นาต่างๆ ตลอดลงไปจดให้พื้นที่นาต่างๆ ตลอดลงไปจด 

เขตทะเล รวม ๔.๕ ล้านไร่ พร้อมทั้งแก้ไขคลองธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ทางตอนล่างของทุ่งราบไปด้วย

รายงานนีส้รปุไดว่้า ความเทลาดของพืน้ท่ีและปรมิาณน้ำาในแมน้่ำาเจา้พระยา แมน้่ำาปาสกั แมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาน้ำาในแมน้่ำาเจา้พระยา แมน้่ำาปาสกั แมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาในแมน้่ำาเจา้พระยา แมน้่ำาปาสกั แมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาน้ำาเจา้พระยา แมน้่ำาปาสกั แมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาเจา้พระยา แมน้่ำาปาสกั แมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาน้ำาปาสกั แมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาปาสกั แมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาน้ำาบางปะกง และแมน้่ำาบางปะกง และแมน้่ำาน้ำา

แม่กลองนั้น มีความเหมาะสมในการที่จะขุดคลองซอยสำาหรับไขน้ำาเข้าทุ่งได้ โดยไม่มีอุปสรรค น้ำาเข้าทุ่งได้ โดยไม่มีอุปสรรค เข้าทุ่งได้ โดยไม่มีอุปสรรค 

นายโฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด ยังระบุในรายงานด้วยว่า “ใน ๒-๓ ปี ข้างหน้า ถึงหากว่าปีหนึ่งปีใดฝนแล้งจัด น��า����งน��า����ง����ง

�ท่าน��จะ�อส�าหรับท�านามากขึ�นอ�ก ๒๐ �ปอร์�ซ็นต์กว่า�วลาน�� หรือทว��นื�อนาขึ�นประมาณอ�ก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่” 

แต่เม่ือสถานะการเงินของประเทศในเวลาน้ัน ยังไม่เอื้ออำานวยที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ ภารกิจของกรมคลอง 

ในยุคแรกก่อตั้ง ส่วนใหญ่จึงเป็นการขุดลอกคลอง ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองดำาเนินสะดวก คลองแสนแสบ  

คลองบางขนาก คลองสำาโรง และคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นต้น รวมท้ังเก็บกักน้ำาไว้ในคลองสำาหรับการเพาะปลูกน้ำาไว้ในคลองสำาหรับการเพาะปลูกไว้ในคลองสำาหรับการเพาะปลูก 

ปลายฤดูฝนในพื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำาและประตูน้ำาบริเวณปากและปลายคลอง เช่น ประตูน้ำาและประตูน้ำาบริเวณปากและปลายคลอง เช่น ประตูและประตูน้ำาบริเวณปากและปลายคลอง เช่น ประตูน้ำาบริเวณปากและปลายคลอง เช่น ประตูบริเวณปากและปลายคลอง เช่น ประตู

ระบายน้ำาประทุมวัน ประตูระบายน้ำาท่าไข่ ประตูระบายน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาน้ำาประทุมวัน ประตูระบายน้ำาท่าไข่ ประตูระบายน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาประทุมวัน ประตูระบายน้ำาท่าไข่ ประตูระบายน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาน้ำาท่าไข่ ประตูระบายน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาท่าไข่ ประตูระบายน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาพระโขนง ประตูระบายน้ำาน้ำา 

ท่าถั่ว ประตูระบายน้ำาสำาโรง ประตูระบายน้ำาปากตะคลอง ประตูระบายน้ำาภาษีเจริญตอนในและตอนนอก ประตูระบายน้ำาสำาโรง ประตูระบายน้ำาปากตะคลอง ประตูระบายน้ำาภาษีเจริญตอนในและตอนนอก ประตูระบายสำาโรง ประตูระบายน้ำาปากตะคลอง ประตูระบายน้ำาภาษีเจริญตอนในและตอนนอก ประตูระบายน้ำาปากตะคลอง ประตูระบายน้ำาภาษีเจริญตอนในและตอนนอก ประตูระบายปากตะคลอง ประตูระบายน้ำาภาษีเจริญตอนในและตอนนอก ประตูระบายน้ำาภาษีเจริญตอนในและตอนนอก ประตูระบายภาษีเจริญตอนในและตอนนอก ประตูระบาย

น้ำาบางเหี้ย บางเหี้ย 

ดังปรากฏในหนังสือประวัติกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 

ได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ มีการบันทึกเกี่ยวกับงานชลประทานในเวลานั้นไว้ว่า 



๒๑

inspector spent eight months surveying the Central Plain and 

produced  “General Report on Irrigation and Drainage in the  

Lower Menam Valley.”  

The report concluded that to help increase the rice production 

in the Central Plain consistently regardless of the changing  

weather, it is a must to create the Great Chao Phraya Project,  

also called the “Chainat Scheme”, which was the construction 

of a diversion dam on the Chao Phraya River, in order to divert  

water into the 4.5-million-rai rice field areas. The project cost about 

47 million baht, and also helped to solve the problem of natural 

canals in the lower plain area.

The report concluded further that the slope of land and water 

volume in the Chao Phraya, the Pasak, the Bang Pakong, and  

the Maeklong rivers are suitable for digging lateral canals to  

release water into the fields without obstruction.

J. Homan van der Heide also wrote in his report that “If severe 

drought occurred in the next few years, this volume of water  

will be adequate for increased farming of 20 percent more, or one-million-rai increase of the rice field area.”

However, since the country’s finance at that time was unable to support construction of a mega-project, 

the mission of the Canal Department in its first period was mostly involved with canal dredging, including  

Phasi Charoen Canal, Damnoen Saduak Canal, Saen Saeb Canal, Bang Khanark Canal, Samrong Canal, 

and Prawet Burirom Canal.  Its task was also to keep water within the canals for cultivation on the 300,000 rai 

of land around the end of the rainy season, 

by building sluice gates at both ends  

of the canals, such as the Pathumwan  

Sluice Gate, Tha Khai Sluice Gate, Bang 

Khanark Sluice Gate, as well as Phra 

Khanong, Tha Thua, Samrong, Pak Taklong, 

Phasi Charoen, and Bang Hia sluice gates. 

The History Book of the Agriculture 

Ministry which was first published in 1910 

by Chao Phraya Wongsanuprapat, Head  

ofthe Agriculture Ministry, had written  

about the Irrigation workduring that time.  

It said :สกีมไชยนาท (Chainat Scheme)



๒๒

“คลอง�ก่าต่าง ๆ ซึ่ง�ปนคลองส�าคัญนั�นก็ได้จัดขุดซ่อมขึ�นหลา�คลอง ม�คลองแสนแสบ คลองภาษ��จริญ 

แลคลองด�า�นินสะดวก �ปนต้น ได้คิดท�จ่ะจัดการ�ร่ืองน��าส�าหรับใ�้ในการ��าะปล�กให้ม�ความ�จริญขึ�นตามสมั� จึ่งได้น��าส�าหรับใ�้ในการ��าะปล�กให้ม�ความ�จริญขึ�นตามสมั� จึ่งได้ส�าหรับใ�้ในการ��าะปล�กให้ม�ความ�จริญขึ�นตามสมั� จึ่งได้ 

ขออิน�ิ�น��ผ�้��านาญในวิ�าการทางน��ามาจากรั�บาลนิ�ทอร์แลนด์อิน�ด�� แลได้ตั�งกรมขึ�นกรมหนึ่ง�ร��กว่า กรมคลอง น��ามาจากรั�บาลนิ�ทอร์แลนด์อิน�ด�� แลได้ตั�งกรมขึ�นกรมหนึ่ง�ร��กว่า กรมคลอง มาจากรั�บาลนิ�ทอร์แลนด์อิน�ด�� แลได้ตั�งกรมขึ�นกรมหนึ่ง�ร��กว่า กรมคลอง 

ม�หน้าท�่ตรวจระดับ�ื�นท�่ส�าหรับท�าการทดน��ามาบ�ารุงการ��าะปล�กในลุ่มน��า�จ้า�ระ�าตอนใต้ กรมคลองได้จัดท�าแบบน��ามาบ�ารุงการ��าะปล�กในลุ่มน��า�จ้า�ระ�าตอนใต้ กรมคลองได้จัดท�าแบบมาบ�ารุงการ��าะปล�กในลุ่มน��า�จ้า�ระ�าตอนใต้ กรมคลองได้จัดท�าแบบน��า�จ้า�ระ�าตอนใต้ กรมคลองได้จัดท�าแบบ�จ้า�ระ�าตอนใต้ กรมคลองได้จัดท�าแบบ 

คิดอ่าน (สก�ม) การทดน��าขึ�นหลา�แบบ แต่แบบคิดอ่านอันส�าคัญนั�นคือ�ร��กว่า สก�มไ��นาท ท�่คิดจะป�ดล�าแม่น��าน��าขึ�นหลา�แบบ แต่แบบคิดอ่านอันส�าคัญนั�นคือ�ร��กว่า สก�มไ��นาท ท�่คิดจะป�ดล�าแม่น��าขึ�นหลา�แบบ แต่แบบคิดอ่านอันส�าคัญนั�นคือ�ร��กว่า สก�มไ��นาท ท�่คิดจะป�ดล�าแม่น��าน��า

�จ้า�ระ�า ณ ต�าบล�มืองไ��นาท แลน�าน��ามาตามล�าคลองใหญ่ท�่จะได้ขุดขึ�นทั�ง ๒ ฝ��งแม่น��า�จ้า�ระ�านั�น ส�าหรับน��ามาตามล�าคลองใหญ่ท�่จะได้ขุดขึ�นทั�ง ๒ ฝ��งแม่น��า�จ้า�ระ�านั�น ส�าหรับมาตามล�าคลองใหญ่ท�่จะได้ขุดขึ�นทั�ง ๒ ฝ��งแม่น��า�จ้า�ระ�านั�น ส�าหรับน��า�จ้า�ระ�านั�น ส�าหรับ�จ้า�ระ�านั�น ส�าหรับ

จ�าหน่า�น��าในท้องท�่ต่างๆ ตลอดลงไปจด�ขตร์ท�ล แต่แบบคิดอ่านน���ปนการใหญ่หลวงนัก จะต้องใ�้�งินประมาณถึงน��าในท้องท�่ต่างๆ ตลอดลงไปจด�ขตร์ท�ล แต่แบบคิดอ่านน���ปนการใหญ่หลวงนัก จะต้องใ�้�งินประมาณถึงในท้องท�่ต่างๆ ตลอดลงไปจด�ขตร์ท�ล แต่แบบคิดอ่านน���ปนการใหญ่หลวงนัก จะต้องใ�้�งินประมาณถึง 

๖๐ ลา้นบาท จึง่จะท�าส�า�รจ็ บรบิ�รณไ์ด ้แต่ใน�วลาน��ร�ับาลก็ก�าลงัท�าการโ�ธาอนัใหญอ่��ส่ว่นหนึง่แลว้ คอืท�าการก่อสรา้ง

ทางรถไฟต่างๆ ซึ่งจ�า�ปนต้องใ�้จ่า��งิน�ปนอันมาก �หตุฉะน�� จึ่ง�ังท�าการทดน��าใหญ่ตามแบบคิดอ่านน��ไม่ได้โด�ทันท� น��าใหญ่ตามแบบคิดอ่านน��ไม่ได้โด�ทันท� ใหญ่ตามแบบคิดอ่านน��ไม่ได้โด�ทันท� 

จ�า�ปนต้องผ่อนผันแบ่งท�า�ปนตอนๆ ไป อ�่างวิธ�การก่อสร้างทางรถไฟท�่ท�ามาแล้วนั�น จึ่ง�ปนต้น�หตุท�่ได้ก่อสร้างประต�

น��าต่างๆ ขึ�น ท�่ได้ท�าส�า�ร็จแล้วไปหลา�ประต� ท�่�ังท�าอ��่แลท�่จะท�าขึ�นต่อไปนั�น ก็ล้วน�ปนส่วนหนึ่งของแบบคิดอ่านต่างๆ ขึ�น ท�่ได้ท�าส�า�ร็จแล้วไปหลา�ประต� ท�่�ังท�าอ��่แลท�่จะท�าขึ�นต่อไปนั�น ก็ล้วน�ปนส่วนหนึ่งของแบบคิดอ่าน 

(สก�ม) ใหญ่นั�นทั�งสิ�น”

“ส่วนการบ�ารุง�ลประทานนั�น แม้ว่าในสมั�นั�นไม่ได้�ริ่มด�า�นินการก่อสร้างตามโครงการของนา�โฮมัน วัน �ดอร์ 

ไฮ�ด ซึ่ง�ป็นผ�้ท�าการส�ารวจภ�มิประ�ทศในลุ่มน��า�จ้า�ระ�า และท�ารา�งาน�ก�่�วกับการก่อสร้างโครงการ�ลประทาน น��า�จ้า�ระ�า และท�ารา�งาน�ก�่�วกับการก่อสร้างโครงการ�ลประทาน �จ้า�ระ�า และท�ารา�งาน�ก�่�วกับการก่อสร้างโครงการ�ลประทาน 

�นื่องจากโครงการท�่ว่าน���ป็นงานใหญ่โตและต้องสิ�น�ปลือง�งินทองส�าหรับก่อสร้างมากก็ด� กระทรวง�กษตราธิการ 

ก็ได้จัดการก่อสร้างประต�น��าและประต�ระบา�ขึ�นหลา�แห่ง �ร้อมทั�งขุดลอกคลอง�ก่าบางแห่ง ��ื่อประโ��น์แก่น��าและประต�ระบา�ขึ�นหลา�แห่ง �ร้อมทั�งขุดลอกคลอง�ก่าบางแห่ง ��ื่อประโ��น์แก่และประต�ระบา�ขึ�นหลา�แห่ง �ร้อมทั�งขุดลอกคลอง�ก่าบางแห่ง ��ื่อประโ��น์แก่ 

การ��าะปล�กและการขนส่งโด�ทางน��า อาทิ ประต�น��าและประต�ระบา�ท�่ได้�สร็จการก่อสร้าง และ�ริ่มก่อสร้างในสมั�น��า อาทิ ประต�น��าและประต�ระบา�ท�่ได้�สร็จการก่อสร้าง และ�ริ่มก่อสร้างในสมั� อาทิ ประต�น��าและประต�ระบา�ท�่ได้�สร็จการก่อสร้าง และ�ริ่มก่อสร้างในสมั�น��าและประต�ระบา�ท�่ได้�สร็จการก่อสร้าง และ�ริ่มก่อสร้างในสมั�และประต�ระบา�ท�่ได้�สร็จการก่อสร้าง และ�ริ่มก่อสร้างในสมั� 

ท�่ท่าน�จ้า�ระ�าวงษานุประ�ัทธ์�ป็นรอง�สนาบด�และ�สนาบด� คือ

ประต�น��าภาษ��จริญตอนในและประต�น��าภาษ��จริญตอนนอก สร้าง�สร็จ�มื่อ ��ศ� ๒��๒น��าภาษ��จริญตอนในและประต�น��าภาษ��จริญตอนนอก สร้าง�สร็จ�มื่อ ��ศ� ๒��๒ภาษ��จริญตอนในและประต�น��าภาษ��จริญตอนนอก สร้าง�สร็จ�มื่อ ��ศ� ๒��๒น��าภาษ��จริญตอนนอก สร้าง�สร็จ�มื่อ ��ศ� ๒��๒ภาษ��จริญตอนนอก สร้าง�สร็จ�มื่อ ��ศ� ๒��๒

ประต�ระบา�บาง�ห��� ซึ่งการก่อสร้างส่วนหนึ่งได้แล้ว�สร็จในปี ��ศ� ๒��๑ ต่อมาในปี ��ศ� ๒��๒ และ 

��ศ� ๒��๓ ได้ม�การก่อสร้าง��่ิม�ติม��่ือความมั่นคงของประต� ทางหน้าและหลังประต�ระบา� การก่อสร้างประต� 

ระบา�น���สร็จบริบ�รณ์�มื่อ ��ศ� ๒���

ได้จัดสร้างประต�ระบา�ขึ�นท�่คลองกระทุ่มแบน คลองภาษ��จริญตอนใน คลองภาษ��จริญตอนนอก คลองประทุมวัน 

คลองท่าไข่ และคลอง�ระโขนง �มื่อ ��ศ� ๒��๒



๒๓

“The old canals which are important, such as Saen Saeb, Phasi Charoen, and Damnoen Saduak canals  

have been dredged, along with water management plan for modern agriculture. Thus, the country had asked  

for a water management expert from the Netherlands-India government, and established the so-called  

“Canal Department” which was in charge of land leveling for water diversion to support farming in the Lower  

Chao Phraya Basin. The Canal Department had initiated various schemes of water diversion. The most  

important model was called “Chainat Scheme” which aimed to block the Chao Phraya River at Muang Chainat 

district, and divert water through the large canals that were dug on both sides of the Chao Phraya River. 

The canals would distribute water through farming areas towards the seashore. However, this was a large 

scheme that required 60 million baht to complete the project.  At this moment, the government has been 

proceeding on a major public works project, which was the construction of railways that needed a huge budget, 

thus it could not proceed on the water diversion scheme immediately, and had to finish it phase by phase. That 

was the reason that many sluice gates were constructed. Both the finished ones and those under construction 

were all part of this major scheme.”

“As for the irrigation maintenance, even though the construction project as recommended by J. Homan 

van der Heide, who had surveyed the Chao Phraya Basin geography and submitted report on the irrigation  

project constructions, had not yet been started because it was a large money-consuming project,  

the Agriculture Ministry had built the water gates and sluice gates at various sites, along with dredging 

someold canals to benefit the cultivation and water communication. The finished water gate and sluice  

gate projects that had been started when Chao Phraya Wongsanuprapat was the Deputy Head and Head 

of the ministry are :

Inner and Outer Phasi Charoen water gates : Finished in 1909

Bang Hia Sluice Gate : The construction was partly finished in 1908.  Later in 1909 and 1910, the construction 

was extended to strengthen the gate at its front and back.  The project was completed in 1912.

More sluice gates were built at Kratumbaen Canal, Inner and Outer Phasi Charoen canals, Pratumwan   

Canal, Tha Khai Canal and Phra Khanong Canal in 1909.



๒๔

การขุดลอกคลอง ได้�ริ่มท�าการขุดลอกคลองประ�วศบุร�รม�์ และคลองแสนแสบขึ�นก่อน และทางด้านสุ�รรณบุร� 

ได้ท�าการขุดลอกคลอง�จ้า�จ็ดและคลองบาง��่หน กับจัดสร้างประต�น��าและประต�ระบา�ขึ�นท�่คลอง�จ้า�จ็ดและน��าและประต�ระบา�ขึ�นท�่คลอง�จ้า�จ็ดและและประต�ระบา�ขึ�นท�่คลอง�จ้า�จ็ดและ 

คลองบาง��่หน การก่อสร้างประต�น��าและประต�ระบา��จ้า�จ็ดและบาง��่หนให้ได้ประโ��น์แก่การท�านาในท้องท�่นั�นน��าและประต�ระบา��จ้า�จ็ดและบาง��่หนให้ได้ประโ��น์แก่การท�านาในท้องท�่นั�นและประต�ระบา��จ้า�จ็ดและบาง��่หนให้ได้ประโ��น์แก่การท�านาในท้องท�่นั�น 

หลา�หมื่นไร่

ได้�ปล�่�นแปลงอ่างประต�น��าประทุมวัน�ป็นคอนกร�ต�สริม�หล็ก และจัดสร้างประต�ระบา���ื่อป�องกันน��า�ค็มท�่น��าประทุมวัน�ป็นคอนกร�ต�สริม�หล็ก และจัดสร้างประต�ระบา���ื่อป�องกันน��า�ค็มท�่ประทุมวัน�ป็นคอนกร�ต�สริม�หล็ก และจัดสร้างประต�ระบา���ื่อป�องกันน��า�ค็มท�่น��า�ค็มท�่�ค็มท�่ 

คลองส�าโรงและปากตะคลองแห่งละประต� ใน ��ศ� ๒���

�มื่อ ��ศ� ๒��� กรมคลองได้�ริ่มก่อสร้างโครงการน้อ�ส�าหรับทุ่งฝ��งตะวันตกของแม่น��า�จ้า�ระ�า โด�จัดสร้างน��า�จ้า�ระ�า โด�จัดสร้าง�จ้า�ระ�า โด�จัดสร้าง

ประต�ระบา�ขึ�นท�่ลาด�ะโด ในจังหวัด�ระนครศร�อ�ุธ�า ท�่บางปลาม้าและท�่สาล� จังหวัดสุ�รรณบุร�

นับตั�งแต่การก่อสร้างประต�น��า ประต�ระบา�และการขุดลอกคลอง ดังกล่าวมาน�� ได้ด�า�นินการแล้ว�สร็จ�ร��บร้อ�น��า ประต�ระบา�และการขุดลอกคลอง ดังกล่าวมาน�� ได้ด�า�นินการแล้ว�สร็จ�ร��บร้อ� ประต�ระบา�และการขุดลอกคลอง ดังกล่าวมาน�� ได้ด�า�นินการแล้ว�สร็จ�ร��บร้อ� 

การท�านาก็ได้ผลสม่�า�สมอ�กือบทุกปี �นื่องจากท้องท�่นั�นม�น��า�อส�าหรับหล่อ�ล���งต้น�ข้า”ม่�า�สมอ�กือบทุกปี �นื่องจากท้องท�่นั�นม�น��า�อส�าหรับหล่อ�ล���งต้น�ข้า”�สมอ�กือบทุกปี �นื่องจากท้องท�่นั�นม�น��า�อส�าหรับหล่อ�ล���งต้น�ข้า”น��า�อส�าหรับหล่อ�ล���งต้น�ข้า”�อส�าหรับหล่อ�ล���งต้น�ข้า”

น้ำาแล้ง ปี ๒๔๕๔แล้ง ปี ๒๔๕๔

 

ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประเทศสยามประสบกับสภาวะฝนแล้งเป็น 

เวลานานถึง ๓ ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔-พ.ศ. ๒๔๕๖ ทำาให้การเพาะปลูกข้าวในบริเวณทุ่งราบภาคกลาง 

ไดร้บัความเสียหายอยา่งหนกั เปน็ทพุภกิขภยัทีส่รา้งความเดอืดรอ้นใหกั้บราษฎร ทำาใหค้า่ครองชพีสูงขึน้ และมโีจรผู้รา้ย

ชุกชุมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เร่งรัดพัฒนางาน 

ชลประทานขึ้นโดยเร่งด่วน ด้วยการขอยืมตัว เซอร์ ธอมมัส วอร์ด (Sir Thomas Ward) ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ 

ให้เข้ามาช่วยเหลือ ศึกษาวางรูปงานโครงการชลประทานให้ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ 

เซอร์ ธอมมัส วอร์ด ได้เสนอให้พิจารณาก่อสร้างโครงการทดน้ำาสำาหรับพ้ืนที่ราบตลอดบริเวณแม่น้ำาเจ้าพระยาน้ำาสำาหรับพ้ืนที่ราบตลอดบริเวณแม่น้ำาเจ้าพระยาสำาหรับพ้ืนที่ราบตลอดบริเวณแม่น้ำาเจ้าพระยาน้ำาเจ้าพระยาเจ้าพระยา 

ตามความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของประเทศ สภาพพื้นที่เพาะปลูกที่ได้บุกเบิกไว้ และบริเวณที่ราษฎรเข้าไป 

ตั้งถิ่นฐานตามท้องที่ต่างๆ โดยแบ่งงานก่อสร้างเป็น ๕ ตอน คือ 



๒๕

Canal dredging was started in Prawet Burirom 

Canal and Saen Saeb Canal, while in Suphan Buri,  

the dredging was done at Chao Chet Canal and Bang 

Yi Hon Canal, along with construction of the water  

gates and sluice gates, to benefit tens of thousand rai 

of rice fields in the area. 

The Pratumwan Water Gate Dam structure was 

replaced with reinforced concrete, and two sluice gates  

were built to prevent salt water at Samrong Canal and Pak 

Taklong in 1911.

In 1912, the Canal Department had started 

construction of small projects on the west of the Chao 

Phraya River, by building sluice gates at Lad Chado 

in Ayutthaya,  and at Bang Pla Ma and Salee Subdistrict 

in Suphan Buri.

Since the constructions of these water gates, 

sluice gates and canal dredging were completed,  

the rice production became consistent almost every 

year as the area had enough water to feed the rice 

plant.”

Drought in 1911

  

Early in the reign of King Mongkutklao (King Rama VI), Thailand had encountered with drought  

for three consecutive years, between 1911- 1913, which caused severe damages to rice farming in  

the central plain.  People had lived in difficulty, bearing high cost of living, thus resulting in an increase in  

robberies and crimes. 

In order to deal with drought problems, King Mongkutklao had his order to speed up the country’s 

irrigation work development as quick as possible, by asking for Sir Thomas Ward, the English expert on this  

issue, to help study and lay out a plan for irrigation projects in 1913.

Sir Thomas Ward had suggested construction of water diversion projects for the Chao Phraya River Basin, 

in accordance  with the country’s financial status, the condition of cultivated land, and people’s settlement 

areas. The construction was divided into 5 phases as follows :

Phase 1 :  Diversion of water to the rice fields on the east and west of Suphan Buri River, downward 



๒๖

ตอนท่ี ๑ การทดน้ำาไปยังทุ่งนาทางตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำาสุพรรณบุรี ตลอดลงมาทางใต้จนถึงท้องที่น้ำาไปยังทุ่งนาทางตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำาสุพรรณบุรี ตลอดลงมาทางใต้จนถึงท้องที่ไปยังทุ่งนาทางตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำาสุพรรณบุรี ตลอดลงมาทางใต้จนถึงท้องที่น้ำาสุพรรณบุรี ตลอดลงมาทางใต้จนถึงท้องที่สุพรรณบุรี ตลอดลงมาทางใต้จนถึงท้องที่ 

ตำาบลสองพี่น้อง เพื่อประโยชน์ในการขยายพื้นที่การทำานาเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้มีปริมาณน้ำาเพียงพอหล่อเลี้ยงต้นข้าวน้ำาเพียงพอหล่อเลี้ยงต้นข้าวเพียงพอหล่อเลี้ยงต้นข้าว 

ในพื้นที่นาที่มีอยู่เดิมให้ได้ผลผลิตอย่างสม่ำาเสมอ หรือเรียกว่า ม่ำาเสมอ หรือเรียกว่า เสมอ หรือเรียกว่า โครงการแม่น้ำาสุพรรณน้ำาสุพรรณสุพรรณ 

ตอนที่ ๒ การทดน้ำาในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตในการทำานาให้แก่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาเพชรบุรีน้ำาในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตในการทำานาให้แก่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาเพชรบุรีในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตในการทำานาให้แก่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาเพชรบุรีน้ำาเพชรบุรีเพชรบุรี 

และขยายพื้นที่นาในฝั่งตะวันตกให้มากขึ้น หรือโครงการเพชรบุรีฝั่งตะวันออก

ตอนที่ ๓ การทดน้ำาไปยังพื้นที่ริมคลองขุด ที่ใช้เป็นทางเรือสัญจรในบริเวณทุ่งรังสิต รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบนอก น้ำาไปยังพื้นที่ริมคลองขุด ที่ใช้เป็นทางเรือสัญจรในบริเวณทุ่งรังสิต รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบนอก ไปยังพื้นที่ริมคลองขุด ที่ใช้เป็นทางเรือสัญจรในบริเวณทุ่งรังสิต รวมทั้งบริเวณพื้นที่รอบนอก 

เพื่อให้มีปริมาณน้ำาเพียงพอหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลอย่างสม่ำาเสมอ และเพื่อขยายพื้นที่การทำานาในบริเวณดังกล่าวน้ำาเพียงพอหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลอย่างสม่ำาเสมอ และเพื่อขยายพื้นที่การทำานาในบริเวณดังกล่าวเพียงพอหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลอย่างสม่ำาเสมอ และเพื่อขยายพื้นที่การทำานาในบริเวณดังกล่าวม่ำาเสมอ และเพื่อขยายพื้นที่การทำานาในบริเวณดังกล่าวเสมอ และเพื่อขยายพื้นที่การทำานาในบริเวณดังกล่าว 

หรือโครงการป่าสักใต้

ตอนที่ ๔ การทดน้ำาไปยังพื้นที่ราบในจังหวัดลำาปาง เพื่อประโยชน์ในการขยายการทำานาให้มากขึ้น และสามารถน้ำาไปยังพื้นที่ราบในจังหวัดลำาปาง เพื่อประโยชน์ในการขยายการทำานาให้มากขึ้น และสามารถไปยังพื้นที่ราบในจังหวัดลำาปาง เพื่อประโยชน์ในการขยายการทำานาให้มากขึ้น และสามารถ

บำารุงหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลผลิตสม่ำาเสมอม่ำาเสมอเสมอ

ตอนที่ ๕ การทดน้ำาเข้าสู่ลำาคลองต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในน้ำาเข้าสู่ลำาคลองต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในเข้าสู่ลำาคลองต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในน้ำาเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ในเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ใน

เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาถึงพื้นที่ตอนล่างจดชายทะเล เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในทางคมนาคม รวมทั้งให้มี

ปริมาณน้ำาบำารุงหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นน้ำาบำารุงหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นบำารุงหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

ในปี ๒๔๕๘ กรมทดน้ำา ที่ถูกจัดตั้งขึ้นแทนกรมคลอง (เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๕๗) ตกลงว่า จะดำาเนินการน้ำา ที่ถูกจัดตั้งขึ้นแทนกรมคลอง (เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๕๗) ตกลงว่า จะดำาเนินการ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นแทนกรมคลอง (เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๕๗) ตกลงว่า จะดำาเนินการ

โครงการตอนที่ ๓ หรือโครงการป่าสักใต้ก่อน อันประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนทดน้ำากั้นแม่น้ำาป่าสักที่ตำาบลท่าหลวง น้ำากั้นแม่น้ำาป่าสักที่ตำาบลท่าหลวง กั้นแม่น้ำาป่าสักที่ตำาบลท่าหลวง น้ำาป่าสักที่ตำาบลท่าหลวง ป่าสักที่ตำาบลท่าหลวง 

อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขุดคลองส่งน้ำาสายใหญ่ หรือคลองระพีพัฒน์ ส่งน้ำาจากด้านหน้าเขื่อนน้ำาสายใหญ่ หรือคลองระพีพัฒน์ ส่งน้ำาจากด้านหน้าเขื่อนสายใหญ่ หรือคลองระพีพัฒน์ ส่งน้ำาจากด้านหน้าเขื่อนน้ำาจากด้านหน้าเขื่อนจากด้านหน้าเขื่อน 

ไปตามคลองจนทั่วพื้นที่โครงการฯ ในท้องที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา จนถึงทุ่งหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

๖๘๐,๐๐๐ ไร่ 

แม้ว่าขณะนั้น จะอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๑ ก็ตาม แต่การดำาเนินงานของกรมทดน้ำาก็สามารถน้ำาก็สามารถก็สามารถ 

�ันฝ่าอุปสรรคจนการก่อสร้างสัมฤทธิผลในปี ๒๔๖๗ และเขื่อนทดน้ำาแห่งแรก ที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการน้ำาแห่งแรก ที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแห่งแรก ที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สมัยใหม่นี้ ได้รับพระราชทานนามว่า “เ�ื่อนพระราม ๖” 



๒๗

to the south in Song Phi Nong Subdistrict, for extension of rice-growing area and ensuring sufficient water  

to feed the rice plants. This was called Suphan Buri River Project. 

Phase 2 :  Diversion of water in Phetchaburi province, to increase rice production on the east of Phetchaburi 

River, while extend the rice farming area on the west. This was called the Eastern Phetchaburi Project.

Phase 3 : Diversion of water to areas on the sides of man-made canals which were used for commuting 

in Rangsit field and outer areas. This was to get enough water supply for the rice plantations as well as to  

enlarge the rice farming areas. This was known as the Southern Pasak Project.

Phase 4 : Diversion of water to the plain in Lampang province, for rice farming extension and supplying  

water for consistent rice yields.

Phase 5 : Diversion of water to canals on both the east and the west of the Chao Phraya River Basin, 

in Ayutthaya province downward to areas along the seashore, to increase convenience for commuting and  

increase water supply for better rice production.

In 1915, the Water Diversion Department which was established (on September 30, 1914) in place of 

the Canal Department, had decided to start Phase 3 or the Southern Pasak Project first. It was consisted 

of a diversion dam construction to block Pasak River at Tha Luang Subdistrict, Tha Rua District, Ayutthaya  

province, digging a main canal or Raphipat Canal to distribute water from the front of the dam via this canal 

to areas in Saraburi, Ayutthaya towards Rangsit Field in Pathum Thani, covering 680,000 rai.

Despite the World War I crisis at that moment, the Water Diversion Department  had  overcome the  

obstacles until the construction was completed in 1924, and the first diversion dam which was built under  

modern academic principles was royally named “Rama VI Dam”.



๒๘

น้ำาท่วม ปี ๒๔๖�ท่วม ปี ๒๔๖�

 

ในปี ๒๔๖๐ เกิดภาวะน้ำาท่วม นาข้าวได้รับความเสียหายถึงหนึ่งในสาม พื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางน้ำาท่วม นาข้าวได้รับความเสียหายถึงหนึ่งในสาม พื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางท่วม นาข้าวได้รับความเสียหายถึงหนึ่งในสาม พื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 

ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทำาให้การผลิตลดลงต่อมา ในปี ๒๔๖๒ เกิดภาวะฝนแล้ง ทำาความเสียหาย

อย่างรุนแรงต่อการผลิตข้าว เน้ือท่ีเสียหาย จากภาวะฝนแล้งคิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของพื้นที่เพาะปลูก

ในขณะที่การก่อสร้างโครงการป่าสักใต้ดำาเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ ในปี ๒๔๖๕ กรมทดน้ำา ได้เป�ดโครงการน้ำา ได้เป�ดโครงการได้เป�ดโครงการ 

ตามแผนงานของเซอร์ ธอมมัส วอร์ด เพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ โครงการชลประทานเชียงราก-คลองด่าน เพื่อรักษาระดับน้ำาน้ำา 

ในคลองตามบรเิวณพืน้ทีร่าบฝัง่ตะวนัออกของแมน้่ำาเจา้พระยาถงึแมน้่ำานครนายก ตัง้แตใ่ตค้ลองรงัสติจนถงึพืน้ทีช่ายทะเลน้ำาเจา้พระยาถงึแมน้่ำานครนายก ตัง้แตใ่ตค้ลองรงัสติจนถงึพืน้ทีช่ายทะเลเจา้พระยาถงึแมน้่ำานครนายก ตัง้แตใ่ตค้ลองรงัสติจนถงึพืน้ทีช่ายทะเลน้ำานครนายก ตัง้แตใ่ตค้ลองรงัสติจนถงึพืน้ทีช่ายทะเลนครนายก ตัง้แตใ่ตค้ลองรงัสติจนถงึพืน้ทีช่ายทะเล 

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำาในคลองไหลกลับลงสู่แม่น้ำา ในขณะที่น้ำาในทุ่งมีน้อย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำาน้ำาในคลองไหลกลับลงสู่แม่น้ำา ในขณะที่น้ำาในทุ่งมีน้อย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำาในคลองไหลกลับลงสู่แม่น้ำา ในขณะที่น้ำาในทุ่งมีน้อย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำาน้ำา ในขณะที่น้ำาในทุ่งมีน้อย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำา ในขณะที่น้ำาในทุ่งมีน้อย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำาน้ำาในทุ่งมีน้อย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำาในทุ่งมีน้อย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัย และระบายน้ำาน้ำา 

ออกจากพื้นที่ เพื่อชะล้างความเค็มของดินแถบพื้นที่ชายทะเล โดยการสร้างประตูระบายน้ำาไว้ตามคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำา น้ำาไว้ตามคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำา ไว้ตามคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำา น้ำา   

และยงัมีการกอ่สรา้งโครงการชลประทานแมน้่ำาสพุรรณตอนลา่งสดุ เรยีกวา่ น้ำาสพุรรณตอนลา่งสดุ เรยีกวา่ สพุรรณตอนลา่งสดุ เรยีกวา่ โครงการโพธิพ์ระยา ประกอบดว้ยงานกอ่สรา้ง

ประตูระบายน้ำาและประตูเรือสัญจรป�ดกั้นแม่น้ำาสุพรรณ ที่อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือควบคุมระดับน้ำาด้านหน้าประตูน้ำาและประตูเรือสัญจรป�ดกั้นแม่น้ำาสุพรรณ ที่อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือควบคุมระดับน้ำาด้านหน้าประตูและประตูเรือสัญจรป�ดกั้นแม่น้ำาสุพรรณ ที่อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือควบคุมระดับน้ำาด้านหน้าประตูน้ำาสุพรรณ ที่อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือควบคุมระดับน้ำาด้านหน้าประตูสุพรรณ ที่อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือควบคุมระดับน้ำาด้านหน้าประตูน้ำาด้านหน้าประตูด้านหน้าประตู

ระบายน้ำาให้สูงตามต้องการ เรียกว่าประตูระบายน้ำาโพธิ์พระยาและประตูเรือสัญจรโพธิ์พระยา เป็นโครงการชลประทานน้ำาให้สูงตามต้องการ เรียกว่าประตูระบายน้ำาโพธิ์พระยาและประตูเรือสัญจรโพธิ์พระยา เป็นโครงการชลประทานให้สูงตามต้องการ เรียกว่าประตูระบายน้ำาโพธิ์พระยาและประตูเรือสัญจรโพธิ์พระยา เป็นโครงการชลประทานน้ำาโพธิ์พระยาและประตูเรือสัญจรโพธิ์พระยา เป็นโครงการชลประทานโพธิ์พระยาและประตูเรือสัญจรโพธิ์พระยา เป็นโครงการชลประทาน

ประเภทรับน้ำานองแห่งแรกของประเทศน้ำานองแห่งแรกของประเทศนองแห่งแรกของประเทศ

ระหว่างการก่อสร้างโครงการโพธ์ิพระยาและโครงการเชียงราก-คลองด่านอยู่นี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชดำาริเกี่ยวกับคำาว่า “ทดน้ำา”น้ำา”” ซึ่งใช้เรียกชื่อกรมอยู่นั้น ไม่ถูกต้องตรงกับงานแท้จริง 

ที่ปฏิบัติ เพราะคำาว่า “ทดน้ำา”น้ำา”” หมายเฉพาะแต่การป�ดกั้นลำาน้ำา ที่เป็นเพียงงานแขนงหนึ่งของการส่งน้ำาเท่านั้น ส่วนงานน้ำา ที่เป็นเพียงงานแขนงหนึ่งของการส่งน้ำาเท่านั้น ส่วนงาน ที่เป็นเพียงงานแขนงหนึ่งของการส่งน้ำาเท่านั้น ส่วนงานน้ำาเท่านั้น ส่วนงานเท่านั้น ส่วนงาน

ของกรมทดน้ำาที่ปฏิบัติอยู่จริงน้ัน รวมถึงการขุดคลองทดน้ำา ส่งน้ำาตามคลองที่ขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำาช่วยเหลือน้ำาที่ปฏิบัติอยู่จริงน้ัน รวมถึงการขุดคลองทดน้ำา ส่งน้ำาตามคลองที่ขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำาช่วยเหลือที่ปฏิบัติอยู่จริงน้ัน รวมถึงการขุดคลองทดน้ำา ส่งน้ำาตามคลองที่ขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำาช่วยเหลือน้ำา ส่งน้ำาตามคลองที่ขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำาช่วยเหลือ ส่งน้ำาตามคลองที่ขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำาช่วยเหลือน้ำาตามคลองที่ขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำาช่วยเหลือตามคลองที่ขุด ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำาช่วยเหลือน้ำาช่วยเหลือช่วยเหลือ 

การเพาะปลกูอกีดว้ย จึงไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชือ่กรมทดน้ำาเปน็ น้ำาเปน็ เปน็ “กรมชลประทาน” เมือ่วนัที ่๒๑ มนีาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๐ 

นั บ ตั้ ง แ ต่ ปี  ๒ ๔ ๗ ๑  เ ป็ น ต้ น ม า 

กรมชลประทานไดข้ยายงานออกสูภ่มูภิาคตา่งๆ 

โดยการเป�ดโครงการแม่แฝก โครงการแม่วัง 

(ฝายหลวงสบอาง) โครงการนครนายก โครงการ

สามชุก แม่น้ำาสุพรรณ โครงการมะขามเฒ่า น้ำาสุพรรณ โครงการมะขามเฒ่า สุพรรณ โครงการมะขามเฒ่า 

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี ๒๔๗๖ 

ปี ๒๔๘๒ งานชลประทานขยายไปในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทั้งงานแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนน้ำา และการบรรเทาปัญหาอุทกภัยน้ำา และการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และการบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

ในพ้ืนที่บางแห่ง ให้สามารถเพาะปลูกได้ เช่น 

โครงการชลประทานลุ่มน้ำาตะคอง จังหวัดน้ำาตะคอง จังหวัดตะคอง จังหวัด
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The Floods in 1917

 

In 1917,  Thailand was hard hit by floods which damaged one-third of the rice fields. The damaged 

areas were mostly in the central region, which was the largest source of rice cultivation, causing a decrease 

in rice yields. The flood-damaged areas had taken 43 percent of the cultivated land.

As the construction of the Southern Pasak Project was almost to finish, in 1922  the Water Diversion  

Department had opened another project as suggested by Sir Thomas Ward. The Chiang Rak-Khlong Dan  

Irrigation Project was aimed at maintening water level of the canals on the eastern plain of the Chao Phraya River 

towards Nakhon Nayok River, from below Rangsit Canal downward to the seashore, preventing canal water  

from flowing back to the river while water in the fields remained scarce, as well as relieving floods and  

releasing water from the area to dilute soil salinity on the seaside. This was done by erecting sluice gates  

at every canal connected to the river, along with an irrigation project in the Lower Suphan Buri River, called  

the Pho Phraya Project, which involved construction of a sluice gate and mitering gate in Suphan Buri River.   

The project, which helped to control the height of water in front of the sluice gates, was known as  

Pho Phraya Sluice Gate and Pho Phraya Mitering Gate, and was the first project to receive inundation from  

the Chao Phraya River.

While the Pho Phraya and the Chiang Rak-Khlong Dan projects were under construction, King  

Prajadhipok was thinking that the word “water diversion” as used in the department’s name did not actually  

match with its work responsibilities. Water diversion is only part of water distribution, while the department’s  

task actually involved digging diversion canals, distributing water through the canals, as well as using water 

pumps to support farming. Therefore, the king had renamed the agency as “the Royal Irrigation Department” 

on March 21, 1927.

Since 1928, the Royal Irrigation Department had extended its work to regional areas, by opening  

Mae Faek Project, Mae Wang Project (Luang Sob Ang check dam), Nakhon Nayok Project, Sam Chuk Project  
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นครราชสีมา ซึ่งมีการสร้างเข่ือนทดน้ำารวม � แห่ง ป�ดกั้นลำาตะคองและลำาบริบูรณ์ พร้อมระบบคลองส่งน้ำาจากน้ำารวม � แห่ง ป�ดกั้นลำาตะคองและลำาบริบูรณ์ พร้อมระบบคลองส่งน้ำาจากรวม � แห่ง ป�ดกั้นลำาตะคองและลำาบริบูรณ์ พร้อมระบบคลองส่งน้ำาจากน้ำาจากจาก 

เขื่อนแต่ละแห่ง ไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตอำาเภอต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  

ประกอบด้วย เขื่อนบ้านกันผม ตำาบลท่าช้าง อำาเภอจักราช (สร้างเสร็จ ปี ๒๔๘๓) เขื่อนบ้านคนชุม ตำาบลปรุใหญ่  

อำาเภอเมืองนครราชสีมา (สร้างเสร็จปี ๒๔๘๕) เข่ือนบ้านมะขามเฒ่า ตำาบลปรุใหญ่ อำาเภอเมืองนครราชสีมา  

(สร้างเสร็จ ปี ๒๔�๗) เขื่อนบ้านข่อยงาม ตำาบลหัวทะเล อำาเภอเมืองนครราชสีมา (สร้างเสร็จ ปี ๒๕๐๓) เขื่อน 

บ้านโพธ์ิเต้ีย ตำาบลปรุใหญ่ อำาเภอเมืองนครราชสีมา (สร้างเสร็จ ปี ๒๔๘๔) เขื่อนบ้านนาตม ตำาบลหมื่นไวย อำาเภอเมือง

นครราชสีมา (สร้างเสร็จปี ๒๔�๓) เข่ือนบ้านจอหอ ตำาบลจอหอ อำาเภอเมืองนครราชสีมา (สร้างเสร็จ ปี ๒๔�๓) 

เขื่อนบ้านทุ่ง ตำาบลพลกรัง อำาเภอเมืองนครราชสีมา (สร้างเสร็จ ปี ๒๔�๗) เขื่อนบ้านโคกแฝก ตำาบลขามทะเลสอ 

อำาเภอขามทะเลสอ (สร้างเสร็จ ปี ๒๔�๗) 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) จังหวัดนครราชสีมา โครงการห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ โครงการ

บรรเทาอุทกภัยทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านตูม บ้านติ้ว จังหวัดมหาสารคาม โครงการ

หว้ยน้ำาหมาน จงัหวดัเลย โครงการหว้ยหลวง จังหวัดอุดรธาน ีโครงการบรรเทาอทุกภยัพ้ืนทีร่มิแมน้่ำาโขง จงัหวดัหนองคาย น้ำาหมาน จงัหวดัเลย โครงการหว้ยหลวง จังหวัดอุดรธาน ีโครงการบรรเทาอทุกภยัพ้ืนทีร่มิแมน้่ำาโขง จงัหวดัหนองคาย หมาน จงัหวดัเลย โครงการหว้ยหลวง จังหวัดอุดรธาน ีโครงการบรรเทาอทุกภยัพ้ืนทีร่มิแมน้่ำาโขง จงัหวดัหนองคาย น้ำาโขง จงัหวดัหนองคาย โขง จงัหวดัหนองคาย 

โครงการแม่ป�งเกา่ จงัหวดัลำาพนู โครงการเพชรบรุ ี(เขือ่นเพชร) และเริม่วางโครงการทีจ่ะก่อสรา้งเขือ่นเก็บน้ำาขนาดใหญ่ น้ำาขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ 

เพื่อเก็บน้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียก่อน จึงไม่ทันได้ดำาเนินการน้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียก่อน จึงไม่ทันได้ดำาเนินการไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียก่อน จึงไม่ทันได้ดำาเนินการ



๓๑

in Suphan River, Makham Thao Project in Suphan Buri Province, which started the construction in 1933.

In 1939, the irrigation work was further extended to the northeast which was threatened by water  

shortages. Besides, floods in some areas were alleviated to aid the cultivation, such as the Takhong  

Watershed Irrigation Project which included construction of nine diversion dams to block Lam Takhong  

and Lam Boribun rivers, along with the canal system to distribute water from each dam to the cultivated  

land covering 100,000 rai in many districts of Nakhon Ratchasima province. These included Ban Kan Phom  

Dam in Thachang Subdistrict, Chakkarat District (finished in 1940), Ban Khon Chum Dam in Pru Yai  

Subdistrict, Muang District (finished in 1942), Ban Makham Thao Dam in Pru Yai Subdistrict, Muang District  

(finished in 1954), Ban Khoi Ngarm Dam in Hua Talay Subdistrict, Muang District (finished in 1960), Ban Pho Tia 

Dam in Pru Yai Subdistrict, Muang District (finished in 1941), Ban Na Tom Dam in  Muenwai Subdistrict  

and Ban Jor Hor Dam in Jor Hor Subdistrict, Muang District (finished in 1950), Ban Thung Dam in Polkrang 

Subdistrict and Ban Kok Faek in Kham Talay Sor Subdistrict, Muang District (finished in 1954).

Moreover, there were Thung Samrit Project (Phimai Dam) in Nakhon Ratchasima, Huay Saneng Project  

in Surin Province, Thung Saeng Badan Flood Relief Project in Roi-Et Province, Ban Toom and Ban Tiew Floods 

Relief Project in Mahasarakham Province, Huay Nam Marn Project in Loei Province,  Huay Luang Project in  

Udon Thani Province, Mekong Riverside Floods Relief Project in Nong Khai Province, Old Ping River Project in 

Lamphun Province, and Phetchaburi Project (Petch Dam). Also, there was a plan to construct an impounding  

dam to store water for the drought season, but since the World War II took place, the project was not yet started.
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อุทกภัยใหญ่ ปี ๒๔๘๕ 

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอัฐมรามาธบิดนิทร ์รชักาลที ่๘  หลังจากท่ีประเทศไทย 

(เปลี่ยนชื่อจากสยามเมื่อปี ๒๔๘๒) ประกาศเข้าร่วมสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๔๘๕ ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง 

ทำาความเสียหายให้กับบ้านเรือนของราษฎรและพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบลุ่มภาคกลางอย่างมาก เนื่องจากฝนที่ตกหนัก 

ทางภาคเหนือ ทำาให้ลำาน้ำา ป�ง วัง ยม น่าน สาขาสำาคัญของแม่น้ำาเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำาจำานวนมหาศาลไหลหลากมาน้ำา ป�ง วัง ยม น่าน สาขาสำาคัญของแม่น้ำาเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำาจำานวนมหาศาลไหลหลากมา ป�ง วัง ยม น่าน สาขาสำาคัญของแม่น้ำาเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำาจำานวนมหาศาลไหลหลากมาน้ำาเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำาจำานวนมหาศาลไหลหลากมาเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำาจำานวนมหาศาลไหลหลากมาน้ำาจำานวนมหาศาลไหลหลากมาจำานวนมหาศาลไหลหลากมา

บรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์ และไหลหลากมาตามลำาน้ำาเจ้าพระยาสู่กรุงเทพมหานครน้ำาเจ้าพระยาสู่กรุงเทพมหานครเจ้าพระยาสู่กรุงเทพมหานคร

รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมชลประทานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพระพิศาลสุขุมวิท อธิบดีกรมชลประทาน

ในขณะนั้น ได้สั่งการให้นายช่างหัวหน้ากองชลประทานหลวงเดินทางไปตรวจสภาพน้ำาที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดน้ำาที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด

ทางตอนเหนือโดยเร่งด่วน เมื่อได้รับรายงานถึงปริมาณน้ำาจำานวนมหาศาลที่กำาลังไหลหลากลงมาตามลำาน้ำาเจ้าพระยา น้ำาจำานวนมหาศาลที่กำาลังไหลหลากลงมาตามลำาน้ำาเจ้าพระยา จำานวนมหาศาลที่กำาลังไหลหลากลงมาตามลำาน้ำาเจ้าพระยา น้ำาเจ้าพระยา เจ้าพระยา 

พระพิศาลสุขุมวิท จึงได้สั่งการให้เป�ดประตูน้ำาของกรมชลประทานทุกแห่ง เพื่อให้น้ำาไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและน้ำาของกรมชลประทานทุกแห่ง เพื่อให้น้ำาไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและของกรมชลประทานทุกแห่ง เพื่อให้น้ำาไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและน้ำาไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและ 

มากท่ีสุด แต่เน่ืองจากปริมาณน้ำามมีาก ผนวกกบัเกดิน้ำามมีาก ผนวกกับเกิดมมีาก ผนวกกับเกิด

น้ำาทะเลหนุน ทำาให้มีปริมาณน้ำาเหลืออยู่ค่อนข้างทะเลหนุน ทำาให้มีปริมาณน้ำาเหลืออยู่ค่อนข้างน้ำาเหลืออยู่ค่อนข้างเหลืออยู่ค่อนข้าง

มากที่ไม่สามารถระบายลงทะเลได้ พระพิศาล

สุขุมวิท จึงได้ติดต่อกระทรวงมหาดไทย ขอความ 

ร่วมมือในการสร้างพนังก้ันน้ำา เพ่ือไม่ให้ไหลเข้าท่วมน้ำา เพ่ือไม่ให้ไหลเข้าท่วม เพ่ือไม่ให้ไหลเข้าท่วม

ทุ่งรังสิต ท่ีข้าวกำาลังออกรวง โดยจ้างและเกณฑ์

ราษฎรจำานวนมากมาสรา้งพนงักนัน้ำา โดยเฉพาะชว่งน้ำา โดยเฉพาะชว่ง โดยเฉพาะชว่ง

คลองหกวาสายบน เพื่อระบายน้ำาให้ไหลไปยังอีกฝั่งน้ำาให้ไหลไปยังอีกฝั่งให้ไหลไปยังอีกฝั่ง

ของทุ่งรังสิตและไหลลงสู่ทะเลโดยตรง การดำาเนินงาน  

ไดร้บัความรว่มแรงรว่มใจจากราษฎรเปน็อยา่งด ีจน

สามารถทำาให้พนังกั้นน้ำาก่อสร้างเสร็จภายใน ๒ วันน้ำาก่อสร้างเสร็จภายใน ๒ วันก่อสร้างเสร็จภายใน ๒ วัน

เท่านั้น 

ผลจากการสร้างพนังก้ันน้ำา ทำาให้พ้ืนที่บริเวณน้ำา ทำาให้พ้ืนที่บริเวณ ทำาให้พ้ืนที่บริเวณ

ทุ่งรังสิตรอดพ้นการถูกน้ำาท่วมไปได้ ภายหลังจากน้ำาท่วมไปได้ ภายหลังจากท่วมไปได้ ภายหลังจาก

เหตุการณ์น้ำาท่วมผ่านพ้นไป กรมชลประทานได้เร่งน้ำาท่วมผ่านพ้นไป กรมชลประทานได้เร่งท่วมผ่านพ้นไป กรมชลประทานได้เร่ง

ซ่อมแซมประตูน้ำาต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย รวมน้ำาต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย รวมต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย รวม

ทั้งเขื่อน คลอง และทำานบ ให้เสร็จทันกับฤดูแล้งที่

กำาลังมาถึง โดยใช้แรงงานคนในการซ่อมแซมเป็น

ส่วนใหญ่ เพราะอยู่ในภาวะสงคราม ไม่มีเครื่องมือ 

ทันสมัยมาช่วยแบ่งเบาภาระได้



๓๓

The Major Floods in 1942

   
Under the reign of King Ananda Mahidol  in 1942, after Thailand declared its stance to join the World War II, 

the country was hard hit by severe floods, causing great damages to the housing and farming areas in the  

central plain. Heavy rain in the north had caused  the Ping, Wang, Yom and Nan rivers the headwaters of the 

Chao Phraya River to meet at Nakhon Sawan with huge volume of water, flowing over the areas down to Bangkok.

The government had assigned the Royal Irrigation Department to solve the problems.  Phra Phisal Sukhumvit, 

then Director-General of the department, immediately ordered Chief of the Royal Irrigation Division to go 

inspecting the water condition in Nakhon Sawan and other northern provinces.  After receiving report about 

huge volume of the runoff coming down the Chao Phraya River, Phra Phisal Sukhumvit had ordered that every 

water gate under the department’s control be opened to allow the runoff to flow into the sea as fast as possible. 

However, since the water arrived in huge quantity, coupled with a surge of sea water, the remaining runoff 

could not be released out.  Thus, the director-general had asked the Ministry of Interior to help building 

the dikes, particularly in the upper Hok Wa Canal to drain water to the other side of Rangsit field, downwards 

into the sea. The work was well-cooperated by the residents, and the dike was finished only in two days.  

As a result, Rangsit field was saved from floods.  Afterwards, the  had sped up repairing the damaged  

water gates, dams, canals and dikes in order to prepare for the coming drought. The repair works were mostly 

done by human labour, as there was no aiding equipment during the World War.



๓๔

น้ำาท่วม ปี ๒๕�๒ท่วม ปี ๒๕�๒

 

ในปี ๒๔�๐ กรมชลประทานเริ่มต้นการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำาให้ทุ่งราบภาคกลาง 

๕,๗๑๘,๐๐๐ ไร่ ใน ๘๖ อำาเภอ ๑๗ จังหวัด ได้รับน้ำาชลประทานอย่างสมบูรณ์ สมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำาสำาคัญของประเทศแล้ว น้ำาชลประทานอย่างสมบูรณ์ สมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำาสำาคัญของประเทศแล้ว ชลประทานอย่างสมบูรณ์ สมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำาสำาคัญของประเทศแล้ว น้ำาสำาคัญของประเทศแล้ว สำาคัญของประเทศแล้ว 

เข่ือนเจ้าพระยา ยังมีบทบาทสำาคัญในการบรรเทาอุทกภัยต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

บทบาทของเขื่อนเจ้าพระยาในการบรรเทาอุทกภัย ปรากฏในปี ๒๕๐๒ จากหนังสือ “วิธีป้องกันน้ำาท่วม” น้ำาท่วม” ท่วม” ของหม่อม

หลวงชูชาติ กำาภู บันทึกไว้ว่า

“�มื่อปลา��ดือนกัน�า�นและต้น�ดือนตุลาคม ๒�๐๒ ม� Depression �ข้ามาในประ�ทศไท� ท�าให้�กิดอุทกภั�ขึ�น

ในทอ้งท�ต่า่งๆ หลา�จงัหวดั ��ือ่ป�องกนัความ�ส��หา�แกก่ารท�านาในภาคกลางอนั�ปน็อ�ข่า้วของประ�ทศ กรม�ลประทาน

อาศั��ขื่อน�จ้า�ระ�าและคลองในโครงการ�จ้า�ระ�า�ป็น�ครื่องบรร�ทาอุทกภั� คือ โด�ส่งน��า�ข้าไปแผ่ไว้ในทุ่งบ้าง น��า�ข้าไปแผ่ไว้ในทุ่งบ้าง �ข้าไปแผ่ไว้ในทุ่งบ้าง  

แล้วระบา�น��าท�่�หลือไป�ก็บไว้ในทุ่งฝ��งตะวันออก ท�่ปล�กข้าวลอ�น��า คือ ทุ่งสนามแจง ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งมหารา� และน��าท�่�หลือไป�ก็บไว้ในทุ่งฝ��งตะวันออก ท�่ปล�กข้าวลอ�น��า คือ ทุ่งสนามแจง ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งมหารา� และท�่�หลือไป�ก็บไว้ในทุ่งฝ��งตะวันออก ท�่ปล�กข้าวลอ�น��า คือ ทุ่งสนามแจง ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งมหารา� และน��า คือ ทุ่งสนามแจง ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งมหารา� และ คือ ทุ่งสนามแจง ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งมหารา� และ 

ทุ่งบางปะหัน ท�าให้ระดับน��าในล�าน��า�จ้า�ระ�าไม่ส�งขึ�นโด�รวด�ร็ว แล้วก็ค่อ�ๆ ผ่อนระบา�ทิ�งลงมา ไม่ให้ปะทะกับน��าในล�าน��า�จ้า�ระ�าไม่ส�งขึ�นโด�รวด�ร็ว แล้วก็ค่อ�ๆ ผ่อนระบา�ทิ�งลงมา ไม่ให้ปะทะกับในล�าน��า�จ้า�ระ�าไม่ส�งขึ�นโด�รวด�ร็ว แล้วก็ค่อ�ๆ ผ่อนระบา�ทิ�งลงมา ไม่ให้ปะทะกับน��า�จ้า�ระ�าไม่ส�งขึ�นโด�รวด�ร็ว แล้วก็ค่อ�ๆ ผ่อนระบา�ทิ�งลงมา ไม่ให้ปะทะกับ�จ้า�ระ�าไม่ส�งขึ�นโด�รวด�ร็ว แล้วก็ค่อ�ๆ ผ่อนระบา�ทิ�งลงมา ไม่ให้ปะทะกับ

จังหวะของน��าทะ�ลขึ�น” น��าทะ�ลขึ�น” ทะ�ลขึ�น” (ทำาให้รักษาโกดังสินค้าในกรุงเทพฯ ได้ – นายจาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน 

บันทึกเพิ่มเติมด้วยลายมือ) 

การที่กรมชลประทานได้แบ่งน้ำาส่วนหนึ่งไปเก็บพักไว้ก่อนในทุ่งฝั่งตะวันออกนั้น ได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเท่ากับน้ำาส่วนหนึ่งไปเก็บพักไว้ก่อนในทุ่งฝั่งตะวันออกนั้น ได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเท่ากับส่วนหนึ่งไปเก็บพักไว้ก่อนในทุ่งฝั่งตะวันออกนั้น ได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเท่ากับ

แบ่งน้ำาอุทกภัยออกเป็น ๒ ส่วน ให้ผลัดกันไหลไปลงทะเลได้ทางแม่น้ำา เพราะฉะนั้น ระดับน้ำาใต้จังหวัดชัยนาทลงมา น้ำาอุทกภัยออกเป็น ๒ ส่วน ให้ผลัดกันไหลไปลงทะเลได้ทางแม่น้ำา เพราะฉะนั้น ระดับน้ำาใต้จังหวัดชัยนาทลงมา อุทกภัยออกเป็น ๒ ส่วน ให้ผลัดกันไหลไปลงทะเลได้ทางแม่น้ำา เพราะฉะนั้น ระดับน้ำาใต้จังหวัดชัยนาทลงมา น้ำา เพราะฉะนั้น ระดับน้ำาใต้จังหวัดชัยนาทลงมา  เพราะฉะนั้น ระดับน้ำาใต้จังหวัดชัยนาทลงมา น้ำาใต้จังหวัดชัยนาทลงมา ใต้จังหวัดชัยนาทลงมา  

จึงไม่ขึ้นสูงอย่างรุนแรง และทุ่งฝั่งตะวันออกเกือบทั้งทุ่งไม่ได้รับความเสียหายเลย



๓๕

The Floods in 1959

The construction of the Chao Phraya Dam Project in 1947 not only supplied irrigation water to 

the 5,718,000 rai of land in 86 districts, 17 provinces in the central plain, but also played a significant 

role in floods relief operation ever since.

The role of the Chao Phraya Dam in floods relief was evident in 1959, as written in the book, “Floods 

Prevention Solutions” by M.L. Chuchat Kamphu.  It wrote :

“At the end of September and early October, 1959, a depression hit Thailand, causing floods in many  

provinces.  To prevent damages to rice farming in the central area, which was the country’s source of food,  

the Royal Irrigation Department had used the Chao Phraya  Dam and other canals in the Chao Phraya River, 

as floods relief tools. This was done by feeding water into the fields, and draining the remaining water to store 

in the eastern field. The floating rice farms, which included Sanam Jaeng, Tha Woong,  Maharat,  and  

Bang Pa Han fields, would maintain the water levels of the Chao Phraya River, so it wouldn’t rise so fast, 

then gradually release it whle avoiding the surge of seawater.” (This successfully saved the warehouses 

in Bangkok – as additionally written by Mr Charin Atthayothin.)  

The Royal Irrigation Department’s decision to hold part of the water within the eastern fields had  

given good results, as it divided flood water into two parts, and let them flow out alternately to the sea. 

Therefore, the water level from below Chainat Province was not critically rising, and the eastern fields  

were not damaged at all.

When comparing the damages before and after construction of the Chao Phraya Dam, the findings  

were as follows:

The water level in 1959 was equal to that in 1917.

In 1917, water in the central plain, within the Chao Phraya Project zone, caused damages to 2.2 million rai of 

land, while in 1959 the damaged area was 640,000 rai.



๓๖

เปรียบเทียบความเสียหายก่อนมีเขื่อนเจ้าพระยา 

และภายหลังเมื่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว 

ระดับน้ำาปี ๒๕๐๒ เท่ากับระดับน้ำาปี ๒๔๖๐น้ำาปี ๒๕๐๒ เท่ากับระดับน้ำาปี ๒๔๖๐ปี ๒๕๐๒ เท่ากับระดับน้ำาปี ๒๔๖๐น้ำาปี ๒๔๖๐ปี ๒๔๖๐

ปี ๒๔๖๐ น้ำาในทุ่งราบภาคลางในเขตโครงการน้ำาในทุ่งราบภาคลางในเขตโครงการในทุ่งราบภาคลางในเขตโครงการ

เจ้าพระยา เสียหาย ๒,๒๐๐,๐๐๐ ไร่

ปี ๒๕๐๒ นาในทุ่งราบภาคลางในเขตโครงการ

เจ้าพระยา เสียหาย ๖๔๐,๐๐๐ ไร่ 

เพราะฉะนั้น โดยวิธีการแก้ไขดังกล่าว ช่วยนาไว้ได้ 

๒,๒๐๐,๐๐๐-๖๔๐,๐๐๐ = ๑,๕๖๐,๐๐๐ ไร่ 

เมื่อคิดเป็นมูลค่า ๓ ไร่/เกวียน/๗๕๐ บาท ก็จะเป็น

เงิน ๒๔๐ ล้านบาท (ราคาข้าวปี ๒๕๐๒)

หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา หม่อมหลวงชูชาติ กำาภู 

อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๑๒ ยังผลักดันให้มีการสร้าง 

เขื่อนภูมิพล ซึ่งนอกจากช่วยให้ประชาชนในภาคเหนือ 

ภาคกลาง และฝั่งทะเลด้านตะวันออกกับตะวันตก 

ของอ่าวไทยรวม ๓๖ จังหวัด มีพลังงานไ��้าใช้ 

อย่างทั่วถึงแล้ว การเก็บกักน้ำาไว้ในอ่างเก็บน้ำาเหนือน้ำาไว้ในอ่างเก็บน้ำาเหนือไว้ในอ่างเก็บน้ำาเหนือน้ำาเหนือเหนือ 

เขื่อนภูมิพล ยังเป็นผลให้โครงการเจ้าพระยาใหญ่ 

ได้รับน้ำาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ทุ่งราบ บริเวณจังหวัดตาก จังหวัดกำาแพงเพชร และพ้ืนที่น้ำาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ทุ่งราบ บริเวณจังหวัดตาก จังหวัดกำาแพงเพชร และพ้ืนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ทุ่งราบ บริเวณจังหวัดตาก จังหวัดกำาแพงเพชร และพ้ืนที ่

ทุ่งราบภาคกลางอีกด้วย

เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแม่กลอง เขื่อนลำาตะคอง อ่างเก็บน้ำาบางพระ ฯลฯ ซึ่งก่อสร้างตามมาภายหลัง น้ำาบางพระ ฯลฯ ซึ่งก่อสร้างตามมาภายหลัง บางพระ ฯลฯ ซึ่งก่อสร้างตามมาภายหลัง 

ทุกเขื่อนล้วนมีความสำาคัญในเรื่องการชลประทานไม่ต่างไปจากเขื่อนภูมิพล

ตำาราป้องกันน้ำาท่วม ปี ๒๕�๖น้ำาท่วม ปี ๒๕�๖ท่วม ปี ๒๕�๖

 

ในหนังสือวิธีป้องกันน้ำาท่วม ซึ่งกรมมหาดไทย (ในเวลานั้น) ขอความร่วมมือมายังกรมชลประทานให้เขียนตำาราว่าน้ำาท่วม ซึ่งกรมมหาดไทย (ในเวลานั้น) ขอความร่วมมือมายังกรมชลประทานให้เขียนตำาราว่าท่วม ซึ่งกรมมหาดไทย (ในเวลานั้น) ขอความร่วมมือมายังกรมชลประทานให้เขียนตำาราว่า

ด้วยวิธีป้องกันน้ำาท่วมแบบต่างๆ ขึ้น หลังจากน้ำาท่วมใหญ่ในปี ๒๔๘๕ หม่อมหลวงชูชาติ เขียนไว้ว่าน้ำาท่วมแบบต่างๆ ขึ้น หลังจากน้ำาท่วมใหญ่ในปี ๒๔๘๕ หม่อมหลวงชูชาติ เขียนไว้ว่าท่วมแบบต่างๆ ขึ้น หลังจากน้ำาท่วมใหญ่ในปี ๒๔๘๕ หม่อมหลวงชูชาติ เขียนไว้ว่าน้ำาท่วมใหญ่ในปี ๒๔๘๕ หม่อมหลวงชูชาติ เขียนไว้ว่าท่วมใหญ่ในปี ๒๔๘๕ หม่อมหลวงชูชาติ เขียนไว้ว่า

การป้องกันน้ำาท่วม แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ น้ำาท่วม แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ท่วม แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ “วิธ�ท�่ใ�้กับท�่ดินผืนใหญ่ ท�่�ื่น�าวลงมาตามฝ��งล�าน��าและวิธ�ท�่ใ�้น��าและวิธ�ท�่ใ�้และวิธ�ท�่ใ�้ 

กับ�ื�นท�่ผืน�ล็กท�่ตั�งอ��่�ป็นกระห�่อมๆ ไม่ติดต่อกัน�ป็น�ืดไปตามล�าแม่น��า ��ื่อให้ค่าลงทุนม�ม�ลค่าน้อ�ท�่สุดท�่จะท�าได้ น��า ��ื่อให้ค่าลงทุนม�ม�ลค่าน้อ�ท�่สุดท�่จะท�าได้  ��ื่อให้ค่าลงทุนม�ม�ลค่าน้อ�ท�่สุดท�่จะท�าได้ 

และคุ้มกับประโ��น์ท�่จะได้รับนั�นด้ว�”



๓๗

Thus, this solution had saved the farming areas for 2,200,000-640,000 = 1,560,000 rai. When calculating 

the cost at 3 rai per wagon per 750 baht, it would be 240 million baht. (That was the rice price in 1959.)

After the Chao Phraya Dam, M.L. Chuchat Kamphu, the 12th director-general of the Royal Irrigation 

Department also pushed for construction of the Bhumibol Dam, which not only helped people in 36 provinces 

in the north, the central area, and the East and West coasts of the Gulf of Thailand, to have household 

electricity, but also supported the Main Chao Phraya Project to receive water more abundantly as well as  

helped to relieve floods over the plains in Tak, Kamphaengphet, and in the central plain. 

In addition, the Sirikit Dam, Kaeng Krachan Dam, Mae Klong Dam, Lam Takhong Dam, and Bang Phra 

Reservoir which were constructed later, also had similar functions like the Bhumibol Dam.

The 1963 Guidebook to Floods Prevention

The Ministry of Interior at that time had asked the Royal Irrigation Department to write a guidebook 

to floods prevention after the major floods in 1942.  M.L. Chuchat wrote :

There are two types of floods prevention, which are “a method used with a huge plot of land parallel 

to the rivers, and the other used for small, scattering plot of land to reduce the investment cost and ensure  

worthy benefit.”



๓๘

วิธีป้องกันน้ำาท่วมที่ดินผืนใหญ่นั้น หม่อมหลวงชูชาติ กล่าวว่า ทำาได้ ๕ วิธี คือน้ำาท่วมที่ดินผืนใหญ่นั้น หม่อมหลวงชูชาติ กล่าวว่า ทำาได้ ๕ วิธี คือท่วมที่ดินผืนใหญ่นั้น หม่อมหลวงชูชาติ กล่าวว่า ทำาได้ ๕ วิธี คือ

๑. ขุดลอกร่องลำาน้ำาเดิมให้โตขึ้น และตัดคุ้งให้แม่น้ำาสั้นเข้า จะได้ชันขึ้น น้ำาจะได้ไหลไปเสียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น น้ำาเดิมให้โตขึ้น และตัดคุ้งให้แม่น้ำาสั้นเข้า จะได้ชันขึ้น น้ำาจะได้ไหลไปเสียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น เดิมให้โตขึ้น และตัดคุ้งให้แม่น้ำาสั้นเข้า จะได้ชันขึ้น น้ำาจะได้ไหลไปเสียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น น้ำาสั้นเข้า จะได้ชันขึ้น น้ำาจะได้ไหลไปเสียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น สั้นเข้า จะได้ชันขึ้น น้ำาจะได้ไหลไปเสียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น น้ำาจะได้ไหลไปเสียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น จะได้ไหลไปเสียได้เร็วขึ้นและมากขึ้น 

จะได้ไม่มีส่วนที่เป็นภัยเหลืออยู่

๒. ยกคันขึ้นสองฝั่งลำาน้ำานั้น เท่ากับทำาตลิ่งให้สูงขึ้น พ้ืนที่หน้าตัดของลำาน้ำาทุกๆ ตอนจะได้โตขึ้น เพียงพอที่น้ำานั้น เท่ากับทำาตลิ่งให้สูงขึ้น พ้ืนที่หน้าตัดของลำาน้ำาทุกๆ ตอนจะได้โตขึ้น เพียงพอที่นั้น เท่ากับทำาตลิ่งให้สูงขึ้น พ้ืนที่หน้าตัดของลำาน้ำาทุกๆ ตอนจะได้โตขึ้น เพียงพอที่น้ำาทุกๆ ตอนจะได้โตขึ้น เพียงพอที่ทุกๆ ตอนจะได้โตขึ้น เพียงพอที่ 

จะรับน้ำาภัยไปได้ด้วย โดยไม่ต้องขุดลอกและขยายร่องลำาน้ำาเดิม อันเป็นการกระทบกระเทือนแก่สมดุลยภาพของสภาวะน้ำาภัยไปได้ด้วย โดยไม่ต้องขุดลอกและขยายร่องลำาน้ำาเดิม อันเป็นการกระทบกระเทือนแก่สมดุลยภาพของสภาวะภัยไปได้ด้วย โดยไม่ต้องขุดลอกและขยายร่องลำาน้ำาเดิม อันเป็นการกระทบกระเทือนแก่สมดุลยภาพของสภาวะน้ำาเดิม อันเป็นการกระทบกระเทือนแก่สมดุลยภาพของสภาวะเดิม อันเป็นการกระทบกระเทือนแก่สมดุลยภาพของสภาวะ

แห่งธรรมชาติ

การป้องกันน้ำาท่วม โดยใช้วิธีคันกั้นน้ำานี้ กรมชลประทานได้ขึ้นใช้แล้วหลายแห่ง ดังจะได้ยกมาเป็นตัวอย่างเล่าน้ำาท่วม โดยใช้วิธีคันกั้นน้ำานี้ กรมชลประทานได้ขึ้นใช้แล้วหลายแห่ง ดังจะได้ยกมาเป็นตัวอย่างเล่าท่วม โดยใช้วิธีคันกั้นน้ำานี้ กรมชลประทานได้ขึ้นใช้แล้วหลายแห่ง ดังจะได้ยกมาเป็นตัวอย่างเล่าน้ำานี้ กรมชลประทานได้ขึ้นใช้แล้วหลายแห่ง ดังจะได้ยกมาเป็นตัวอย่างเล่านี้ กรมชลประทานได้ขึ้นใช้แล้วหลายแห่ง ดังจะได้ยกมาเป็นตัวอย่างเล่า 

ให้ท่าน�ังตามลำาดับอายุของคันไว้บ้าง ดังต่อไปนี้ คือ 

- คันกั้นน้ำาเชียงราก สร้างขึ้นระหว่างปากคลองบางซื่อถึงปากคลองสวัสดิ์ อยุธยา ยาว ๖๓ กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำาเชียงราก สร้างขึ้นระหว่างปากคลองบางซื่อถึงปากคลองสวัสดิ์ อยุธยา ยาว ๖๓ กิโลเมตร เพื่อป้องกันเชียงราก สร้างขึ้นระหว่างปากคลองบางซื่อถึงปากคลองสวัสดิ์ อยุธยา ยาว ๖๓ กิโลเมตร เพื่อป้องกัน

มิให้น้ำาเดือน ๑๒ ในปีธรรมดา บ่าเข้าไปท่วมข้าวในทุ่งอยุธยาได้ กระทำาให้นาได้ผลแน่นอนปีหนึ่งไม่น้อยกว่า น้ำาเดือน ๑๒ ในปีธรรมดา บ่าเข้าไปท่วมข้าวในทุ่งอยุธยาได้ กระทำาให้นาได้ผลแน่นอนปีหนึ่งไม่น้อยกว่า เดือน ๑๒ ในปีธรรมดา บ่าเข้าไปท่วมข้าวในทุ่งอยุธยาได้ กระทำาให้นาได้ผลแน่นอนปีหนึ่งไม่น้อยกว่า  

๓๐๐,๐๐๐ ไร ่สว่นน้ำาใหญ ่เชน่ในป ี๒๔๘๕ นัน้ คนันีไ้มส่งูพอท่ีจะก้ันได ้ถ้าจะยกให้สูงพอความสูงนัน้ก็จะเกินขดีปลอดภยั น้ำาใหญ ่เชน่ในป ี๒๔๘๕ นัน้ คนันีไ้มส่งูพอทีจ่ะก้ันได ้ถ้าจะยกให้สูงพอความสูงนัน้ก็จะเกินขดีปลอดภยั ใหญ ่เชน่ในป ี๒๔๘๕ นัน้ คนันีไ้มส่งูพอท่ีจะก้ันได ้ถ้าจะยกให้สูงพอความสูงนัน้ก็จะเกินขดีปลอดภยั 

และถ้าจะใช้ความสูงภายในขีดปลอดภัย คันน้ีก็จะห่างฝั่งเกินไป จนจะไม่มีประโยชน์อะไร จะได้อธิบายให้ทราบใน 

ตอนทีว่า่ดว้ยแมน่้ำาเจา้พระยาอีกครัง้หนึง่ กรมชลประทานจงึไดส้รา้งคนัเตีย้ไวป้อ้งกนัน้ำานองปธีรรมดาเทา่นัน้ ซึง่กไ็ดผ้ลน้ำาเจา้พระยาอีกครัง้หนึง่ กรมชลประทานจงึไดส้รา้งคนัเตีย้ไวป้อ้งกนัน้ำานองปธีรรมดาเทา่นัน้ ซึง่กไ็ดผ้ลเจา้พระยาอีกครัง้หนึง่ กรมชลประทานจงึไดส้รา้งคนัเตีย้ไวป้อ้งกนัน้ำานองปธีรรมดาเทา่นัน้ ซึง่กไ็ดผ้ลน้ำานองปธีรรมดาเทา่นัน้ ซึง่กไ็ดผ้ลนองปธีรรมดาเทา่นัน้ ซึง่กไ็ดผ้ล

จนเกินค่าตัวอย่างมากมาย

- คันกั้นน้ำาสองฝั่งแม่น้ำานครนายก คันทั้งสองนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำาท่วมทุ่งนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำา มีระยะระหว่างคันน้ำาสองฝั่งแม่น้ำานครนายก คันทั้งสองนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำาท่วมทุ่งนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำา มีระยะระหว่างคันสองฝั่งแม่น้ำานครนายก คันทั้งสองนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำาท่วมทุ่งนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำา มีระยะระหว่างคันน้ำานครนายก คันทั้งสองนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำาท่วมทุ่งนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำา มีระยะระหว่างคันนครนายก คันทั้งสองนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำาท่วมทุ่งนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำา มีระยะระหว่างคันน้ำาท่วมทุ่งนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำา มีระยะระหว่างคันท่วมทุ่งนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำา มีระยะระหว่างคันน้ำา มีระยะระหว่างคัน มีระยะระหว่างคัน

ประมาณ ๑ กิโลเมตร ลำาน้ำานี้จะพาน้ำาไปได้ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงได้สร้างคันขึ้นให้น้ำาไหลตรงร่องได้น้ำานี้จะพาน้ำาไปได้ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงได้สร้างคันขึ้นให้น้ำาไหลตรงร่องได้นี้จะพาน้ำาไปได้ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงได้สร้างคันขึ้นให้น้ำาไหลตรงร่องได้น้ำาไปได้ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงได้สร้างคันขึ้นให้น้ำาไหลตรงร่องได้ไปได้ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงได้สร้างคันขึ้นให้น้ำาไหลตรงร่องได้น้ำาไหลตรงร่องได้ไหลตรงร่องได้ 

สูงขึ้นอีก ๑ เมตร จะได้เทน้ำาทิ้งไปได้ตามลำาแม่น้ำาเป็นจำานวน ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เหลืออีก ๑๗๐ ลูกบาศก์น้ำาทิ้งไปได้ตามลำาแม่น้ำาเป็นจำานวน ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เหลืออีก ๑๗๐ ลูกบาศก์ทิ้งไปได้ตามลำาแม่น้ำาเป็นจำานวน ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เหลืออีก ๑๗๐ ลูกบาศก์น้ำาเป็นจำานวน ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เหลืออีก ๑๗๐ ลูกบาศก์เป็นจำานวน ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เหลืออีก ๑๗๐ ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาทีนั้น ได้แบ่งเททิ้งไปทางคลองฝั่งขวาที่ขุดขึ้นใหม่ วินาทีละ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และทางคลองเหมือง 

ที่ขุดลอกขึ้นในทุ่งฝั่งซ้าย ไปลงแม่น้ำาปราจีนอีก ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำาปราจีนอีก ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปราจีนอีก ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

๓. ทำาการขุดลำาน้ำาสายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยแบ่งรับเอาน้ำาที่เป็นภัยไปเสีย น้ำาสายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยแบ่งรับเอาน้ำาที่เป็นภัยไปเสีย สายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยแบ่งรับเอาน้ำาที่เป็นภัยไปเสีย น้ำาที่เป็นภัยไปเสีย ที่เป็นภัยไปเสีย 

๔. ทำาการกกัน้ำาทีเ่ปน็ภยัไวใ้นอา่งทีจ่ะสรา้งขึน้ในบริเวณต้นน้ำา ไมใ่หป้ระดงับ่ากันลงมาเปน็จำานวนมากๆ ในเวลาน้ำาทีเ่ปน็ภยัไวใ้นอา่งทีจ่ะสรา้งขึน้ในบริเวณต้นน้ำา ไมใ่หป้ระดงับ่ากันลงมาเปน็จำานวนมากๆ ในเวลาทีเ่ปน็ภยัไวใ้นอา่งทีจ่ะสรา้งขึน้ในบริเวณต้นน้ำา ไมใ่หป้ระดงับ่ากันลงมาเปน็จำานวนมากๆ ในเวลาน้ำา ไมใ่หป้ระดงับ่ากันลงมาเปน็จำานวนมากๆ ในเวลา ไมใ่หป้ระดงับ่ากันลงมาเปน็จำานวนมากๆ ในเวลา

เดียวกัน ตามสภาวะเดิมของธรรมชาติ แต่จะกักไว้แล้วค่อยๆ ปล่อยให้ไหลลงมาเป็นจำานวนเท่าที่จะไหลไปในร่องน้ำาได้น้ำาได้ได้

เท่านั้น จะได้ไม่ล้นฝั่งไปเป็นภัยแก่สังคม
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Floods prevention for a huge plot of land involved 

five methods :

Dredging to enlarge the river and shorten the river 

bend. This makes a more sloped land, which allows  

water to flow faster and in larger volume.

Building embankments on both sides of the  

river to enlarge the river’s cross sectional in order to 

receive the runoff with no need for dredging or 

enlarging the old waterways, as it would affect 

the balance of the nature.

The embankment method was used in many 

places, as mentioned in the following examples: 

The Chiang Rak Embankment, built from the 

mouth of Bang Sue Canal to the mouth of Sawasdi 

Canal in Ayutthaya, of 63 kilometres long. The 

construction was to prevent the 12th month runoff 

from inundating the Ayutthaya fields, thus ensuring 

the rice yields of no less than 300,000 rai a year. 

However, it was not high enough to block the major 

floods in 1942. To make it high enough, the height would exceed a safety level, but if built within the safety 

level, the embankment would stand too far from the river bank, which was useless. Hence, the Royal Irrigation 

Department had built a low embankment just to prevent runoff in common years, and the result was far better 

than expected.

The embankments on both sides of Nakhon Nayok River were built to prevent flooding over rice 

fields on the riversides. The distance between the two embankments was one kilometre. Normally, this river  

would flow at 150 cubic metres per second, so the embankments were built to allow the water to rise up one  

metre higher. As a result, the flow rate would increase to 250 cubic metres per second, while the remaining 

170 cubic metres per second was released through the newly dug canal on the right, at 60 cubic metres 

per second, and via the dredged canal on the left fields into Prachin Buri River, at 110 cubic metres per second.

Digging new waterways to help receiving endangered waters.

Holding endangered waters in a reservoir,  which will be built in the headwaters area, to prevent  

large volume of water from flowing simultaneously down the stream. Thus, the water will be temporarily  

stored before gradually released in proper volume  that does not exceed capacity of the waterways, so the 

water wont’ spill over the riverbank. 

Distributing water to the large fields, and gradually releasing it down the river, while avoiding the surge of 

seawater. (This method was firstly applied by the Royal Irrigation Department in 1959.)
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๕. ทำาการส่งน้ำาให้แผ่เข้าไปในทุ่งผืนใหญ่ เพื่อไม่ให้น้ำาไหลอยู่เฉพาะแค่ในแม่น้ำา แล้วก็ค่อยๆ ผ่อนระบายทิ้งน้ำาให้แผ่เข้าไปในทุ่งผืนใหญ่ เพื่อไม่ให้น้ำาไหลอยู่เฉพาะแค่ในแม่น้ำา แล้วก็ค่อยๆ ผ่อนระบายทิ้งให้แผ่เข้าไปในทุ่งผืนใหญ่ เพื่อไม่ให้น้ำาไหลอยู่เฉพาะแค่ในแม่น้ำา แล้วก็ค่อยๆ ผ่อนระบายทิ้งน้ำาไหลอยู่เฉพาะแค่ในแม่น้ำา แล้วก็ค่อยๆ ผ่อนระบายทิ้งไหลอยู่เฉพาะแค่ในแม่น้ำา แล้วก็ค่อยๆ ผ่อนระบายทิ้งน้ำา แล้วก็ค่อยๆ ผ่อนระบายทิ้ง แล้วก็ค่อยๆ ผ่อนระบายทิ้ง 

ลงมาไม่ให้ปะทะกับจังหวะของน้ำาทะเลขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีที่กรมชลประทานเริ่มทำาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๐๒น้ำาทะเลขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีที่กรมชลประทานเริ่มทำาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๐๒ทะเลขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีที่กรมชลประทานเริ่มทำาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๐๒

ส่วนวิธีป้องกันน้ำาท่วมในพื้นที่เล็ก หม่อมหลวงชูชาติระบุว่า ควรป้องกันเฉพาะจุดสำาคัญของสังคมนั้นเป็นน้ำาท่วมในพื้นที่เล็ก หม่อมหลวงชูชาติระบุว่า ควรป้องกันเฉพาะจุดสำาคัญของสังคมนั้นเป็นท่วมในพื้นที่เล็ก หม่อมหลวงชูชาติระบุว่า ควรป้องกันเฉพาะจุดสำาคัญของสังคมนั้นเป็น 

แห่งๆ ไป โดยจะทำาได้เป็น ๒ วิธี คือ

๑. ยกพื้นบ้านหรือพื้นดินในเขตบ้านหรือที่ตั้งสังคมให้สูงพ้นระดับน้ำาที่เป็นภัยน้ำาที่เป็นภัยที่เป็นภัย

๒. ทำาคันล้อมรอบท่ีต้ังของสังคมหรือทรัพย์สมบัติน้ันให้สูงพอท่ีจะไม่ให้น้ำาล้นข้ามเข้าไปท่วมได้ ท่ีเรียกว่า น้ำาล้นข้ามเข้าไปท่วมได้ ท่ีเรียกว่า ล้นข้ามเข้าไปท่วมได้ ท่ีเรียกว่า “โพลเดอร์”   

หม่อมหลวงชูชาติ บันทึกไว้ถึงการทำาโพลเดอร์ ของกรมชลประทานไว้ว่า  

“กรม�ลประทาน�ค�ท�าคันกั�นน��าริมฝ��งแม่น��า�จ้า�ระ�าจากอ�ุธ�า ไปบรรจบคันกั�น�า�ทะ�ล แล้ววกขึ�นไปตามล�าน��าน��าริมฝ��งแม่น��า�จ้า�ระ�าจากอ�ุธ�า ไปบรรจบคันกั�น�า�ทะ�ล แล้ววกขึ�นไปตามล�าน��าริมฝ��งแม่น��า�จ้า�ระ�าจากอ�ุธ�า ไปบรรจบคันกั�น�า�ทะ�ล แล้ววกขึ�นไปตามล�าน��าน��า�จ้า�ระ�าจากอ�ุธ�า ไปบรรจบคันกั�น�า�ทะ�ล แล้ววกขึ�นไปตามล�าน��า�จ้า�ระ�าจากอ�ุธ�า ไปบรรจบคันกั�น�า�ทะ�ล แล้ววกขึ�นไปตามล�าน��าน��า

บางปะกง ล�าน��านครนา�ก จนไปบรรจบคันคลองบางปลากด ��่ือป�องกันน��าท�่�ค�ท่วมทุ่งน��อ��่ทุกปีไม่ให้ท่วมต่อไปอ�กน��านครนา�ก จนไปบรรจบคันคลองบางปลากด ��่ือป�องกันน��าท�่�ค�ท่วมทุ่งน��อ��่ทุกปีไม่ให้ท่วมต่อไปอ�กนครนา�ก จนไปบรรจบคันคลองบางปลากด ��่ือป�องกันน��าท�่�ค�ท่วมทุ่งน��อ��่ทุกปีไม่ให้ท่วมต่อไปอ�กน��าท�่�ค�ท่วมทุ่งน��อ��่ทุกปีไม่ให้ท่วมต่อไปอ�กท�่�ค�ท่วมทุ่งน��อ��่ทุกปีไม่ให้ท่วมต่อไปอ�ก 

ท�ดิ่น ๑,๗๐๐,๐๐๐ ไร่ จึงใ�้ท�านาได้

ส่วนทุ่งฝ��งซ้า�ของแม่น��านครนา�ก กรม�ลประทานก็ได้สร้างคันขึ�นล้อมรอบ ๓ ด้าน �หมือนกัน คือ ตั�งแต่ปากน��านครนา�ก กรม�ลประทานก็ได้สร้างคันขึ�นล้อมรอบ ๓ ด้าน �หมือนกัน คือ ตั�งแต่ปากนครนา�ก กรม�ลประทานก็ได้สร้างคันขึ�นล้อมรอบ ๓ ด้าน �หมือนกัน คือ ตั�งแต่ปาก

คลอง�หมือง ผ่านอ�า�ภอองครักษ์ บางล�ก�สือ บ้านสร้าง ไปจนถึงปลา�คลองหนึ่งในอ�า�ภอ�มืองปราจ�นบุร� รวม�ป็น 

ระ�ะทาง�าวทั�งสิ�น ๖๓ กิโล�มตร คันใหญ่สา�น��จะป�องกันไม่ให้น��าท่วมนาได้�ป็นจ�านวนถึง ๑�๐,๐๐๐ ไร่”น��าท่วมนาได้�ป็นจ�านวนถึง ๑�๐,๐๐๐ ไร่”ท่วมนาได้�ป็นจ�านวนถึง ๑�๐,๐๐๐ ไร่”

แก้น้ำาท่วม�น้ำาแล้ง ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจน้ำาท่วม�น้ำาแล้ง ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่วม�น้ำาแล้ง ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจน้ำาแล้ง ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้ง ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เมื่อประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นการพัฒนาแหล่งน้ำาด้วยวิธีการน้ำาด้วยวิธีการด้วยวิธีการ 

และรูปแบบต่างๆ ได้ถูกกำาหนดไว้เป็นนโยบายสำาคัญของรัฐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ 

ตัง้แตฉ่บบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐�) จนถงึปจัจุบนั โดยปรบัเปลีย่นแนวทางและรปูแบบไปตามสถานการณแ์ละโครงสรา้ง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการชลประทาน ตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ ยังคงให้ความสำาคัญ 

กบัการเกบ็กกัน้ำา เพือ่การเพาะปลกูในฤดแูลง้และการบรรเทาอทุกภยั น้ำา เพือ่การเพาะปลกูในฤดแูลง้และการบรรเทาอทุกภยั  เพือ่การเพาะปลกูในฤดแูลง้และการบรรเทาอทุกภยั 

ไม่ว่าจะเป็นโครงการชลประทานน้ำาอูน จังหวัดสกลนคร โครงการน้ำาอูน จังหวัดสกลนคร โครงการอูน จังหวัดสกลนคร โครงการ

ชลประทานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการชลประทาน

ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี โครงการชลประทานโดมน้อย จังหวัด

อุบลราชธานี โครงการชลประทานแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ 

ระบายน้ำาพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการระบายน้ำามูโนะ น้ำาพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการระบายน้ำามูโนะ พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการระบายน้ำามูโนะ น้ำามูโนะ มูโนะ 

จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาน้ำาใต้ดิน จังหวัดสุโขทัย โครงการน้ำาใต้ดิน จังหวัดสุโขทัย โครงการใต้ดิน จังหวัดสุโขทัย โครงการ

ชลประทานลำาพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา และโครงการ

ชลประทานลำาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 
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As for floods prevention in small areas, M.L. 

Chuchat suggested that the work  should only focus 

on important spots in the community. There are two 

methods in this case:

House lifting or raising the location’s ground level 

to a safe level above endangered water. 

Building embankments around the location or the 

property which are high enough to prevent the overflows. 

These are called “polders”.

M.L. Chuchat wrote about the polder- making 

process by the Royal Irrigation Department that :

“The Royal Irrigation Department  had once built the polders along the Chao Phraya riversides, from  

Ayutthaya to the sea embankments, then up along the Bang Pakong River and Nakhon Nayok River,  

to meet the embankments of Bang Plakod Canal, to prevent floods that used to hit the fields every year. As a  

result, the 1.7-million-rai of land was saved for farming.

As for the areas on the left of Nakhon Nayok River, the department had built the dikes around on three  

sides, from the mouth of Khlong Muang, passing Ongkharak District, Bang Luk Sua, and Ban Sarng, to the end 

of Khlong Nueng in Muang District of Prachin Buri Province. The total distance was 63 kilometres. This major 

embankment could save 190,000 rai of rice fields from floods.”

Solving the Droughts and Floods in the Age of National Economic 
Social and Development plan

Since Thailand had the National Economic and Social Development Plan in 1961, the water sources 

development of various methods had become the state’s major policy, from the First National Economic 

and Social Development Plan (1961- 1966) to the present one, by adjusting the frameworks and methods  

to current situations, as well as economic and social  structure.

However, the irrigation projects in each of the national economic and social development plans have always 

emphasized on water storage for cultivation in the drought season and also for floods relief. These included 

the Nam Un Irrigation Project in Sakon Nakhon, the Pran Buri Irrigation Project in Prachuap Khiri Khan, the Huay 

Luang Irrigation Project in Udon Thani, the Dome Noi Project in Ubon Ratchathani, Mae Kuang Irrigation Project  

in Chiang Mai, Phru Bar Joh Project in Narathiwat, Mu No Project in Narathiwat, The Groundwater Development 

Project in Sukhothai, Lam Phra Phloeng Dam and Lam Takhong Dam projects in Nakhon Ratchasima.



๔๒

แก้น้ำาแล้ง�น้ำาท่วม สนองพระราชดำาริ ปี ๒๕�๖น้ำาแล้ง�น้ำาท่วม สนองพระราชดำาริ ปี ๒๕�๖แล้ง�น้ำาท่วม สนองพระราชดำาริ ปี ๒๕�๖น้ำาท่วม สนองพระราชดำาริ ปี ๒๕�๖ท่วม สนองพระราชดำาริ ปี ๒๕�๖

   

นบัจากปี ๒๕๐๖ เปน็ต้นมา กรมชลประทานเริม่ต้นบทบาทในการรบัสนองพระราชดำารพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ในงานพัฒนาแหล่งน้ำาทั้งเพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การรักษาต้นน้ำาลำาธาร การระบายน้ำาจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาทั้งเพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การรักษาต้นน้ำาลำาธาร การระบายน้ำาจากพ้ืนท่ีลุ่มทั้งเพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การรักษาต้นน้ำาลำาธาร การระบายน้ำาจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาลำาธาร การระบายน้ำาจากพ้ืนท่ีลุ่มลำาธาร การระบายน้ำาจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาจากพ้ืนท่ีลุ่มจากพ้ืนท่ีลุ่ม 

และการบรรเทาอุทกภัย ในรูปแบบที่เหมาะสมกับทั้งภูมิประเทศ สภาพของแหล่งน้ำาธรรมชาติในท้องถ่ิน ความเหมาะสมน้ำาธรรมชาติในท้องถ่ิน ความเหมาะสมธรรมชาติในท้องถ่ิน ความเหมาะสม

ทางด้านวิศวกรรม รวมท้ังความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างฝายทดน้ำา น้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างฝายทดน้ำา อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างฝายทดน้ำา น้ำา   

พร้อมท่อส่งน้ำาเข้าเหมือง กระจายไปหมู่บ้านชาวไทยภูเขาในอำาเภอต่างๆ แล้วขยายลงสู่หมู่บ้านในพ้ืนที่ราบในน้ำาเข้าเหมือง กระจายไปหมู่บ้านชาวไทยภูเขาในอำาเภอต่างๆ แล้วขยายลงสู่หมู่บ้านในพ้ืนที่ราบในเข้าเหมือง กระจายไปหมู่บ้านชาวไทยภูเขาในอำาเภอต่างๆ แล้วขยายลงสู่หมู่บ้านในพ้ืนที่ราบใน 

จังหวัดต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำา โดยโครงการแรกที่กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ฝายทดน้ำาบ้านน้ำา โดยโครงการแรกที่กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ฝายทดน้ำาบ้าน โดยโครงการแรกที่กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ฝายทดน้ำาบ้านน้ำาบ้านบ้าน 

หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสภาพความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำารุนแรงกว่าภูมิภาคอื่นๆ โครงการพัฒนาน้ำารุนแรงกว่าภูมิภาคอื่นๆ โครงการพัฒนารุนแรงกว่าภูมิภาคอื่นๆ โครงการพัฒนา

แหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้างเป็นโครงการแรก คือ อ่างเก็บน้ำาบ้านส้างแก้ว น้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้างเป็นโครงการแรก คือ อ่างเก็บน้ำาบ้านส้างแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้างเป็นโครงการแรก คือ อ่างเก็บน้ำาบ้านส้างแก้ว น้ำาบ้านส้างแก้ว บ้านส้างแก้ว 

อำาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทั้งน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม และน้ำาขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม และขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม และ 

งานปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ำาธรรมชาติ เช่น ขุดลอกหนอง คลอง บึง หรือขุดสระเก็บน้ำาในไร่นาน้ำาธรรมชาติ เช่น ขุดลอกหนอง คลอง บึง หรือขุดสระเก็บน้ำาในไร่นาธรรมชาติ เช่น ขุดลอกหนอง คลอง บึง หรือขุดสระเก็บน้ำาในไร่นาน้ำาในไร่นาในไร่นา

ในพืน้ทีท่ีเ่ปน็ทีลุ่ม่น้ำาทว่มขังในฤดฝูน แต่ฤดแูลง้กลบัไมม่นี้ำา เชน่ ลุม่น้ำาก่ำา จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ไดพ้ระราชทานน้ำาทว่มขังในฤดฝูน แต่ฤดแูลง้กลบัไมม่นี้ำา เชน่ ลุม่น้ำาก่ำา จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ไดพ้ระราชทานทว่มขังในฤดฝูน แต่ฤดแูลง้กลบัไมม่นี้ำา เชน่ ลุม่น้ำาก่ำา จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ไดพ้ระราชทานน้ำา เชน่ ลุม่น้ำาก่ำา จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ไดพ้ระราชทาน เชน่ ลุม่น้ำาก่ำา จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ไดพ้ระราชทานน้ำาก่ำา จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ไดพ้ระราชทาน จงัหวดัสกลนคร-นครพนม ไดพ้ระราชทาน

แนวทางแกไ้ข ดังปรากฏในรปูลายพระหตัถท์ีท่รงเขยีนหรอืทีท่รงเรยีกวา่ “ตัวยกึยอื” และพระราชทานใหก้รมชลประทาน



๔๓

Solving the Droughts and Floods 
under the King’s Initiatives in 1963

 

Since 1963, the Royal Irrigation Department had started its duty to serve the royal initiations of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej in developing water sources for agriculture, consumption, preservation of  

headwaters, water drainage from the river basins, and floods relief,  in the methods that are suitable for  

the country’s geography, natural water sources, economic and social conditions as well as the people’s  

ways of living.

In the north, the royally-initiated water sources development projects were mostly involved construction 

of weirs and waterpiping system around hilltribe villages in many districts, and also villages in the  

plain areas. This was to relieve water shortages. The first construction project was Ban Nong Hoi Weir in  

Chiang Mai Province.

For the northeast, which suffered more severe droughts than other regions, the first water source  

development project under royal initiative was Ban Lang Kaew Reservoir in Kut Bak District, Sakon Nakhon 

Province. Most of the projects here involved 

construction of small-sized reservoirs and the dredging  

of natural water sources, such as swamps, canals, 

and ponds digging to hold water in the rice fields.

In the lowland that was inundated in the rainy 

season, but suffered water shortages in the dry season,  

such as the Kum river basin in Sakon Nakhon, His 

Majesty had offered the solutions in his “scribbles”,  

for the Royal Irrigation Department to study and 

implement the Kam River Basin Development Project. 

It became a model for development of other similar 

river basins, such as  Songkhram Basin, Se Bai Basin, 

and Se Bok Basin.

In the south, the “water” problems involved not 

only shortage and excessive amount of water, but also  

the problem of water quality. The King therefore had 

ordered the Royal Irrigation Department to start the  

Phru Bar Joh Drainage Project as the first royally-

initiated water sources development project in 



๔๔

นำามาศึกษาและดำาเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาก่ำา ตามแนวพระราชดำาริ เป็นต้นแบบสำาหรับการพัฒนาลุ่มน้ำาน้ำาก่ำา ตามแนวพระราชดำาริ เป็นต้นแบบสำาหรับการพัฒนาลุ่มน้ำา ตามแนวพระราชดำาริ เป็นต้นแบบสำาหรับการพัฒนาลุ่มน้ำาน้ำา

อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ลุ่มน้ำาสงคราม ลุ่มน้ำาเซบาย ลุ่มน้ำาเซบก เป็นต้น น้ำาสงคราม ลุ่มน้ำาเซบาย ลุ่มน้ำาเซบก เป็นต้น สงคราม ลุ่มน้ำาเซบาย ลุ่มน้ำาเซบก เป็นต้น น้ำาเซบาย ลุ่มน้ำาเซบก เป็นต้น เซบาย ลุ่มน้ำาเซบก เป็นต้น น้ำาเซบก เป็นต้น เซบก เป็นต้น 

ในภาคใต้ ปัญหา “น้ำา”น้ำา”” ไม่ใช่แค่การขาดแคลน หรือมีน้ำามากเกินไปในบางครั้งเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาคุณภาพน้ำาน้ำามากเกินไปในบางครั้งเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาคุณภาพน้ำามากเกินไปในบางครั้งเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาคุณภาพน้ำาน้ำา 

อีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำาริให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการระบายน้ำาน้ำา 

พรุบาเจาะ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริแห่งแรกของภาคใต้ และจากนั้นได้มีโครงการน้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริแห่งแรกของภาคใต้ และจากนั้นได้มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริแห่งแรกของภาคใต้ และจากนั้นได้มีโครงการ 

ระบายน้ำาเกิดขึ้นตามมาอีกหลายโครงการ เช่น โครงการระบายน้ำามูโนะ โครงการระบายน้ำาไม้แก่น และโครงการพัฒนาน้ำาเกิดขึ้นตามมาอีกหลายโครงการ เช่น โครงการระบายน้ำามูโนะ โครงการระบายน้ำาไม้แก่น และโครงการพัฒนาเกิดขึ้นตามมาอีกหลายโครงการ เช่น โครงการระบายน้ำามูโนะ โครงการระบายน้ำาไม้แก่น และโครงการพัฒนาน้ำามูโนะ โครงการระบายน้ำาไม้แก่น และโครงการพัฒนามูโนะ โครงการระบายน้ำาไม้แก่น และโครงการพัฒนาน้ำาไม้แก่น และโครงการพัฒนาไม้แก่น และโครงการพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน้ำาบางนรา เป็นต้นน้ำาบางนรา เป็นต้นบางนรา เป็นต้น

ในภาคกลาง ปัญหาเรื่องน้ำา มิใช่เฉพาะการขาดแคลนน้ำา แต่ยังมีปัญหาน้ำาท่วม ทำาความเดือดร้อนเสียหายให้น้ำา มิใช่เฉพาะการขาดแคลนน้ำา แต่ยังมีปัญหาน้ำาท่วม ทำาความเดือดร้อนเสียหายให้ มิใช่เฉพาะการขาดแคลนน้ำา แต่ยังมีปัญหาน้ำาท่วม ทำาความเดือดร้อนเสียหายให้น้ำา แต่ยังมีปัญหาน้ำาท่วม ทำาความเดือดร้อนเสียหายให้ แต่ยังมีปัญหาน้ำาท่วม ทำาความเดือดร้อนเสียหายให้น้ำาท่วม ทำาความเดือดร้อนเสียหายให้ท่วม ทำาความเดือดร้อนเสียหายให้ 

เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยด้วยความห่วงใย 

และพระราชทานแนวทางแก้ไขด้วยพระปรีชาสามารถ ดังเช่นเหตุการณ์น้ำาท่วมที่เกิดขึ้นรุนแรงหลายครั้งในพ้ืนที่น้ำาท่วมที่เกิดขึ้นรุนแรงหลายครั้งในพ้ืนที่ท่วมที่เกิดขึ้นรุนแรงหลายครั้งในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

น้ำาท่วม ปี ๒๕๒๓ท่วม ปี ๒๕๒๓
  

เมื่อเกิดน้ำาท่วม ในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำาริให้หาแนวทางที่จะน้ำาท่วม ในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำาริให้หาแนวทางที่จะท่วม ในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำาริให้หาแนวทางที่จะ 

หยุดยั้งมิให้น้ำาท่วมชานเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยให้น้ำาที่หลากมาจากทางเหนือไหลลงคลองน้ำาท่วมชานเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยให้น้ำาที่หลากมาจากทางเหนือไหลลงคลองท่วมชานเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยให้น้ำาที่หลากมาจากทางเหนือไหลลงคลองน้ำาที่หลากมาจากทางเหนือไหลลงคลองที่หลากมาจากทางเหนือไหลลงคลอง 

ในจังหวัดปทุมธานี และให้ไหลลงคลองชายทะเลในจังหวัดสมุทรปราการ ไหลออกทะเลโดยตรงต่อไป 

โครงการดังกล่าว เป็นแผนระยะยาว ประกอบด้วยการสร้างคันก้ันน้ำา โดยปรับปรุงแนวถนนเดิม คือ� ถนนน้ำา โดยปรับปรุงแนวถนนเดิม คือ� ถนน โดยปรับปรุงแนวถนนเดิม คือ� ถนน 

ร่มเกล้า และถนนกิ่งแก้ว และก่อสร้างคันกั้นน้ำาเพิ่มเติมช่วงไม่มีถนน ให้บรรจบเป็นแนวคันกั้นน้ำา ความยาวทั้งสิ้นน้ำาเพิ่มเติมช่วงไม่มีถนน ให้บรรจบเป็นแนวคันกั้นน้ำา ความยาวทั้งสิ้นเพิ่มเติมช่วงไม่มีถนน ให้บรรจบเป็นแนวคันกั้นน้ำา ความยาวทั้งสิ้นน้ำา ความยาวทั้งสิ้น ความยาวทั้งสิ้น 

๗๒ กิโลเมตร 



๔๕

the south. Other drainage projects were constructed afterwards, such as Mu No Project, Mai Kaen Project, 

and Bangnara Basin Development Project.

The central area suffered not only water shortages, but also floods problem which His Majesty 

was concerned and found the solutions himself, as it caused damages to people’s lives and properties. 

This was similar to severe floods that happened many times in Bangkok and nearby provinces.

 

The Floods in 1980

When floods took place in 1980, His Majesty had 

initiated the project to stop water from flooding the  

eastern suburbs, by diverting runoffs from the north 

into canals in Pathum Thani Province, water from the  

east into canals in Samut Prakarn and then out to sea.

This royal initiative was long-term project, 

consisting of dikes construction by improving the 

existing roads, namely Romklao and King Kaew roads, 

and building new dikes where there were no roads, to 

form a stretch of embankments, of 72 kilometres long.

The project also involved canal dredging, enlargement of existing canals, and digging  new ones  

outside the embankments, to release water out to sea. These were altogether 19 canals, with a  

total distance of 173.5 km long.  Besides, 22 more canals were dredged inside the embankments, 

including Saen Saeb Canal dredging from Khlong Tun to Khlong Phadung Krung Kasem, along with 

canal improvement to divert water from Saen Saeb Canal to Khlong Orachon drainage tunnel under 

the Rama IV Drainage Project, establishing 43 pumping stations to control the flow of water. This was a  

joint project in 1983 between the Royal Irrigation Departmentand the Department of Highways, with a budget 

of 375 million baht

Besides, there was a zoning for green areas by issuing the Bangkok Metropolitan Administration  

Regulations, prohibiting construction, modification,or changing a use purpose of certain types of building in Min Buri 

and Lat Krabang districts to prevent the city expansion.

The Phetchaburi River Basin was another area which was hit by floods. Thus, on June 17, 1980, His Majesty 

had ordered the Royal Irrigation Department to construct Huay Mae Prachan Reservoir, in Nong Ya Plong Subdistrict, 

Nong Ya Plong District, Phetchaburi Province, to efficiently relief floods in the project area.

 



๔๖

ขุดลอกคลอง ขยายคลองที่มีอยู่เดิม และขุดใหม่นอกแนวคันกั้นน้ำา เพื่อระบายลงสู่ทะเล รวม ๑� สาย มีความยาวน้ำา เพื่อระบายลงสู่ทะเล รวม ๑� สาย มีความยาว เพื่อระบายลงสู่ทะเล รวม ๑� สาย มีความยาว

รวมกัน ๑๗๓.๕ กิโลเมตร และส่วนที่อยู่ด้านในคันอีก ๒๒ คลอง โดยขุดลอกคลองแสนแสบ ตั้งแต่คลองตันจรด 

คลองผดุงกรุงเกษม ปรับปรุงคลองเพื่อผันน้ำาจากคลองแสนแสบ ไปสู่อุโมงค์ระบายน้ำาคลองอรชรของโครงการระบายน้ำาน้ำาจากคลองแสนแสบ ไปสู่อุโมงค์ระบายน้ำาคลองอรชรของโครงการระบายน้ำาจากคลองแสนแสบ ไปสู่อุโมงค์ระบายน้ำาคลองอรชรของโครงการระบายน้ำาน้ำาคลองอรชรของโครงการระบายน้ำาคลองอรชรของโครงการระบายน้ำาน้ำา

พระราม ๔ พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำารวม ๔๓ แห่ง เพื่อควบคุมการไหลของน้ำา ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับน้ำารวม ๔๓ แห่ง เพื่อควบคุมการไหลของน้ำา ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับรวม ๔๓ แห่ง เพื่อควบคุมการไหลของน้ำา ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับน้ำา ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับ ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับ 

กรมทางหลวงดำาเนินการด้วยงบประมาณ ๓๗๕ ล้านบาท เมื่อปี ๒๕๒๖ 

ปัจจุบัน โครงการตามแผนระยะยาวในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ใช้ประโยชน์

ได้อย่างบังเกิดผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลสมตามพระราชประสงค์ทุกประการ

นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนดเขตพื้นที่สีเขียว โดยการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้  

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภทในเขตท้องที่มีนบุรี ลาดกระบัง เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมือง 

พื้นที่ลุ่มน้ำาเพชรบุรี เป็นอีกพื้นท่ีท่ีประสบกับปัญหาน้ำาท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานน้ำาเพชรบุรี เป็นอีกพื้นท่ีท่ีประสบกับปัญหาน้ำาท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานเพชรบุรี เป็นอีกพื้นท่ีท่ีประสบกับปัญหาน้ำาท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานน้ำาท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทาน 

แนวพระราชดำาริเม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ และวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้กรมชลประทาน 

ดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ประจันต์ข้ึน ที่ตำาบลหนองหญ้าปล้อง อำาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี น้ำาห้วยแม่ประจันต์ข้ึน ที่ตำาบลหนองหญ้าปล้อง อำาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ห้วยแม่ประจันต์ข้ึน ที่ตำาบลหนองหญ้าปล้อง อำาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  

เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรี ให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

น้ำาท่วม ปี ๒๕๒๖ท่วม ปี ๒๕๒๖

 

ในปี ๒๕๒๖ พายุหลายลูกพัดผ่านเข้าภาคเหนือและภาคกลางในช่วงเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ทำาให้เกิดน้ำาท่วมน้ำาท่วมท่วม

รุนแรงมาก วัดปริมาณฝนตลอดทั้งปีได้ ๒,๑๑� มิลลิเมตร จากค่าฝนเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่

ของกรุงเทพฯ และปริมณฑลจมน้ำา บางพื้นที่มีน้ำาท่วมขังนานถึง ๔ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จน้ำา บางพื้นที่มีน้ำาท่วมขังนานถึง ๔ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ บางพื้นที่มีน้ำาท่วมขังนานถึง ๔ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จน้ำาท่วมขังนานถึง ๔ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จท่วมขังนานถึง ๔ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรสภาพน้ำาท่วมบริเวณทุ่งพระโขนงและทุ่งลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน น้ำาท่วมบริเวณทุ่งพระโขนงและทุ่งลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ท่วมบริเวณทุ่งพระโขนงและทุ่งลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๒๖ แล้วพระราชทานพระราชดำาริให้ปรับปรุงคลองธรรมชาติสายต่างๆ ทางด้านทิศตะวันออกของ 

ถนนสายบางกะป�-บางนา และปรับปรุงท่อลอดถนน ตลอดจนร่องน้ำาใต้สะพานคลองต่างๆ ตามทางหลวง เพ่ือให้น้ำาใต้สะพานคลองต่างๆ ตามทางหลวง เพ่ือให้ใต้สะพานคลองต่างๆ ตามทางหลวง เพ่ือให้ 

น้ำาไหลได้สะดวกกับซ่อมแซมท่อประปาตามถนน ท้ังยังพระราชทานพระราชดำาริให้สร้างประตูน้ำาในคลองแสนแสบไหลได้สะดวกกับซ่อมแซมท่อประปาตามถนน ท้ังยังพระราชทานพระราชดำาริให้สร้างประตูน้ำาในคลองแสนแสบน้ำาในคลองแสนแสบในคลองแสนแสบ 

ตรงจุดท่ีจะเช่ือมต่อกับคลองบางกะป�ให้เร็วท่ีสุดท่ีจะทำาได้ 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำาเนินลุยน้ำาไปตามตรอกซอกซอยน้ำาไปตามตรอกซอกซอยไปตามตรอกซอกซอย 

และถนนที่น้ำาท่วม เพ่ือทอดพระเนตรสภาพคลองเจ�ก คลองบางจาก และคลองบางอ้อ บริเวณที่ตัดกับทางด่วนพิเศษน้ำาท่วม เพ่ือทอดพระเนตรสภาพคลองเจ�ก คลองบางจาก และคลองบางอ้อ บริเวณที่ตัดกับทางด่วนพิเศษท่วม เพื่อทอดพระเนตรสภาพคลองเจ�ก คลองบางจาก และคลองบางอ้อ บริเวณที่ตัดกับทางด่วนพิเศษ 

ซึ่งคลองดังกล่าวเป็นคลองที่จะชักน้ำาจากพื้นที่ท่วมขังสองฝ่ัง และทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองไปตามคูข้างน้ำาจากพื้นที่ท่วมขังสองฝ่ัง และทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองไปตามคูข้างจากพื้นที่ท่วมขังสองฝ่ัง และทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองไปตามคูข้าง 

ถนนสายสรรพาวุธ-บางนา และทรงพระดำาเนินลุยน้ำาท่วมระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตร เพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำาท่วมระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตร เพื่อทอดพระเนตรสภาพท่วมระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตร เพื่อทอดพระเนตรสภาพ 

น้ำาท่วมเขตบางขุนเทียนและเขตธนบุรี นานกว่า ๔ ช่ัวโมง ที่ทรงตรวจตราประตูน้ำาและสังเกตการณ์การสูบน้ำาด้วยท่วมเขตบางขุนเทียนและเขตธนบุรี นานกว่า ๔ ชั่วโมง ที่ทรงตรวจตราประตูน้ำาและสังเกตการณ์การสูบน้ำาด้วยน้ำาและสังเกตการณ์การสูบน้ำาด้วยและสังเกตการณ์การสูบน้ำาด้วยน้ำาด้วยด้วย 

พระองค์เอง จากนั้นพระราชทานพระราชดำาริให้กรมชลประทานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทางรถไ�สายแม่กลองเพ่ิมขึ้น 

และขุดคลองลัดเพื่อเร่งให้การระบายน้ำาเร็วขึ้น น้ำาเร็วขึ้น เร็วขึ้น 



๔๗

The Floods in 1983

In 1983, the north and the central regions were hit by storms between September- October, 

causing severe floods. The annual rainfall was 2,119 millimeters, compared with the average rainfall  

at 1,200 millimeters. Most areas of Bangkok and its suburbs were inundated, some as long as four  

months. His Majesty went to inspect the floods in Phra Khanong and Lat Phrao areas on November 7, 1983, 

and ordered that some natural canals and sewers be dredged to facilitate water flow. Besides, His Majesty  

suggested a water gate construction in Saen Saeb Canal where it was connected with Bangkapi Canal. 

On November 14, 1983, His Majesty had waded through the water in flooded sois and streets, 

to see the progress of the royally-initiated floods relief project and to gather information along  

Sanphawut-Bangna Road.  He also waded into over-one-kilometer flood to see the inundation of  

Bang Khun Thian and Thon Buri districts, and spent four hours inspecting the water gates and  

pumping system. After that, His Majesty assigned the Royal Irrigation Departmentto to build a drainage 

tunnel under the Maeklong Railway, and to dig a short-cut canal for faster drainage.

The Southern Floods in 1988

        
The November 1988 major flood disaster in the south had led to the Royally-Initiated Pak Phanang  

Basin Development Project. The Royal Irrigation Department had taken the tasks of land development  

and restoration, as well as damage prevention in the project area. The operation was divided into two phases. 

The first was the digging of natural canals and improvement of drainage canals, while the second  phase 

involved digging new short-cut canals to faster release water in the Pak Phanang River out to sea. The Utokvipatprasit 

Water Gate was constructed, along with the main 

drainage system, the embankment to separate 

fresh water from seawater, the 521,500-rai irrigation 

system, and a short-cut canal between Pak Phanang 

River and an emergency drainage canal to improve 

water circulation and reduce water pollution.

Furthermore, the department also install the  

Tele-metering system for water control and forecast 

in the Pak Phanang Basin, for effective water 

management both in the rainy and dry seasons.

Droughts in 1992-1994



๔๘

น้ำาท่วมภาคใต้ ปี ๒๕๓๑ท่วมภาคใต้ ปี ๒๕๓๑

  

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ ทำาให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหายเป็นอันมาก 

กรมชลประทานรับสนองพระราชดำาริในการ�้ืน�ู พัฒนาพื้นที่ และแก้ไขป้องกันมิให้พื้นที่นั้นรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง 

ได้รับความเสียหายอีกต่อไป โดยแบ่งการดำาเนินงานเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การขุดคลองธรรมชาติและปรับปรุง

คลองระบายน้ำาต่างๆ หลายสาย ระยะที่ ๒ พิจารณาขุดคลองใหม่เป็นช่วงแนวลัด เพื่อระบายน้ำาในแม่น้ำาปากพนังน้ำาต่างๆ หลายสาย ระยะที่ ๒ พิจารณาขุดคลองใหม่เป็นช่วงแนวลัด เพื่อระบายน้ำาในแม่น้ำาปากพนังต่างๆ หลายสาย ระยะที่ ๒ พิจารณาขุดคลองใหม่เป็นช่วงแนวลัด เพื่อระบายน้ำาในแม่น้ำาปากพนังน้ำาในแม่น้ำาปากพนังในแม่น้ำาปากพนังน้ำาปากพนังปากพนัง 

ลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำา น้ำา  “อุทกวิภาชประสิทธิ” ระบบระบายน้ำาสายหลักและอาคารประกอบน้ำาสายหลักและอาคารประกอบสายหลักและอาคารประกอบ 

๕ สาย ก่อสร้างคันแบ่งเขตน้ำาจืด-น้ำาเค็ม ระบบชลประทาน ๕๒๑,๕๐๐ ไร่ และขุดคลองลัด เชื่อมระหว่างแม่น้ำาปากพนังน้ำาจืด-น้ำาเค็ม ระบบชลประทาน ๕๒๑,๕๐๐ ไร่ และขุดคลองลัด เชื่อมระหว่างแม่น้ำาปากพนังจืด-น้ำาเค็ม ระบบชลประทาน ๕๒๑,๕๐๐ ไร่ และขุดคลองลัด เชื่อมระหว่างแม่น้ำาปากพนังน้ำาเค็ม ระบบชลประทาน ๕๒๑,๕๐๐ ไร่ และขุดคลองลัด เชื่อมระหว่างแม่น้ำาปากพนังเค็ม ระบบชลประทาน ๕๒๑,๕๐๐ ไร่ และขุดคลองลัด เชื่อมระหว่างแม่น้ำาปากพนังน้ำาปากพนังปากพนัง

ด้านท้ายประตูระบายน้ำาอุทกวิภาชประสิทธิ และคลองระบายน้ำาฉุกเฉินเพื่อให้น้ำาไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยน้ำาอุทกวิภาชประสิทธิ และคลองระบายน้ำาฉุกเฉินเพื่อให้น้ำาไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยอุทกวิภาชประสิทธิ และคลองระบายน้ำาฉุกเฉินเพื่อให้น้ำาไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยน้ำาฉุกเฉินเพื่อให้น้ำาไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยฉุกเฉินเพื่อให้น้ำาไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยน้ำาไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยไหลหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วย

ลดปัญหาน้ำาเน่าเสียได้น้ำาเน่าเสียได้เน่าเสียได ้

นอกจากนี ้กรมชลประทานยังติดต้ังระบบโทรมาตร เพ่ือควบคุมและพยากรณ์สถานการณ์น้ำา ในลุม่น้ำาปากพนงั ทำาให้น้ำา ในลุม่น้ำาปากพนงั ทำาให้ในลุม่น้ำาปากพนงั ทำาให้น้ำาปากพนงั ทำาให้ปากพนงั ทำาให้

สามารถบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำาปากพนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง น้ำาในลุ่มน้ำาปากพนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ในลุ่มน้ำาปากพนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง น้ำาปากพนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ปากพนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 

น้ำาแล้ง ปี ๒๕๓๕�๒๕๓�แล้ง ปี ๒๕๓๕�๒๕๓�

 

ในปี ๒๕๓๕ กรมชลประทานต้องเผชิญกับภารกิจอันหนักหน่วงในการแก้ไขวิกฤตการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรง 

เนื่องจากฝนตกน้อยมากมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ จนทำาให้น้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์น้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์สุดเป็นประวัติการณ์

นับแต่ที่ได้มีการก่อสร้างทั้งสองเขื่อนดังกล่าวมา ขณะที่ทุ่งราบเจ้าพระยาต้องการใช้น้ำาจากทั้งสองเขื่อนนี้ ปีละประมาณ น้ำาจากทั้งสองเขื่อนนี้ ปีละประมาณ จากทั้งสองเขื่อนนี้ ปีละประมาณ 

๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ น้ำารวมกันทั้งสองเขื่อนมีเพียง ๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำารวมกันทั้งสองเขื่อนมีเพียง ๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมกันทั้งสองเขื่อนมีเพียง ๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

ยิ่งกว่านั้น ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สถานการณ์น้ำาวิกฤติสุด เพราะปริมาตรน้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้ำาวิกฤติสุด เพราะปริมาตรน้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ วิกฤติสุด เพราะปริมาตรน้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ น้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ 

มีเหลือรวมกันเพียง ๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ กรมชลประทานต้องออกมาตรการห้ามการทำานาปรัง เนื่องจากไม่สามารถส่งน้ำาน้ำา 

ให้ได้ การทำานาปีจำาเป็นต้องเล่ือนออกไป พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในภาคกลาง ราษฎรต้องขุดบ่อน้ำาต้ืน และขุดน้ำาใต้ดินข้ึนมาใช้น้ำาต้ืน และขุดน้ำาใต้ดินข้ึนมาใช้ต้ืน และขุดน้ำาใต้ดินข้ึนมาใช้น้ำาใต้ดินข้ึนมาใช้ใต้ดินข้ึนมาใช้ 

ต้องงดการเดินเรือในแม่น้ำาท่าจีนและแม่น้ำาเจ้าพระยา ห้ามสนามกอล์�ทุกแห่งใช้น้ำาชลประทาน รณรงค์ให้มีการรักษาน้ำาท่าจีนและแม่น้ำาเจ้าพระยา ห้ามสนามกอล์�ทุกแห่งใช้น้ำาชลประทาน รณรงค์ให้มีการรักษาท่าจีนและแม่น้ำาเจ้าพระยา ห้ามสนามกอล์�ทุกแห่งใช้น้ำาชลประทาน รณรงค์ให้มีการรักษาน้ำาเจ้าพระยา ห้ามสนามกอล์�ทุกแห่งใช้น้ำาชลประทาน รณรงค์ให้มีการรักษาเจ้าพระยา ห้ามสนามกอล์�ทุกแห่งใช้น้ำาชลประทาน รณรงค์ให้มีการรักษาน้ำาชลประทาน รณรงค์ให้มีการรักษาชลประทาน รณรงค์ให้มีการรักษา

คุณภาพน้ำาอย่างเหมาะสม ขณะที่ปัญหาใหญ่อยู่ที่สวนส้ม สวนทุเรียน กำาลังจะล่ม เพราะไม่มีน้ำาผลักดันน้ำาเค็ม น้ำาอย่างเหมาะสม ขณะที่ปัญหาใหญ่อยู่ที่สวนส้ม สวนทุเรียน กำาลังจะล่ม เพราะไม่มีน้ำาผลักดันน้ำาเค็ม อย่างเหมาะสม ขณะที่ปัญหาใหญ่อยู่ที่สวนส้ม สวนทุเรียน กำาลังจะล่ม เพราะไม่มีน้ำาผลักดันน้ำาเค็ม น้ำาผลักดันน้ำาเค็ม ผลักดันน้ำาเค็ม น้ำาเค็ม เค็ม 

กรมชลประทานจึงต้องป�ดคลองนับร้อยแห่งเพื่อไม่ให้น้ำาเค็มรุกเข้ามา น้ำาเค็มรุกเข้ามา เค็มรุกเข้ามา 

วิกฤตการณ์ครั้งน้ี ผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคภูมิใจของกรมชลประทาน ที่ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจ 

ทุ่มเทสติปัญญาความสามารถป้องกันไม่ให้ความเค็มของแม่น้ำาเจ้าพระยา ที่ตำาบลสำาแล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดน้ำาเจ้าพระยา ท่ีตำาบลสำาแล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดเจ้าพระยา ท่ีตำาบลสำาแล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจุด 



๔๙

Droughts in 1992-1994

In 1992, the Royal Irrigation Department had to deal with severe droughts, as a result of scarce  

rainfall since 1991. Water in the Bhumibol and Sirikit dams had decreased to the lowest volume, for the first 

time in their histories.  While the Chao Phraya Basin needed water from both dams at 8,000 million cubic  

meters per year, the two dams had only 5,000 million cubic meters of water  left on January 1, 1993. Worse, 

on January 1, 1994,  the water situation had reached a critical state  when both dams had only 2,000 million 

cubic meters of water left.

During the crisis, the Royal Irrigation Department had issued a ban on off-season rice cultivation, due  

to inadequate water supply. The in-season rice farming was also postponed. In the central area, wells and 

groundwater were dug  out, water commuting was prohibited in Tha Chin River and the Chao Phraya, every  

golf course was not allowed to use irrigation water, accompanied with water recycling campaign. Since the  

major problems were the damaging orange and durian plantations due to saltwater invasion, the department  

had to close hundreds of canals to block the seawater.

Hence, the Royal Irrigation Department had saved the country from this crisis, by preventing excessive  

amount of salt water from the Chao Phraya River at Samlae Subdistrict in Pathum Thani, which was the origin 

of Prapa Canal. The water was diverted from Mae Klong Basin, via diversion canals into Tha Chin River at  

Suphan Buri Province. Then the water was diverted into the Chao Phraya River at Samlae Subdistrict,  

passing Phraya Banlue and Phra Phimol canals where large water pumps were installed. However, as the  

diversion canal had not enough slope for the drain, the department had built temporary sandbag  

embankments in small canals along the way, before pumping water into Phraya Banlue and Phra Phimol Canals, 

and letting it out to Chao Phraya River. This was the first time in the history that water was diverted across 

the rivers, from Mae Klong River to Chao Phraya River. 

 

The Floods in 1995

By the end of 1995, many typhoons had passed over the north, the central and  the northeast regions, 

downward to Bangkok.  On September 18, the tropical depression “Ryan” had brought heavy rains,  

causing the northern runoff to flow downward to Bangkok. Immediately on the next day, September 19,  

His Majesty the King had called an urgent meeting of the involved government officials, including the  

Royal Irrigation Department, Bangkok Metropolitan Administration, and the privy councillors who were experts 
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เริ่มต้นของคลองประปาเกินกำาหนด ด้วยการผันน้ำาจากลุ่มน้ำาแม่กลอง ผ่านคลองผันน้ำา น้ำาจากลุ่มน้ำาแม่กลอง ผ่านคลองผันน้ำา จากลุ่มน้ำาแม่กลอง ผ่านคลองผันน้ำา น้ำาแม่กลอง ผ่านคลองผันน้ำา แม่กลอง ผ่านคลองผันน้ำา น้ำา  “จระเ�้สามพัน” และคลอง 

ท่าสาร-บางปลา มาลงแม่น้ำาท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วผันข้ามมาลงแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ตำาบลสำาแล ผ่านคลองน้ำาท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วผันข้ามมาลงแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ตำาบลสำาแล ผ่านคลองท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วผันข้ามมาลงแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ตำาบลสำาแล ผ่านคลองน้ำาเจ้าพระยาที่ตำาบลสำาแล ผ่านคลองเจ้าพระยาที่ตำาบลสำาแล ผ่านคลอง 

พระยาบรรลือกบัคลองพระพมิล ซึง่มปีัม๊ขนาดใหญอ่ยู่ แต่คลองทีจ่ะผันน้ำาไมม่คีวามลาดเอยีงพอ กรมชลประทานจงึตอ้งน้ำาไมม่คีวามลาดเอยีงพอ กรมชลประทานจงึตอ้งไมม่คีวามลาดเอยีงพอ กรมชลประทานจงึตอ้ง

ใช้วิธีกั้นทำานบชั่วคราวด้วยกระสอบทราย ป�ดคลองเล็กคลองน้อยที่เชื่อมอยู่ตลอดทางหลายสิบคลอง แล้วสูบน้ำาใส่น้ำาใส่ใส่ 

คลองพระยาบรรลือกับคลองพระพิมล ฝั่งแม่น้ำาท่าจีน ให้มาออกที่แม่น้ำาเจ้าพระยาได้สำาเร็จ นับเป็นครั้งแรกในน้ำาท่าจีน ให้มาออกที่แม่น้ำาเจ้าพระยาได้สำาเร็จ นับเป็นครั้งแรกในท่าจีน ให้มาออกที่แม่น้ำาเจ้าพระยาได้สำาเร็จ นับเป็นครั้งแรกในน้ำาเจ้าพระยาได้สำาเร็จ นับเป็นครั้งแรกในเจ้าพระยาได้สำาเร็จ นับเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ ที่มีการผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำา จากลุ่มน้ำาแม่กลองมาแม่น้ำาเจ้าพระยา น้ำาข้ามลุ่มน้ำา จากลุ่มน้ำาแม่กลองมาแม่น้ำาเจ้าพระยา ข้ามลุ่มน้ำา จากลุ่มน้ำาแม่กลองมาแม่น้ำาเจ้าพระยา น้ำา จากลุ่มน้ำาแม่กลองมาแม่น้ำาเจ้าพระยา  จากลุ่มน้ำาแม่กลองมาแม่น้ำาเจ้าพระยา น้ำาแม่กลองมาแม่น้ำาเจ้าพระยา แม่กลองมาแม่น้ำาเจ้าพระยา น้ำาเจ้าพระยา เจ้าพระยา 

น้ำาท่วม ปี ๒๕๓๘ท่วม ปี ๒๕๓๘

ปลายปี ๒๕๓๘ ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยที่ถือว่าเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้น 

จากการที่มีพายุไต้ฝุ่นหลายลูกพัดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานคร 

ในวันที่ ๑๘ กันยายน และจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น Ryan ซึ่งทำาให้เกิดฝนตกหนักมาก เป็นเหตุให้น้ำาเหนือไหลน้ำาเหนือไหลเหนือไหล

หลากลงมาสู่พื้นที่ภาคกลาง และจะถึงในวันรุ่งขึ้น วันที่ ๑� กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยใน

สถานการณ์ความรนุแรงจากอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ ไดท้รงเรยีกประชมุองคมนตรทีีร่บัผดิชอบในเรือ่งน้ำา รวมทัง้กรมชลประทานน้ำา รวมทัง้กรมชลประทาน รวมทัง้กรมชลประทาน 

และกรุงเทพมหานครเป็นการด่วน รับสั่งให้เร่งแก้ไขปัญหาให้เสร็จภายในสามวัน พร้อมทั้งทรงอธิบายรายละเอียดทาง

วิชาการ ถึงวิธีการทำางานป้องกันบรรเทาน้ำาท่วมกรุงเทพฯ ด้วยการให้น้ำาไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ำาตามธรรมชาติของน้ำาน้ำาท่วมกรุงเทพฯ ด้วยการให้น้ำาไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ำาตามธรรมชาติของน้ำาท่วมกรุงเทพฯ ด้วยการให้น้ำาไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ำาตามธรรมชาติของน้ำาน้ำาไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ำาตามธรรมชาติของน้ำาไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ำาตามธรรมชาติของน้ำาต่ำาตามธรรมชาติของน้ำาตามธรรมชาติของน้ำาน้ำา 

ทรงให้ขุดตัดถนนท่ีขวางทางน้ำา ขุดขยายร่องระบายน้ำาใต้ทางรถไ� หาทางให้น้ำาไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำาให้น้ำา ขุดขยายร่องระบายน้ำาใต้ทางรถไ� หาทางให้น้ำาไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำาให้ ขุดขยายร่องระบายน้ำาใต้ทางรถไ� หาทางให้น้ำาไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำาให้น้ำาใต้ทางรถไ� หาทางให้น้ำาไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำาให้ใต้ทางรถไ� หาทางให้น้ำาไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำาให้น้ำาไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำาให้ไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำาให้น้ำาให้ให้ 

ลงทะเลไปโดยเร็ว ส่วนโครงการระยะยาว ทรงให้เตรียมการขุดขยายคูคลองระบบประตูระบายน้ำาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำาน้ำาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำาน้ำา

ตามที่ต่างๆ ที่เหมาะสม และให้ทำาความเข้าใจกับประชาชนที่อาจต้องเสียสละหรืออาจต้องโยกย้ายออกจากพื้นที ่

ริมคลองต่างๆ อันเป็นพื้นที่สาธารณะ

ถัดมา ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังมีพายุโลอิสพัดผ่านเข้ามา ทำาให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน 

วัดปริมาณน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาได้สูงถึง ๒.๒๗ เมตร เหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาได้สูงถึง ๒.๒๗ เมตร เหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในแม่น้ำาเจ้าพระยาได้สูงถึง ๒.๒๗ เมตร เหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์น้ำาเจ้าพระยาได้สูงถึง ๒.๒๗ เมตร เหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์เจ้าพระยาได้สูงถึง ๒.๒๗ เมตร เหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์น้ำาทะเลปานกลาง ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทะเลปานกลาง ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

(เท่าน้ำาท่วมปี ๒๔๘๕) ทำาให้คันกั้นน้ำาริมสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาถูกน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำาท่วมปี ๒๔๘๕) ทำาให้คันกั้นน้ำาริมสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาถูกน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่วมปี ๒๔๘๕) ทำาให้คันกั้นน้ำาริมสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาถูกน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำาริมสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาถูกน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งริมสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาถูกน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำาเจ้าพระยาถูกน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพระยาถูกน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำาทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ฝัง่ธนบรุ ีระดับความสงูถงึ ๑ เมตร รวมระยะเวลาน้ำาทว่มประมาณ ๒ เดอืน อกีทัง้ยงัมนี้ำาเหนอืหลากเขา้ทว่มพ้ืนทีจ่งัหวดัน้ำาทว่มประมาณ ๒ เดอืน อกีทัง้ยงัมนี้ำาเหนอืหลากเขา้ทว่มพ้ืนทีจ่งัหวดัทว่มประมาณ ๒ เดอืน อกีทัง้ยงัมนี้ำาเหนอืหลากเขา้ทว่มพ้ืนทีจ่งัหวดัน้ำาเหนอืหลากเขา้ทว่มพ้ืนทีจ่งัหวดัเหนอืหลากเขา้ทว่มพ้ืนทีจ่งัหวดั

โดยรอบ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

เหตุการณ์น้ำาท่วมคราวนี้ นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขเป็นระยะๆ น้ำาท่วมคราวนี้ นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขเป็นระยะๆ ท่วมคราวนี้ นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

เช่น มีพระราชดำาริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที ่

ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยการเร่งระดมติดต้ังเครื่องสูบน้ำาขนาดใหญ่ตามจุดต่างๆ ในคลองชายทะเลน้ำาขนาดใหญ่ตามจุดต่างๆ ในคลองชายทะเลขนาดใหญ่ตามจุดต่างๆ ในคลองชายทะเล 

เพื่อเร่งสูบระบายน้ำาออกสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งการติดต้ังเครื่องผลักดันน้ำาในคลองระบายน้ำาสายต่างๆ เพ่ือเร่งน้ำาออกสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งการติดต้ังเครื่องผลักดันน้ำาในคลองระบายน้ำาสายต่างๆ เพ่ือเร่งออกสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งการติดต้ังเครื่องผลักดันน้ำาในคลองระบายน้ำาสายต่างๆ เพ่ือเร่งน้ำาในคลองระบายน้ำาสายต่างๆ เพ่ือเร่งในคลองระบายน้ำาสายต่างๆ เพ่ือเร่งน้ำาสายต่างๆ เพ่ือเร่งสายต่างๆ เพ่ือเร่ง

ความเร็วของกระแสน้ำา ทำาให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมน้ำา ทำาให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม ทำาให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมน้ำาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมน้ำาท่วมท่วม

ในระยะยาว ด้วยวิธีการที่เรียกว่า โครงการแก้มลิง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 



๕๑

in water management. The king told the officials to solve the problem within three days, and explained  

to the meeting about the floods prevention methods for Bangkok, which was to allow water flow from higher  

to lower elevations. 

Regarding the long-term mega-projects, His Majesty had ordered the preparation for enlargement of the 

canals, water gates and pumping systems, while creating people’s understanding in case they had to sacrifice 

by moving out from their canalside residences.

On October 27, the storm “Lois” passed over the country, causing heavy rains continuously for several days. 

The water level in the Chao Phraya River had risen to 2.27 meters above the average sea level, which was  

the highest level in the history. (Equal to the 1942 floods). The water flowed over embankments on both sides  

of the Chao Phraya River, inundating several areas, especially those on Thon Buri side. The flood level was  

about one metre high, and lasted for two months. The northern runoffs also inundated areas in the nearby provinces.

Because of this flood, His Majesty had suggested short-term solutions, such as assigning the Royal Irrigation 

Department and other concerned agencies to find floods relief and prevention measures for the east 

of Bangkok, by speeding installation of large water pumps in seaside canals and water jets in drainage  

canals to increase capacity of the drainage system. Also, the King offered a long-term solution, known as  

“Kaem Ling Project” on December 4, 1995.

“Kaem Ling Project” was created in accordance with the old nature of Bangkok, which was the lowland  

area, causing slow drainage when there were floods. Moreover, most canals did not have much slope, many  

of them were shallow and covered with weeds, obstructing the waterways. This was one factor that caused  

long-period inundation of Bangkok and nearly areas.

The key principle of Kaem Ling Project was to drain water out of the upper areas into canals, then storing 

a huge volume of water at seaside areas, such as the eastern seaside canals which served as water 

storage. Those were “Kaem Ling” (monkey cheeks). When the seawater receded to lower level than canal water, 

the water would be drained out from canals through water gates. This was based on the Theory of Gravitation. 

After that, water would be pumped out from the “Kaem Ling” canals and released out to sea, causing 

flood water to recede.  When the seawater rose higher than canal water, the water gates would be closed to prevent 

water from flowing back. 

The Kaem Ling Project was divided into two parts. One was the “Kaem Ling Project on the East of Chao 

Phraya River” , which was to receive water on the east of Chao Phraya River from Saraburi, Ayutthaya, 

Pathum Thani, Nonthaburi, and Bangkok down to various canals. This project used the seaside canals in 

Samut Prakarn Province as a water storage, and used the north-south natural canals such as Prince Chaiyanuchit 

Canal, Bang Pla Canal, Khlong Dan, Bang Ping Canal, Tamru Canal, and seaside canals for water drainage 

in and out of the holding ponds. 

The other was “Kaem Ling Project on the West of Chao Phraya River” , which was to receive water  

on the west side, from Ang Thong, Ayutthaya, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Bangkok and Samut Sakhon 

to Mahachai Canal, Sanam Chai Canal, and Tha Chin River and let out to sea at Samut Sakhon Province. 



๕๒

“โครงการแก้มลิง” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะลุ่มต่ำา ทำาให้ต่ำา ทำาให้ ทำาให้ 

การระบายน้ำายามเกิดภาวะน้ำาท่วมเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะเดียวกันคูคลองต่างๆ ก็มีความลาดเทน้อย หลายคลองต้ืนเขินน้ำายามเกิดภาวะน้ำาท่วมเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะเดียวกันคูคลองต่างๆ ก็มีความลาดเทน้อย หลายคลองต้ืนเขินยามเกิดภาวะน้ำาท่วมเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะเดียวกันคูคลองต่างๆ ก็มีความลาดเทน้อย หลายคลองต้ืนเขินน้ำาท่วมเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะเดียวกันคูคลองต่างๆ ก็มีความลาดเทน้อย หลายคลองต้ืนเขินท่วมเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะเดียวกันคูคลองต่างๆ ก็มีความลาดเทน้อย หลายคลองต้ืนเขิน 

มีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำาไหล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้น้ำาท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นเวลานานน้ำาไหล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้น้ำาท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นเวลานานไหล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้น้ำาท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นเวลานานน้ำาท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นเวลานานท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นเวลานาน

หลกัการสำาคัญของโครงการแกม้ลงิ คอื การระบายน้ำาออกจากพืน้ทีต่อนบนใหไ้หลไปตามคลองในแนวเหนอื-ใต ้จากน้ำาออกจากพืน้ทีต่อนบนใหไ้หลไปตามคลองในแนวเหนอื-ใต ้จากออกจากพืน้ทีต่อนบนใหไ้หลไปตามคลองในแนวเหนอื-ใต ้จาก

นั้นพักน้ำาขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝั่งตะวันออก ซึ่งจะทำาหน้าที่เป็นบ่อเก็บน้ำาขนาดใหญ่ น้ำาขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝั่งตะวันออก ซึ่งจะทำาหน้าที่เป็นบ่อเก็บน้ำาขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝั่งตะวันออก ซึ่งจะทำาหน้าที่เป็นบ่อเก็บน้ำาขนาดใหญ่ น้ำาขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ 

เรียกว่า “แก้มลิง” เมื่อระดับน้ำาทะเลลดต่ำาลงกว่าระดับน้ำาในคลอง ก็ระบายน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูน้ำาทะเลลดต่ำาลงกว่าระดับน้ำาในคลอง ก็ระบายน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูทะเลลดต่ำาลงกว่าระดับน้ำาในคลอง ก็ระบายน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูต่ำาลงกว่าระดับน้ำาในคลอง ก็ระบายน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูลงกว่าระดับน้ำาในคลอง ก็ระบายน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูน้ำาในคลอง ก็ระบายน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูในคลอง ก็ระบายน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูน้ำาจากคลองดังกล่าวออกทางประตูจากคลองดังกล่าวออกทางประตู 

ระบายน้ำา โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลกตามธรรมชาติ แล้วจึงสูบน้ำาออกจากคลองที่ทำาหน้าที่ น้ำา โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลกตามธรรมชาติ แล้วจึงสูบน้ำาออกจากคลองที่ทำาหน้าที่  โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลกตามธรรมชาติ แล้วจึงสูบน้ำาออกจากคลองที่ทำาหน้าที่ น้ำาออกจากคลองที่ทำาหน้าที่ ออกจากคลองที่ทำาหน้าที่ “แก้มลิง” เพื่อให้ 

ระบายออกในระดับต่ำาที่สุดออกสู่ทะเล จะได้ทำาให้น้ำาตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำาท่วมพื้นที่ต่ำาที่สุดออกสู่ทะเล จะได้ทำาให้น้ำาตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำาท่วมพื้นที่ที่สุดออกสู่ทะเล จะได้ทำาให้น้ำาตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำาท่วมพื้นที่น้ำาตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำาท่วมพื้นที่ตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำาท่วมพื้นที่น้ำาท่วมพื้นที่ท่วมพื้นที่

ลดน้อยลง และเมื่อระดับน้ำาทะเลสูงกว่าระดับน้ำาในลำาคลอง จึงทำาการป�ดประตูระบายน้ำา เพื่อป้องกันมิให้น้ำาย้อนกลับ น้ำาทะเลสูงกว่าระดับน้ำาในลำาคลอง จึงทำาการป�ดประตูระบายน้ำา เพื่อป้องกันมิให้น้ำาย้อนกลับ ทะเลสูงกว่าระดับน้ำาในลำาคลอง จึงทำาการป�ดประตูระบายน้ำา เพื่อป้องกันมิให้น้ำาย้อนกลับ น้ำาในลำาคลอง จึงทำาการป�ดประตูระบายน้ำา เพื่อป้องกันมิให้น้ำาย้อนกลับ ในลำาคลอง จึงทำาการป�ดประตูระบายน้ำา เพื่อป้องกันมิให้น้ำาย้อนกลับ น้ำา เพื่อป้องกันมิให้น้ำาย้อนกลับ  เพื่อป้องกันมิให้น้ำาย้อนกลับ น้ำาย้อนกลับ ย้อนกลับ 

โดยยึดหลักน้ำาไหลทางเดียวน้ำาไหลทางเดียวไหลทางเดียว

โครงการแก้มลิง ประกอบด้วย “โครงการแก้มลิงฝ่ังตะวันออก�องแม่น้ำาเจ้าพระยา”น้ำาเจ้าพระยา”เจ้าพระยา” มีหน้าท่ีรับน้ำาในพ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออกน้ำาในพ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออกในพ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออก

ของแม่น้ำาเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดสระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มาตามคลองสายต่างๆน้ำาเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดสระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มาตามคลองสายต่างๆเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดสระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มาตามคลองสายต่างๆ 

โดยใช้คลองชายทะเล ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทำาหน้าที่เป็นบ่อพักน้ำาและใช้คลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต้น้ำาและใช้คลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต้และใช้คลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต้ 

เช่น คลองพระองค์ไชยานุชิต, คลองบางปลา, คลองด่าน, คลองบางป�้ง, คลองตำาหรุ และคลองชายทะเล ระบายน้ำาน้ำา 

ออกจากบ่อพักน้ำา และน้ำา และ และ “โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตก�องแม่น้ำาเจ้าพระยา”น้ำาเจ้าพระยา”เจ้าพระยา” ทำาหน้าที่รับน้ำาในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่น้ำาในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ 

จังหวัดอ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ไปยังคลองมหาชัย สนามชัย และแม่น้ำาน้ำา

ท่าจีน เพื่อระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร

เพ่ือใหก้ารระบายน้ำาทว่มออกสู่ทะเลไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ น้ำาทว่มออกสู่ทะเลไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ ทว่มออกสู่ทะเลไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำาแนะนำา

เพ่ิมเติมว่า ให้ดำาเนินการตามแนวทางของโครงการ 

แกม้ลงิแมน่้ำาทา่จนีตอนลา่ง โดยใชห้ลกัในการควบคมุน้ำาน้ำาทา่จนีตอนลา่ง โดยใชห้ลกัในการควบคมุน้ำาทา่จนีตอนลา่ง โดยใชห้ลกัในการควบคมุน้ำาน้ำา

ในแม่น้ำาท่าจีน ด้วยการเป�ดระบายน้ำาจำานวนมากลงสู่น้ำาท่าจีน ด้วยการเป�ดระบายน้ำาจำานวนมากลงสู่ท่าจีน ด้วยการเป�ดระบายน้ำาจำานวนมากลงสู่น้ำาจำานวนมากลงสู่จำานวนมากลงสู่ 

อ่าวไทยเมื่อระดับน้ำาทะเลลดต่ำา และป�ดกั้นไม่ให้น้ำาน้ำาทะเลลดต่ำา และป�ดกั้นไม่ให้น้ำาทะเลลดต่ำา และป�ดกั้นไม่ให้น้ำาต่ำา และป�ดกั้นไม่ให้น้ำา และป�ดกั้นไม่ให้น้ำาน้ำา 

จากทางด้านท้ายน้ำาไหลรุกล้ำาเข้าไปในแม่น้ำาเมื่อน้ำาทะเลน้ำาไหลรุกล้ำาเข้าไปในแม่น้ำาเมื่อน้ำาทะเลไหลรุกล้ำาเข้าไปในแม่น้ำาเมื่อน้ำาทะเลล้ำาเข้าไปในแม่น้ำาเมื่อน้ำาทะเลเข้าไปในแม่น้ำาเมื่อน้ำาทะเลน้ำาเมื่อน้ำาทะเลเมื่อน้ำาทะเลน้ำาทะเลทะเล

มีระดับสูง จึงนับเป็นโครงการอเนกประสงค์ที่มีความ

สำาคัญยิ่งในอนาคตด้วย เพราะนอกจากจะช่วยบรรเทา

อุทกภัยให้กับพ้ืนที่บางส่วนทางฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำาน้ำา

เจ้าพระยา ตั้งแต่ตอนใต้ทางรถไ�สายใต้แล้ว ยังจะช่วย

ป้องกันการรุกล้ำาของน้ำาเค็มไม่ให้เข้าไปในแม่น้ำาท่าจีนล้ำาของน้ำาเค็มไม่ให้เข้าไปในแม่น้ำาท่าจีนของน้ำาเค็มไม่ให้เข้าไปในแม่น้ำาท่าจีนน้ำาเค็มไม่ให้เข้าไปในแม่น้ำาท่าจีนเค็มไม่ให้เข้าไปในแม่น้ำาท่าจีนน้ำาท่าจีนท่าจีน 

ในช่วงฤดูแล้ง ทำาให้สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำา ทั้งในน้ำา ทั้งในทั้งใน

ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภคได้เป็น

อย่างดีอีกด้วย

สำาหรบัโครงการแกม้ลงิคลองมหาชยั-คลองสนามชยั

ในระยะแรก กรมชลประทานได้รับสนองพระราชดำาริใน

การกอ่สรา้งโครงการแกม้ลงิ (ช่ัวคราว) คลองมหาชัย-คลอง 
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For faster drainage to sea, His Majesty advised the authority to follow guidelines of the Kaem Ling Project  

for the Lower Tha Chin River.  This was to control water in the Tha Chin River by draining large quantity of water 

into the Gulf of Thailand when the seawater receded, and preventing saltwater invasion into the river during  

the surge of seawater.  This was considered a significant multi-purpose project for the future. Apart from relieving 

floods in some areas on the west of the Chao Phraya River, the project also helped prevent the saltwater  

intrusion into the Tha Chin River during the dry season, allowing efficient use of water for agriculture, industry,  

and consumption.

The Royal Irrigation Department also served the royal initiation in constructing a temporary Kaem Ling  

Project in Mahachai-Sanam Chai canals to relieve flood problems in 1996, since the permanent Kaem Ling  

Project could not be completed in time. Thus, it was necessary to speed up construction of 10 temporary  

water gates. Among them, the Royal Irrigation Department had been in charge of six projects, including Khlong 

Mahachai Water Gate, Khlong Sahakorn 3 Water Gate, Khlong Jek Water Gate, Khlong Kok Kham Water Gate, 

Samae Dam Canal Water Gate, and Southern Samae Dam Water Gate. 

Later, the permanent Kaem Ling Project was started in 1996.

The  Chumphon Floods in 1997
 

In August 1997, Typhoon “Zita” hit Chumphon Province, causing severe damages. On October 2, 1997, 

His Majesty the King had advised Mr. Pramote Maiklad, then Director-General of the Royal Irrigation  

Department to proceed on digging the unfinished “Hua Wang – Phanang Tak” drainage canal within 30 days.  

With the granted loans from the Chaipattana Foundation, the department was able to mobilize the working  

machines until the task was completed on November 4, 1997. Thirty-two days after the royal advice, Chumphon 

was hit again by the Storm Linda. However, this time, the Hua Wang – Phanang Tak Canal helped to drain 

the water out, and Chumphon has never been flooded ever since.

The Hat Yai Floods in 2000

On November 21-23, 2000, heavy rain had been falling for three days three nights, causing runoff 

from Sankalakiri Mountain on the Thai-Malaysian border to flow over and rapidly inundate Hat Yai city  

in Songkhla. This was said to be the worst floods ever happened, causing damages of more than 10 billion baht, 

with the unofficial death toll reaching 233, excluding foreigners.
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สนามชัย ข้ึนก่อน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมในปี ๒๕๓� ท้ังน้ี เน่ืองจากโครงการแก้มลิงถาวรไม่สามารถดำาเนินการได้ทันน้ำาท่วมในปี ๒๕๓� ท้ังน้ี เน่ืองจากโครงการแก้มลิงถาวรไม่สามารถดำาเนินการได้ทันท่วมในปี ๒๕๓� ท้ังน้ี เน่ืองจากโครงการแก้มลิงถาวรไม่สามารถดำาเนินการได้ทัน 

จึงจำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำาชั่วคราวก่อน ๑๐ แห่ง โดยกรมชลประทานรับผิดชอบดำาเนินการน้ำาชั่วคราวก่อน ๑๐ แห่ง โดยกรมชลประทานรับผิดชอบดำาเนินการชั่วคราวก่อน ๑๐ แห่ง โดยกรมชลประทานรับผิดชอบดำาเนินการ 

๖ แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำาคลองมหาชัย ประตูระบายน้ำาคลองสหกรณ์สาย ๓ ประตูระบายน้ำาคลองเจ�ก ประตูน้ำาคลองมหาชัย ประตูระบายน้ำาคลองสหกรณ์สาย ๓ ประตูระบายน้ำาคลองเจ�ก ประตูคลองมหาชัย ประตูระบายน้ำาคลองสหกรณ์สาย ๓ ประตูระบายน้ำาคลองเจ�ก ประตูน้ำาคลองสหกรณ์สาย ๓ ประตูระบายน้ำาคลองเจ�ก ประตูคลองสหกรณ์สาย ๓ ประตูระบายน้ำาคลองเจ�ก ประตูน้ำาคลองเจ�ก ประตูคลองเจ�ก ประตู 

ระบายน้ำาคลองโคกขาม ประตูระบายน้ำาคลองแสมดำา และประตูระบายน้ำาคลองแสมดำาใต้ และในปเีดยีวกนั กรมชลประทานน้ำาคลองโคกขาม ประตูระบายน้ำาคลองแสมดำา และประตูระบายน้ำาคลองแสมดำาใต้ และในปเีดยีวกนั กรมชลประทานคลองโคกขาม ประตูระบายน้ำาคลองแสมดำา และประตูระบายน้ำาคลองแสมดำาใต้ และในปเีดยีวกนั กรมชลประทานน้ำาคลองแสมดำา และประตูระบายน้ำาคลองแสมดำาใต้ และในปเีดยีวกัน กรมชลประทานคลองแสมดำา และประตูระบายน้ำาคลองแสมดำาใต้ และในปเีดยีวกัน กรมชลประทานน้ำาคลองแสมดำาใต้ และในปเีดยีวกนั กรมชลประทานคลองแสมดำาใต้ และในปเีดยีวกนั กรมชลประทาน

ได้ดำาเนินการก่อสร้างแก้มลิงถาวร จนสำาเร็จใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  

น้ำาท่วมชุมพร ปี ๒๕๔�ท่วมชุมพร ปี ๒๕๔�

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดพายุไต้ฝุ่น “ซีต้า” ถล่มชุมพร สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับจังหวัดนี ้

อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสถึง 

นายปราโมทย์ ไม้กลัด อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้น ให้กรมชลประทานเร่งการขุดคลองระบายน้ำา น้ำา  “หัววัง�พนังตัก” 

ที่กำาลังดำาเนินการค้างอยู่ เพราะผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยได้รับการให้ยืมเงินจากมูลนิธ ิ

ชัยพัฒนามาเพื่อดำาเนินการ ซึ่งกรมชลประทานได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ มาดำาเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 

ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

สามสิบสองวันจากวันที่มีพระราชกระแส “พายุลินดา” ถล่มชุมพรอีกครั้ง หากคลองระบายน้ำาหัววัง-พนังตัก ช่วยในน้ำาหัววัง-พนังตัก ช่วยในหัววัง-พนังตัก ช่วยใน

การระบายน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับแต่นั้นมา ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์น้ำาท่วมรุนแรงในจังหวัดชุมพรอีกเลย น้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับแต่นั้นมา ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์น้ำาท่วมรุนแรงในจังหวัดชุมพรอีกเลย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับแต่นั้นมา ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์น้ำาท่วมรุนแรงในจังหวัดชุมพรอีกเลย น้ำาท่วมรุนแรงในจังหวัดชุมพรอีกเลย ท่วมรุนแรงในจังหวัดชุมพรอีกเลย 

น้ำาท่วมอำาเภอหาดใหญ่ ปี ๒๕๔๓ท่วมอำาเภอหาดใหญ่ ปี ๒๕๔๓

 

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ๓ วัน ๓ คืน ทำาให้น้ำาจากเขตเทือกเขาน้ำาจากเขตเทือกเขาจากเขตเทือกเขา

สันกาลาคีรี บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ซ่ึงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอย่างรวดเร็ว ถือเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำาท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้น รวมมูลค่าความน้ำาท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้น รวมมูลค่าความท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้น รวมมูลค่าความ 

เสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จำานวนผู้เสียชีวิต มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการระบุว่าสูงถึง ๒๓๓ คน โดยไม่นับ 

รวมชาวต่างประเทศ 

ในปี ๒๕๔๘ เกิดอุทกภัยซ้ำาอีกครั้งในพื้นที่ ๑๖ อำาเภอของจังหวัดสงขลา และเขตรอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ซ้ำาอีกครั้งในพื้นที่ ๑๖ อำาเภอของจังหวัดสงขลา และเขตรอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่อีกครั้งในพื้นที่ ๑๖ อำาเภอของจังหวัดสงขลา และเขตรอบนอกตัวเมืองหาดใหญ ่

ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงแม้จะไม่รุนแรงเท่าปี ๒๕๔๓ แต่ก็มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็น 

จำานวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำาริให้กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนิน

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยการบริหารจัดการน้ำา ๓ แนวทาง ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำา บริหารน้ำา ๓ แนวทาง ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำา บริหาร ๓ แนวทาง ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำา บริหารน้ำา บริหาร บริหาร



๕๕

In 2005, flood disaster took place again in 16 districts of Songkhla Province and Hat Yai Suburban areas 

between December 13-20,  Although it was not as severe as that in 2000, a large number of people were  

affected and had lived in hardship.

His Majesty the King had urged the Royal Irrigation Department and other concerned agencies to  

proceed on Floods Relief Project for Hat Yai District, Songkhla Province, by using three guidelines in  

water management. For the upstream, the work involved water management in three middle-sized reservoirs-

Khlong Sadao, Khlong Lar, and Khlong Chamrai reservoirs, which had a total capacity of 84.161 cubic meters.   

The middle stream measures involved maintaining water in U-Tapao Canal which flowed through Hat Yai city  

to not exceed 465 cubic meters per second. The remaining water was diverted bypassing Hat Yai city to  

a drainage canal, and let out to Songkhla Lake. For the downstream, water was released into Songkhla Lake, 

passing through 25 main and secondary natural canals that had already been dredged.

Royal Initiatives Heal People’s Grief

Flood disasters that occurred for many times in the Lower Chao Phraya Plain including Bangkok had  

always been under the concern of His Majesty the King, who closely monitored the situation every time  

it took place. Later on, the King would offer his advice to the Royal Irrigation Department to study feasibility  

of each project to alleviate the problems.

One of the examples was the Royally-Initiated Pasak River Basin Development Project in 1989. Under this 

project, the Royal Irrigation Department had started construction of  Pasak Cholasit Dam in Lop Buri and  

Saraburi provinces in 1994.

Since the Pasak Cholasit Dam was finished in 2000, despite influences of several storms,  the areas  

below the dam from Lop Buri, Saraburi, down towards Bangkok and nearby provinces were not directly  

affected, because of the dam’s capacity to store certain amount of water, thus slowing down the runoff  

before inundation, especially when the areas were threatened simultaneously by heavy rain, the northern  

runoff and the surge of seawater.  This helped tremendously in reducing the country’s economic loss.

Then came the royally-initiated Khlong Tha Dan Dam Project which His Majesty had mentioned in his  

speech on December 4, 1993 that:  “This dam shall be capable of storing the entire flood water of each year.  

The agricultural areas in Nakhon Nayok Province will no longer be flooded. Meanwhile, in the dry season,  

water will be released from the dam to dilute acid soil in many districts of Nakhon Nayok…”

The dam, which was later given the name “Khun Dan Prakarnchon Dam” by His Majesty the King, 

had successfully helped flood-afflicted in the lowland, and also solved the problems of acid soil and water 

shortages in dry season.  It helped save the 185,000 rai of farming areas, giving enough water supply for 

agriculture and consumption.

The Royally-Initiated Lad Pho Canal Efficiency Improvement Project was suggested by the King on  
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จัดการน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง ๓ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำาคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง ๓ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำาคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองในอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง ๓ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำาคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาขนาดกลาง ๓ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำาคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองขนาดกลาง ๓ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำาคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองคลองสะเดา อ่างเก็บน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองคลองหลา และอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาคลองคลอง 

จำาไหร รวมความจุ ๘๔.๑๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่กลางน้ำา บริหารจัดการโดยให้ปริมาณน้ำาในคลองอู่ตะเภาไหลน้ำา บริหารจัดการโดยให้ปริมาณน้ำาในคลองอู่ตะเภาไหล บริหารจัดการโดยให้ปริมาณน้ำาในคลองอู่ตะเภาไหลน้ำาในคลองอู่ตะเภาไหลในคลองอู่ตะเภาไหล 

ผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ไม่เกิน ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อต่อวินาที โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ ส่วนปริมาณ

น้ำาที่เหลือ ผันอ้อมเมืองหาดใหญ่ลงคลองระบายน้ำา ร.๑ ออกทะเลสาบสงขลา ส่วนพื้นที่ปลายน้ำา ให้เร่งระบายน้ำาลงที่เหลือ ผันอ้อมเมืองหาดใหญ่ลงคลองระบายน้ำา ร.๑ ออกทะเลสาบสงขลา ส่วนพื้นที่ปลายน้ำา ให้เร่งระบายน้ำาลงน้ำา ร.๑ ออกทะเลสาบสงขลา ส่วนพื้นที่ปลายน้ำา ให้เร่งระบายน้ำาลง ร.๑ ออกทะเลสาบสงขลา ส่วนพื้นที่ปลายน้ำา ให้เร่งระบายน้ำาลงน้ำา ให้เร่งระบายน้ำาลง ให้เร่งระบายน้ำาลงน้ำาลงลง

ทะเลสาบสงขลา ผ่านคลองธรรมชาติสายหลักและสายรองที่ทำาการขุดลอกแล้ว ๒๕ สาย 

พระราชดำาริคลายทุก�์

สำาหรับการเกิดอุทกภัยหลายต่อหลายครั้ง ในพื้นที่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล เป็นที่กังวลพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมา เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำาคัญ 

ของประเทศ นอกจากจะทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยทุกครั้งแล้ว ยังได้มีพระราชดำาริให้

กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ลดน้อยลง เช่น 

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในปี ๒๕๓๒ ซึ่งต่อมากรมชลประทาน ก็ได้เริ่มดำาเนินการน้ำาป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในปี ๒๕๓๒ ซึ่งต่อมากรมชลประทาน ก็ได้เริ่มดำาเนินการป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในปี ๒๕๓๒ ซึ่งต่อมากรมชลประทาน ก็ได้เริ่มดำาเนินการ

ก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี-จังหวัดสระบุรี ในปี ๒๕๓๗ เป็นโครงการที่ใช้หลัก design & build 

โดยกรมชลประทานดำาเนินการเอง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกภาคส่วน ท้ังฝ่ายทหารและฝ่ายปกครอง ฯลฯ

หลังการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วเสร็จ นับจากปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา แม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับอิทธิพล

ของพายุหลายลูก ทำาให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน แต่พื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่จังหวัดลพบุรี สระบุรี 

ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีศักยภาพ 

ในการเก็บกักน้ำาไว้ส่วนหนึ่ง เป็นการช่วยชะลอปริมาณน้ำาไม่ให้ไหลหลากลงมาท่วมขังในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดน้ำาไว้ส่วนหนึ่ง เป็นการช่วยชะลอปริมาณน้ำาไม่ให้ไหลหลากลงมาท่วมขังในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดไว้ส่วนหนึ่ง เป็นการช่วยชะลอปริมาณน้ำาไม่ให้ไหลหลากลงมาท่วมขังในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดน้ำาไม่ให้ไหลหลากลงมาท่วมขังในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดไม่ให้ไหลหลากลงมาท่วมขังในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิด 

ฝนตกหนัก น้ำาเหนือหลาก และน้ำาทะเลหนุนสูงพร้อมกัน ทำาให้สามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล น้ำาเหนือหลาก และน้ำาทะเลหนุนสูงพร้อมกัน ทำาให้สามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล เหนือหลาก และน้ำาทะเลหนุนสูงพร้อมกัน ทำาให้สามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล น้ำาทะเลหนุนสูงพร้อมกัน ทำาให้สามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล ทะเลหนุนสูงพร้อมกัน ทำาให้สามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล 

โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำารัส เมื่อวันที่  

๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ว่า “����ข่ือนแห่งน��ก็จะสามารถ�ก็บกักน��าอุทกภั�ของทุกปีไว้ได้หมด จะไม่ท�าให้�กิดภาวะน��าอุทกภั�ของทุกปีไว้ได้หมด จะไม่ท�าให้�กิดภาวะอุทกภั�ของทุกปีไว้ได้หมด จะไม่ท�าให้�กิดภาวะ 

น��าท่วม�ื�นท�่�กษตรในบริ�วณจังหวัดนครนา�กอ�กต่อไป และขณะ�ด��วกัน ใน�ด�แล้ง น��าจาก�ขื่อนก็จะถ�กระบา�ท่วม�ื�นท�่�กษตรในบริ�วณจังหวัดนครนา�กอ�กต่อไป และขณะ�ด��วกัน ใน�ด�แล้ง น��าจาก�ขื่อนก็จะถ�กระบา�น��าจาก�ขื่อนก็จะถ�กระบา�จาก�ขื่อนก็จะถ�กระบา� 

��ื่อ�ะล้างดิน�ปร���วในหลา�อ�า�ภอของนครนา�กได้อ�กด้ว����”

เขื่อน ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “เ�่ือน�ุนด่านปราการชล” น้ี นอกจากจะช่วยเหลือราษฎรที่ต้องประสบ 

ปญัหาน้ำาปา่ทีไ่หลเชีย่วกรากอย่างรนุแรงเขา้ทว่มบา้นเรอืนในฤดฝูนและทว่มขงัเปน็เวลานานในบรเิวณพืน้ทีร่าบเปน็ประจำาน้ำาปา่ทีไ่หลเชีย่วกรากอย่างรนุแรงเขา้ทว่มบา้นเรอืนในฤดฝูนและทว่มขงัเปน็เวลานานในบรเิวณพืน้ทีร่าบเปน็ประจำาปา่ทีไ่หลเชีย่วกรากอย่างรนุแรงเข้าทว่มบา้นเรอืนในฤดฝูนและทว่มขงัเปน็เวลานานในบรเิวณพืน้ทีร่าบเปน็ประจำา

ทุกปีแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและปัญหาการขาดแคลนน้ำาในฤดูแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ น้ำาในฤดูแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ 

ให้มีน้ำาใช้ในการทำาเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคอีกด้วยน้ำาใช้ในการทำาเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคอีกด้วยใช้ในการทำาเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคอีกด้วย

โครงการปรบัปรงุคลองลดัโพธิอ์นัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเปน็โครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทาน

พระราชดำาริในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้กรมชลประทานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันศึกษาพิจารณา 

วางโครงการและดำาเนินการปรับปรุงขุดลอก พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำาพร้อมอาคารประกอบในคลองลัดโพธิ์น้ำาพร้อมอาคารประกอบในคลองลัดโพธิ์พร้อมอาคารประกอบในคลองลัดโพธิ์ 
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November 7, 1995.  His Majesty assigned the Royal 

Irrigation Depeartment and involved agencies to jointly  

study and work on the project.  The tasks involved 

canal dredging and building irrigation structure in  

Lad Pho Canal in Samut Prakarn, which previously 

was shallow.  The project was aimed to shorten the  

distance of water flowing in the Chao Phraya River 

where it was running through Bang Krachao area, also  

in Samut Prakarn Province.  The 18-kilometer distance 

was reduced to only 600 meters, allowing water to  

flow out better and faster to sea. This helped to alleviate 

flood problems in Bangkok and nearby areas.

After the Lad Pho Canal Project was completed 

in 2006, it became a tool for successful water 

management and flood prevention on both sides of 

the Chao Phraya River, from Bang Sai District in 

Ayutthaya, Bangkok, to Phra Pradaeng District in 

Samut Prakarn.  The example was in late 2006, when 

floods threatened a vast area in the central plain, 

the Royal Irrigation Department was able to manage water flow through Lad Pho Canal flood gate at 900 

cubic meters per second, which helped tremendously to reduce impacts of the floods. This likewise happened 

to the flood crisis in 2011.

Besides, as severe floods have hit the north frequently in recent years, His Majesty the King had initiated 

construction of the Khwae Noi Dam Project in Phitsanulok Province.  This was aimed to relieve floods in  

the prone areas during rainy season, in the Lower Khwae Noi River Basin of Wat Bot, Phrom Piram, Wang Thong, 

and Muang districts in Phitsanulok Province, as well as part of the areas in Phichit. Those areas suffer droughts 

problem in dry season, resulting in low agricultural production, but in rainy season, the areas are usually  

hit by severe floods, which damage over 75,000 rai of farming area every year. 

Eventually, the construction of  the Royally-Initiated Khwae Noi Dam Project was started in 2003, in celebration 

of His Majesty’s 80th Birthday Anniversary. 

Furthermore, there is a project to study relationship between the level and quantity of water at mouth of the 

Chao Phraya River. His Majesty assigned the Royal Irrigation Department and concerned agencies to study 

the flow of water, and the relationship between the surge of seawater and the northern runoff volume that 

flows through Bangkok. The findings would be used for management of the northern runoff volume that 

flows through Chao Phraya Dam and Pasak Cholasit Dam, as well as water management for Bangkok and 
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จังหวัดสมุทรปราการ ที่แต่เดิมมีสภาพตื้นเขินมาก 

เพ่ือย่นระยะทางการไหลของน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาในแม่น้ำาเจ้าพระยาน้ำาเจ้าพระยาเจ้าพระยา 

บริเวณคุ้งน้ำาช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดน้ำาช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัด

สมุทรปราการ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร ให้เหลือเพียง 

๖๐๐ เมตร ทำาให้น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเลน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเลในแม่น้ำาเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเลน้ำาเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเลเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเล 

ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมน้ำาท่วมท่วม

บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

หลังจากโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์แล้วเสร็จ 

เมื่อต้นปี ๒๕๔� ก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำาน้ำา

และป้องกันปัญหาน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตลอดน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตลอดท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตลอด

สองฝั่งของแม่น้ำาเจ้าพระยา ตั้งแต่อำาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร จนถึงอำาเภอพระประแดง น้ำาเจ้าพระยา ตั้งแต่อำาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร จนถึงอำาเภอพระประแดง เจ้าพระยา ตั้งแต่อำาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร จนถึงอำาเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ได้บรรลุผลสำาเร็จ เช่น เมื่อช่วงปลายปี ๒๕๔� ซึ่งเกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมเป็นบริเวณกว้างในน้ำาท่วมเป็นบริเวณกว้างในท่วมเป็นบริเวณกว้างใน 

พื้นที่ภาคกลาง กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำาผ่านประตูระบายน้ำาคลองลัดโพธิ์ได้สูงถึง �๐๐ ลูกบาศก์เมตรน้ำาผ่านประตูระบายน้ำาคลองลัดโพธิ์ได้สูงถึง �๐๐ ลูกบาศก์เมตรผ่านประตูระบายน้ำาคลองลัดโพธิ์ได้สูงถึง �๐๐ ลูกบาศก์เมตรน้ำาคลองลัดโพธิ์ได้สูงถึง �๐๐ ลูกบาศก์เมตรคลองลัดโพธิ์ได้สูงถึง �๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที ทำาให้สามารถลดผลกระทบจากภาวะน้ำาท่วมลงไปได้อย่างมาก เช่นเดียวกับคราวเกิดอุทกภัยปี ๒๕๕๔น้ำาท่วมลงไปได้อย่างมาก เช่นเดียวกับคราวเกิดอุทกภัยปี ๒๕๕๔ท่วมลงไปได้อย่างมาก เช่นเดียวกับคราวเกิดอุทกภัยปี ๒๕๕๔ 

ด้วยเช่นกัน

เน่ืองจากเกิดอุทกภัยในภาคเหนือบ่อยคร้ัง และทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำาริให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

ท่ีจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือบรรเทาอุทกภัยซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจำาในช่วงฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาแควน้อยตอนล่าง เขตอำาเภอวัดโบสถ์ น้ำาแควน้อยตอนล่าง เขตอำาเภอวัดโบสถ์ แควน้อยตอนล่าง เขตอำาเภอวัดโบสถ์ 

อำาเภอพรหมพิราม อำาเภอวังทอง และอำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดไปจนถึงพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัดพิจิตร 

เม่ือถึงฤดูแล้งก็ต้องประสบกับปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำา ทำาให้ราษฎรในพ้ืนท่ีเหล่าน้ัน ไม่สามารถประกอบอาชีพน้ำา ทำาให้ราษฎรในพ้ืนท่ีเหล่าน้ัน ไม่สามารถประกอบอาชีพทำาให้ราษฎรในพ้ืนท่ีเหล่าน้ัน ไม่สามารถประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตท่ีเพียงพอกับการดำารงชีวิต แต่คร้ันถึงฤดูฝน กลับเกิดปัญหาอุทกภัยรุนแรง สร้างความเสียหาย 

ให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกกว่า ๗๕,๐๐๐ ไร่ เป็นประจำาแทบทุกปี 

ในที่สุด โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ก็ได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๔๖ เพื่อให้เป็นหนึ่ง

ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำาและปริมาณน้ำาปากแม่น้ำาเจ้าพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จน้ำาและปริมาณน้ำาปากแม่น้ำาเจ้าพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จและปริมาณน้ำาปากแม่น้ำาเจ้าพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จน้ำาปากแม่น้ำาเจ้าพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จปากแม่น้ำาเจ้าพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จน้ำาเจ้าพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำาริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำาน้ำา 

และความสัมพันธ์ของน้ำาทะเลหนุนและปริมาณน้ำาเหนือหลาก ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาผลวิเคราะห์ไปใช้น้ำาทะเลหนุนและปริมาณน้ำาเหนือหลาก ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาผลวิเคราะห์ไปใช้ทะเลหนุนและปริมาณน้ำาเหนือหลาก ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาผลวิเคราะห์ไปใช้น้ำาเหนือหลาก ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาผลวิเคราะห์ไปใช้เหนือหลาก ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาผลวิเคราะห์ไปใช้ 

บริหารจัดการปริมาณน้ำาเหนือที่ไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมทั้งบริหารจัดการน้ำาในน้ำาเหนือที่ไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมทั้งบริหารจัดการน้ำาในเหนือที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมทั้งบริหารจัดการน้ำาในน้ำาในใน 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สอดคล้องกับสภาพน้ำาทะเลหนุนสูง ประกอบด้วยการตรวจวัดปริมาณน้ำาแบบน้ำาทะเลหนุนสูง ประกอบด้วยการตรวจวัดปริมาณน้ำาแบบทะเลหนุนสูง ประกอบด้วยการตรวจวัดปริมาณน้ำาแบบน้ำาแบบแบบ

เคลื่อนที่ได้ การใช้ระบบโทรมาตรอุทกวิทยาตรวจวัดสภาพน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา และการติดตั้งระบบคาดการณ์น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา และการติดตั้งระบบคาดการณ์ในแม่น้ำาเจ้าพระยา และการติดตั้งระบบคาดการณ์น้ำาเจ้าพระยา และการติดตั้งระบบคาดการณ์เจ้าพระยา และการติดตั้งระบบคาดการณ์ 

และบรหิารจดัการน้ำาหลากในลุม่น้ำาเจา้พระยาตอนลา่ง เพือ่เป็นขอ้มลูในการตัดสินใจดำาเนนิการปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาน้ำาหลากในลุม่น้ำาเจา้พระยาตอนลา่ง เพือ่เป็นขอ้มลูในการตัดสินใจดำาเนนิการปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาหลากในลุม่น้ำาเจา้พระยาตอนลา่ง เพือ่เป็นขอ้มลูในการตัดสินใจดำาเนนิการปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาน้ำาเจา้พระยาตอนลา่ง เพือ่เป็นขอ้มลูในการตัดสินใจดำาเนนิการปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาเจา้พระยาตอนลา่ง เพือ่เปน็ขอ้มลูในการตัดสินใจดำาเนนิการปอ้งกัน และแก้ไขปญัหา

น้ำาท่วมได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดท่วมได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด
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surrounding provinces in accordance with the surge of seawater.  The tasks involved mobile measurement 

of water quantity, hydrological telemetering system to inspect water condition in the Chao Phraya River, 

and installation of water forecast and flood management systems in the Lower Chao Phraya Basin. The data would 

be used for quick decision-making in flood prevention and solutions that ensure maximum benefits.

Fifty Year of Devotion to Royal Initiatives

In conclusion, over the period of 50 years, the Royal Irrigation Department has been serving the King’s 

initiatives in preventing and solving flood problems with different methods as follows:

“Construction of earthen dikes for flood prevention”  is an ancient method of building earthen dikes of proper 

size, in parallel to the rivers, in order to prevent water from overflowing the banks to inner land, such as the  

Mu No Dike Project, and the Pi Leng Project under the Royal Initiative in Narathiwat Province.

“Construction of flood diversion channels” to divert away the entire or parts of the overflow by building 

flood diversion channels or digging new canals linking to the overflowing rivers. The floods will be let out  

through newly dug channels into other rivers or released to sea. The Royal Irrigation Department used this  

method to solve problem of the Kolok River overflowing the residents’ farms, damaging tens of thousands rai 

of land every year.  The solution was made by digging Mu No Canal to alleviate the problem. 

The method was also applied in diversion of flood from the west of the Chao Phraya River into Tha Chin River, 

before diverting further to Suphan Buri Province and let out to sea. On the east, water was diverted through 

Raphipat Canal into Canal 13, then released into Canal 14 with part of the water being diverted to Bang Pakong 

River, and the other part diverted through Prince Chaiyanuchit Canal into seaside canals or let out to sea 

through Khlong Sanam Bin, Khlong Kok Kluea, Khlong Bang Kwian Hak, Khlong Nin and Khlong Talay Noi canals. 

These strategies helped to save Hua Hin District from flooding when the Prachuap Khiri Khan was inundated 

in 2003.

The Relief of flood damages also can be done by “watercourse improvement” to help floodwaters to 

drain out effectively or the water to flow more rapidly.  There are several methods such as to excavate the  

canal bed to make water flow quicker, smoothen the banks to reduce obstacles to water flow, remove weeds, 

water hyacinth, and other objects that impede water flow.  In addition, if a waterway has many curves, new straight 

courses are to be dug for water to flow more efficiently. 

In addition, building reservoirs to store the overflows in flood season is another important measure for  

flood prevention.  His Majesty suggested that water be stored above the dam as currently implemented 

in many royally-initiated projects, such as the Pasak River Basin Development Project, the Pak Phanang River 

Basin Development Project, and the Nakhon Nayok Basin Development Project in Nakhon Nayok Province.

Xxxxxxxxxxxxxxxx



๖0

๕� ปี ชลประทานสนองพระกรุณา

โดยสาระสรุป ในเรื่องการแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำาท่วม ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีมานี้ กรมชลประทาน ได้รับสนองน้ำาท่วม ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีมานี้ กรมชลประทาน ได้รับสนองท่วม ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีมานี้ กรมชลประทาน ได้รับสนอง 

พระราชดำาริในการดำาเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่

“การก่อสร้างคันกั้นน้ำาเพื่อป้องกันน้ำาท่วม”น้ำาเพื่อป้องกันน้ำาท่วม”เพื่อป้องกันน้ำาท่วม”น้ำาท่วม”ท่วม” เป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณ โดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำาขนาดน้ำาขนาดขนาด 

ที่เหมาะสมขนานไปตามลำาน้ำาห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพ่ือป้องกันมิให้น้ำาล้นตล่ิงไปท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ด้านใน น้ำาห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพ่ือป้องกันมิให้น้ำาล้นตล่ิงไปท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ด้านใน ห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพ่ือป้องกันมิให้น้ำาล้นตล่ิงไปท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ด้านใน น้ำาล้นตล่ิงไปท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ด้านใน ล้นตล่ิงไปท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ ด้านใน  

เช่น คันกั้นน้ำาโครงการมูโนะ และโครงการป�เหล็งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้นน้ำาโครงการมูโนะ และโครงการป�เหล็งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้นโครงการมูโนะ และโครงการป�เหล็งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

“การก่อสร้างทางผันน้ำา”น้ำา”” เพื่อผันน้ำาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่ง โดยการก่อสร้างทางผันน้ำาหรือขุดคลองสายใหม่น้ำาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่ง โดยการก่อสร้างทางผันน้ำาหรือขุดคลองสายใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่ง โดยการก่อสร้างทางผันน้ำาหรือขุดคลองสายใหม่น้ำาหรือขุดคลองสายใหม่หรือขุดคลองสายใหม่

เชื่อมต่อกับลำาน้ำาที่มีปัญหาน้ำาท่วม โดยให้น้ำาไหลไปตามทางผันน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลน้ำาที่มีปัญหาน้ำาท่วม โดยให้น้ำาไหลไปตามทางผันน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลที่มีปัญหาน้ำาท่วม โดยให้น้ำาไหลไปตามทางผันน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลน้ำาท่วม โดยให้น้ำาไหลไปตามทางผันน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลท่วม โดยให้น้ำาไหลไปตามทางผันน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลน้ำาไหลไปตามทางผันน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลไหลไปตามทางผันน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลน้ำาที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำาน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลน้ำาสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเลสายอื่นหรือระบายลงสู่ทะเล 

ตามความเหมาะสม กรมชลประทานสนองพระราชดำาริด้วยวิธีนี้ ในการแก้ไขปัญหาน้ำาจากแม่น้ำาโก-ลก ไหลเอ่อท่วมน้ำาจากแม่น้ำาโก-ลก ไหลเอ่อท่วมจากแม่น้ำาโก-ลก ไหลเอ่อท่วมน้ำาโก-ลก ไหลเอ่อท่วมโก-ลก ไหลเอ่อท่วม 

ไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหมื่นไร่ทุกปี ด้วยการขุดคลองมูโนะ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาลงได้มาก 

การผันน้ำาจากแม่น้ำาเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก เข้าแม่น้ำาท่าจีนแล้วผันลงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกน้ำาจากแม่น้ำาเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก เข้าแม่น้ำาท่าจีนแล้วผันลงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกจากแม่น้ำาเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก เข้าแม่น้ำาท่าจีนแล้วผันลงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกน้ำาเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก เข้าแม่น้ำาท่าจีนแล้วผันลงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก เข้าแม่น้ำาท่าจีนแล้วผันลงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกน้ำาท่าจีนแล้วผันลงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกท่าจีนแล้วผันลงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออก

สู่ทะเล ส่วนทางด้านฝั่งตะวันออก ผันน้ำาเข้าคลองระพีพัฒน์เข้าสู่คลอง ๑๓ จากนั้นระบายออกคลอง ๑๔ โดยน้ำาน้ำาเข้าคลองระพีพัฒน์เข้าสู่คลอง ๑๓ จากนั้นระบายออกคลอง ๑๔ โดยน้ำาเข้าคลองระพีพัฒน์เข้าสู่คลอง ๑๓ จากนั้นระบายออกคลอง ๑๔ โดยน้ำาน้ำา 

ส่วนหนึ่งจะผันไปลงแม่น้ำาบางปะกง อีกส่วนหนึ่งจะระบายลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ผ่านลงสู่คลองชายทะเลน้ำาบางปะกง อีกส่วนหนึ่งจะระบายลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ผ่านลงสู่คลองชายทะเลบางปะกง อีกส่วนหนึ่งจะระบายลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ผ่านลงสู่คลองชายทะเล 

หรอืการผนัน้ำาออกสูท่ะเลโดยคลองสนามบนิ คลองโคกเกลอื คลองบางเกวียนหัก คลองนิน และคลองทะเลน้อย ซึง่สามารถน้ำาออกสูท่ะเลโดยคลองสนามบนิ คลองโคกเกลอื คลองบางเกวียนหัก คลองนิน และคลองทะเลน้อย ซึง่สามารถออกสูท่ะเลโดยคลองสนามบนิ คลองโคกเกลอื คลองบางเกวียนหัก คลองนิน และคลองทะเลน้อย ซึง่สามารถ

ป้องกันไม่ให้น้ำาท่วมตัวอำาเภอหัวหิน จากเหตุการณ์น้ำาท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๕๔๖น้ำาท่วมตัวอำาเภอหัวหิน จากเหตุการณ์น้ำาท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๕๔๖ท่วมตัวอำาเภอหัวหิน จากเหตุการณ์น้ำาท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๕๔๖น้ำาท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๕๔๖ท่วมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๕๔๖

สำาหรับการบรรเทาความเสียหายจากน้ำาท่วมขัง สามารถทำาได้โดย น้ำาท่วมขัง สามารถทำาได้โดย ท่วมขัง สามารถทำาได้โดย “การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำาน้ำา”น้ำา”” เพื่อให้น้ำาน้ำา

ท่ีท่วมทะลักไหลไปตามลำาน้ำาสะดวกข้ึน โดยดำาเนินการได้หลายวิธี อาทิ ขุดลอกลำาน้ำาที่ตื้นเขินให้น้ำาไหลสะดวกขึ้น น้ำาสะดวกข้ึน โดยดำาเนินการได้หลายวิธี อาทิ ขุดลอกลำาน้ำาที่ตื้นเขินให้น้ำาไหลสะดวกขึ้น สะดวกข้ึน โดยดำาเนินการได้หลายวิธี อาทิ ขุดลอกลำาน้ำาที่ตื้นเขินให้น้ำาไหลสะดวกขึ้น น้ำาที่ตื้นเขินให้น้ำาไหลสะดวกขึ้น ที่ตื้นเขินให้น้ำาไหลสะดวกขึ้น น้ำาไหลสะดวกขึ้น ไหลสะดวกขึ้น 

ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบ มิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน้ำา กำาจัดวัชพืช-ผักตบชวา และรื้อทำาลายสิ่งกีดขวางน้ำา กำาจัดวัชพืช-ผักตบชวา และรื้อทำาลายสิ่งกีดขวาง กำาจัดวัชพืช-ผักตบชวา และรื้อทำาลายสิ่งกีดขวาง

ทางน้ำาไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น หากลำาน้ำาคดโค้งมากก็ให้หาแนวทาง ขุดคลองใหม่เป็นลำาน้ำาสายตรงให้น้ำาไหลสะดวก น้ำาไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น หากลำาน้ำาคดโค้งมากก็ให้หาแนวทาง ขุดคลองใหม่เป็นลำาน้ำาสายตรงให้น้ำาไหลสะดวก ไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น หากลำาน้ำาคดโค้งมากก็ให้หาแนวทาง ขุดคลองใหม่เป็นลำาน้ำาสายตรงให้น้ำาไหลสะดวก น้ำาคดโค้งมากก็ให้หาแนวทาง ขุดคลองใหม่เป็นลำาน้ำาสายตรงให้น้ำาไหลสะดวก คดโค้งมากก็ให้หาแนวทาง ขุดคลองใหม่เป็นลำาน้ำาสายตรงให้น้ำาไหลสะดวก น้ำาสายตรงให้น้ำาไหลสะดวก สายตรงให้น้ำาไหลสะดวก น้ำาไหลสะดวก ไหลสะดวก 

ขณะเดียวกัน การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำา เพื่อเก็บน้ำาในฤดูน้ำาหลาก ก็เป็นมาตรการป้องกันน้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน น้ำา เพื่อเก็บน้ำาในฤดูน้ำาหลาก ก็เป็นมาตรการป้องกันน้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน  เพื่อเก็บน้ำาในฤดูน้ำาหลาก ก็เป็นมาตรการป้องกันน้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน น้ำาในฤดูน้ำาหลาก ก็เป็นมาตรการป้องกันน้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน ในฤดูน้ำาหลาก ก็เป็นมาตรการป้องกันน้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน น้ำาหลาก ก็เป็นมาตรการป้องกันน้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน หลาก ก็เป็นมาตรการป้องกันน้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน น้ำาท่วมที่สำาคัญเช่นกัน ท่วมที่สำาคัญเช่นกัน 

โดยทรงแนะนำาวา่ ควรเกบ็ไว้ทางดา้นเหนอืเขือ่นในลกัษณะอา่งเกบ็น้ำา ซึง่ปจัจบุนัไดด้ำาเนนิการตามพระราชดำารมิากมายน้ำา ซึง่ปจัจบุนัไดด้ำาเนนิการตามพระราชดำารมิากมาย ซึง่ปจัจบุนัไดด้ำาเนนิการตามพระราชดำารมิากมาย

หลายแห่ง เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องน้ำาป่าสักอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องป่าสักอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องน้ำาปากพนังอันเนื่องปากพนังอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำานครนายกตอนบน จังหวัดนครนายกน้ำานครนายกตอนบน จังหวัดนครนายกนครนายกตอนบน จังหวัดนครนายก



๖๑

For Happiness of the Thais

Guidelines for solving droughts, as implemented by the Royal Irrigation Department to serve His Majesty’s 

initiatives, involve construction of reservoirs by building a dam in a valley or between high hills to obstruct  

water flow along the natural waterways. This helped to alleviate water shortages in many areas, particularly 

the dry land and streams that previously had water only in rainy season. The achievement of this royal  

initiative was seen from many reservoir projects in different regions. 

For the farming areas located higher than the streams, the weirs would be built to impede waterways 

and increase water level until it can be diverted through irrigation canals or ditches into farming areas. 

The remaining water will naturally flow over top of the weirs, which must be built at proper size, height and length 

in order to divert water into irrigation canals, and drain water out in flood season.  By this way, the problems 

of river overflow and water shortages in farming areas will be efficiently solved.

The measures also involved the dredging of swamps and ponds to increase storage of rainwater,  

building water gates to impede watercourses or large canals in order to allow a huge volume of water flow  

in flood season, and to keep water for use in dry season.  At the same time, there are sluice gates to drain  

the excess water out. These projects are such as the Kam Basin Development Project in Sakon Nakhon  

and Nakhon Phanom.  

In the seaside areas next to sluice gates, the measures are to prevent saltwater invasion into farming  

areas, and to store fresh water for use in dry season. The examples are such as the Royally-Initiated Pak  

Phanang River Basin Development Project in Nakhon Si Thammarat, and the Royally Initiated Bangnara Basin 

Development Project in Narathiwat.

The reservoirs under the new theory were mostly built in the areas without natural watercourses or  

where the geography could not accommodate construction of other water sources. Besides, water diversion 

tunnels were built for flood management from the areas engulfed by large volume of water to the areas  

suffering water shortages. This was accomplished by diverting water remained from use in the target  

areas to other areas that had no reserved water supply. These are such as the water diversion tunnel project 

from Huay Phai Reservoir, Dong Luang District of Mukdaharn Province to agricultural areas in Khao Wong District, 

Kalasin Province. 

All of these are parts of the Royal Irrigation Department’s missions in relieving hardship and maintaining 

happiness for the public over 111 years, while throughout 50 years had also served the royal initiatives of 

His Majesty the King, the Great Wiseman of water management.



๖๒

เพื่อปวงประชาเป็นสุ�

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาน้ำาแล้ง ซึ่งกรมชลประทานดำาเนินการรับสนองตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จน้ำาแล้ง ซึ่งกรมชลประทานดำาเนินการรับสนองตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จแล้ง ซึ่งกรมชลประทานดำาเนินการรับสนองตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จะเป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา โดยการสร้างเขื่อนป�ดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง กั้นน้ำาที่ไหลมาตามน้ำา โดยการสร้างเขื่อนป�ดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง กั้นน้ำาที่ไหลมาตาม โดยการสร้างเขื่อนป�ดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง กั้นน้ำาที่ไหลมาตามน้ำาที่ไหลมาตามที่ไหลมาตาม 

รอ่งน้ำาหรอืลำาน้ำาธรรมชาติ ซึง่สามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ำาในพืน้ทีต่า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่น้ำาหรอืลำาน้ำาธรรมชาติ ซึง่สามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน้ำาในพืน้ทีต่า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่หรอืลำาน้ำาธรรมชาติ ซึง่สามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ำาในพืน้ทีต่า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่น้ำาธรรมชาติ ซึง่สามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน้ำาในพืน้ทีต่า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่ธรรมชาติ ซึง่สามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ำาในพืน้ทีต่า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่น้ำาในพืน้ทีต่า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่ในพืน้ทีต่า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่

แห้งแล้ง ลำาธารและลำาห้วย ที่มีน้ำาไหลเฉพาะในฤดูฝน ผลสำาเร็จตามแนวพระราชดำารินี้ ปรากฏเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำาน้ำาไหลเฉพาะในฤดูฝน ผลสำาเร็จตามแนวพระราชดำารินี้ ปรากฏเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำาไหลเฉพาะในฤดูฝน ผลสำาเร็จตามแนวพระราชดำารินี้ ปรากฏเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำาน้ำา

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริตามภูมิภาคต่างๆ 

สำาหรับพื้นที่ทำากิน ที่อยู่ในระดับสูงกว่าลำาห้วย จะใช้วิธีการก่อสร้างฝาย ซึ่งหมายถึงอาคารที่ป�ดขวางทางน้ำาไหล อสร้างฝาย ซึ่งหมายถึงอาคารที่ป�ดขวางทางน้ำาไหล ร้างฝาย ซึ่งหมายถึงอาคารที่ป�ดขวางทางน้ำาไหล างฝาย ซึ่งหมายถึงอาคารที่ป�ดขวางทางน้ำาไหล  ซึ่งหมายถึงอาคารที่ป�ดขวางทางน้ำาไหล น้ำาไหล ไหล 

เพือ่ทดน้ำาท่ีไหลมาใหม้รีะดบัสงูข้ึนจนสามารถผนัเข้าไปตามคลอง หรอืคสูง่น้ำาใหแ้ก่พ้ืนทีเ่พาะปลกู สว่นน้ำาทีเ่หลอืจะไหลน้ำาทีไ่หลมาใหม้รีะดบัสงูขึน้จนสามารถผนัเขา้ไปตามคลอง หรอืคสูง่น้ำาใหแ้ก่พ้ืนทีเ่พาะปลกู สว่นน้ำาทีเ่หลอืจะไหลท่ีไหลมาใหม้รีะดบัสงูขึน้จนสามารถผนัเขา้ไปตามคลอง หรอืคสูง่น้ำาใหแ้ก่พ้ืนทีเ่พาะปลกู สว่นน้ำาทีเ่หลอืจะไหลน้ำาใหแ้ก่พ้ืนทีเ่พาะปลกู สว่นน้ำาทีเ่หลอืจะไหลใหแ้ก่พ้ืนทีเ่พาะปลกู สว่นน้ำาทีเ่หลอืจะไหลน้ำาทีเ่หลอืจะไหลทีเ่หลอืจะไหล

ข้ามสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝายจะต้องกำาหนดให้มีขนาด ความสูง ความยาว มากพอที่จะทดน้ำาให้ไหลเข้าคลองน้ำาให้ไหลเข้าคลองให้ไหลเข้าคลอง 

ส่งน้ำา และสามารถระบายน้ำาในฤดูน้ำาหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาล้นตลิ่งน้ำา และสามารถระบายน้ำาในฤดูน้ำาหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาล้นตลิ่ง และสามารถระบายน้ำาในฤดูน้ำาหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาล้นตลิ่งน้ำาในฤดูน้ำาหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาล้นตลิ่งในฤดูน้ำาหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาล้นตลิ่งน้ำาหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาล้นตลิ่งหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาล้นตลิ่งน้ำาล้นตลิ่งล้นตลิ่ง

ปัญหาขาดแคลนน้ำาในพื้นที่เพาะปลูกได้เป็นอย่างดีน้ำาในพื้นที่เพาะปลูกได้เป็นอย่างดีในพื้นที่เพาะปลูกได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีการขุดลอกหนอง บึง เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำาฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น การก่อสร้างประตูระบายน้ำา การขุดลอกหนอง บึง เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำาฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น การก่อสร้างประตูระบายน้ำา  เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำาฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น การก่อสร้างประตูระบายน้ำา น้ำาฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น การก่อสร้างประตูระบายน้ำา ฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น การก่อสร้างประตูระบายน้ำา น้ำา  

ป�ดกั้นลำาน้ำา ลำาคลองท่ีมีขนาดใหญ่และมีน้ำาไหลในฤดูน้ำาหลากเป็นจำานวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้น้ำา ลำาคลองท่ีมีขนาดใหญ่และมีน้ำาไหลในฤดูน้ำาหลากเป็นจำานวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้ ลำาคลองท่ีมีขนาดใหญ่และมีน้ำาไหลในฤดูน้ำาหลากเป็นจำานวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้น้ำาไหลในฤดูน้ำาหลากเป็นจำานวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้ไหลในฤดูน้ำาหลากเป็นจำานวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้น้ำาหลากเป็นจำานวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้หลากเป็นจำานวนมาก เพื่อเก็บกักน้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้น้ำาในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้ในฤดูน้ำาหลากไว้ใช้น้ำาหลากไว้ใช้หลากไว้ใช้ 

ในฤดูแล้ง ขณะเดียวกันก็สร้างบานระบายเป�ด-ป�ด ให้สามารถระบายน้ำาส่วนเกินออกไป เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาก่ำา น้ำาส่วนเกินออกไป เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาก่ำา ส่วนเกินออกไป เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาก่ำา น้ำาก่ำา  

จังหวัดสกลนครและนครพนม หรือในพื้นที่ติดทะเล ประตูระบายน้ำาช่วยป้องกันน้ำาเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพ้ืนท่ีเพาะปลูกน้ำาช่วยป้องกันน้ำาเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพ้ืนท่ีเพาะปลูกช่วยป้องกันน้ำาเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพ้ืนท่ีเพาะปลูกน้ำาเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

และเก็บกักน้ำาจืดไว้ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดน้ำาจืดไว้ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจืดไว้ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาสน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาสบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

สระเก็บน้ำาตามทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่จะสร้างในท้องที่ท่ีไม่มีลำาน้ำาธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออำานวยน้ำาตามทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่จะสร้างในท้องท่ีท่ีไม่มีลำาน้ำาธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออำานวยตามทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่จะสร้างในท้องที่ท่ีไม่มีลำาน้ำาธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออำานวยน้ำาธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออำานวยธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออำานวย 

ให้ก่อสร้างแหล่งน้ำาประเภทอื่น และการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำาจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำามากน้ำาประเภทอื่น และการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำาจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำามากประเภทอื่น และการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำาจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำามากน้ำา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำาจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำามาก ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำาจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำามากน้ำาจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำามากจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำามากน้ำามากมาก 

ไปยังพื้นที่ที่ไม่มีน้ำา โดยผันน้ำาส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับน้ำา โดยผันน้ำาส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับ โดยผันน้ำาส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับน้ำาส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับน้ำาสำารองสำาหรับสำารองสำาหรับ 

การเพาะปลูก โดยใช้หลักการแบ่งปันการใช้น้ำาให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการอุโมงค์ผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ น้ำาให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการอุโมงค์ผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ ให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการอุโมงค์ผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ จากอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ น้ำาห้วยไผ่ ห้วยไผ่  

อำาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปยังพื้นที่การเกษตรในเขตอำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

เนือ้หาสาระตามทีก่ลา่วถงึทัง้หมด เปน็เพยีงบางสว่นในภารกิจของกรมชลประทาน เพ่ือแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้น

ที่เกี่ยวกับน้ำา ทั้งน้ำาแล้ง น้ำาท่วม น้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และน้ำา ทั้งน้ำาแล้ง น้ำาท่วม น้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และ ทั้งน้ำาแล้ง น้ำาท่วม น้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และน้ำาแล้ง น้ำาท่วม น้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และแล้ง น้ำาท่วม น้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และน้ำาท่วม น้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และท่วม น้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และน้ำาเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และเสีย อันเป็นการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้เกิดกับราษฎรตลอดระยะ ๑๑๑ ปี และ 

ตลอดระยะ ๕๐ ปี ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองตามแนวพระราชดำาริ พระจอมปราชญ์แห่งสายน้ำา ที่ทรงปฏิบัติน้ำา ที่ทรงปฏิบัติ ที่ทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อประโยชน์สุข อันจะเกิดกับประชาชน และความน้ำาเพื่อประโยชน์สุข อันจะเกิดกับประชาชน และความเพื่อประโยชน์สุข อันจะเกิดกับประชาชน และความ

มั่นคง มั่งคั่งของประเทศชาติโดยรวม.



๑เพชร

น้ำางามงาม



๖๔

ประวัติศาสตร์ของกรมชลประทาน ที่ยาวนานถึง ๑๑๑ ปี มิได้มีบันทึกไว้เพียงความสำาเร็จ 
ในการบริหารจัดการแก้ปัญหานำ้าท่วม-นำ้าแล้งเท่านั้น หากแต่ยังมีรูปธรรมความสำาเร็จอีกมากมาย 
ที่จะได้รับการบันทึกไว้ นับจากนี้ไป 

ความสำาเร็จอันน่าภาคภูมิใจของกรมชลประทาน ที่ทรงคุณค่าในตัวเองประดุจ “เพชร” ถือเป็นบทพิสูจน ์

ถึงความถูกต้องของนโยบายในการให้เกษตรกรและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนำ้า ทำาให้กรมชลประทาน

เป็นที่ยอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับโลก ด้วยการเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจาก 

องค์การสหประชาชาติถึง ๒ ปีซ้อน

เริ่มต้นความสำาเร็จจาก “นวัตกรรมการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชน

และองค์กรผู้ใช้นำ้า โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษากระเสียว อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศของภูมิภาคเอเชียและแปซิ��กจากองค์การสหประชาชาติ (2011 United Nations Public Service  

Awards) ในปี ๒๕๕๔ (The 2nd Place Winner of the Category 3 Fostering participation in policy-making 

decisions through innovative mechanisms of the Asia and the Pacific Regions, Initiative: Participatory 

Irrigation Management by Civil Society Committee and Water User Organizations: The Kra Seaw  

Operation and Maintenance Office, Suphan Buri Province, Thailand) 

ในปี ๒๕๕๕ ตอกยำ้าความสำาเร็จอีกครั้ง ด้วยรางวัลชนะเลิศของภูมิภาคเอเชียและแปซิ��ก จากองค์การ

สหประชาชาติ (2012 United Nations Public Service Awards) The 1st Place Winner of the Category 

3 Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms of the Asia 

and the Pacific Regions, Initiative: Integrated Drought Prevention and Mitigation: The Mae Yom 

Operation and Maintenance Office, Phrae Province, Thailand จากผลงาน “นวัตกรรมการป้องกัน 

และบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่”

กรมชลประทาน จงึเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations 

Public Service Awards) ๒ ปีซ้อน ใน Category 3: Fostering participation in policy-making decisions through 

innovative mechanisms 

๑เพชร

น้ำางามงาม
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The 111-year history of the Royal Irrigation Department had presented not only its 
achievements in floods and droughts management, but also other constructive successes 
that shall be recorded from now on.   

These achievements are the pride and a proof of the right policies which encouraged farmers and people’s 

participation in water management. This causes the Royal Irrigation Department to win recognitions both at national 

and global levels as the only government agency of Thailand which was awarded by the United Nations for two 

consecutive years.

The success started from “Initiative on Participatory Irrigation Management by Civil Society Committee 

and Water User Organizations : The Kra Siao Operation and Maintenance Project, Suphan Buri Province”, which 

won the United Nations’  2nd Place Winner Award of the Category 3  Fostering participation in policy-making 

decisions through innovative mechanisms of the Asia and the Pacific Regions in 2011.

The One 
Most Precious Diamond
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ก่อนจะพิชิตรางวัลจากเวทีสากลระดับโลก ผลงานทั้งสองเรื่องนี้ ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลเกียรติยศ ประเภท

นวัตกรรมการให้บริการ ซึ่งสำานักงาน ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนา หรือปรับปรุง 

คุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการดำาเนินการ

ภาครัฐ มากกว่าการดำาเนินการเพียงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อม 

ในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติต่อไป 

ซึ่งทั้งสองผลงานก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับประเทศไทยเลย

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๑ 

โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษากระเสียว
อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

จากอดีต ที่กรมชลประทานเป็นหน่วยงานบริหารจัดการนำ้าแต่เพียงผู้เดียว โดยการคำานวณปริมาณนำ้า เพื่อ

การเพาะปลูก สำารวจความต้องการของเกษตรกรในเขตโครงการ ตลอดจนกำาหนดแผนการส่งนำ้าและรอบเวร

การรับนำ้าตามคลองสายต่างๆ ทำาให้ปริมาณนำ้าที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร หรือบางครั้ง 

ไม่ได้รับนำ้าตามรอบเวรที่กำาหนด ประกอบกับการดูแลพื้นที่ชลประทานไม่ทั่วถึง เนื่องจากมาตรการลดอัตรากำาลังคน

ภาครัฐ ทำาให้มีปัญหาในการบริหารจัดการนำ้ามากขึ้น สร้างความไม่พอใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เกิดการทำาลายอาคาร

ชลประทาน และมีปัญหาการเดินขบวนเรียกร้องในเรื่องนำ้า จนเป็นความขัดแย้งในสังคม

กรมชลประทาน จึงแก้ปัญหาด้วยการสร้างกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดการรวม

กลุ่มของเกษตรกรผู้ใช้นำ้าจากคลองซอยและคูนำ้าต่างๆ และกำาหนดกฎกติกาในการใช้นำ้าร่วมกัน และจัดต้ังเป็นกลุ่ม 

พืน้ฐาน พฒันาจนเป็นกลุม่บรหิารการใช้นำา้ชลประทาน เพือ่บรหิารนำา้ในคลองส่งนำา้ของตนเอง และพฒันาขึน้อกีขัน้หนึง่ 

ด้วยการดำาเนนิงานในรปูแบบ “คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC: Joint Management Committee for Irrigation)” 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันตัดสินใจในการใช้นำ้าระดับโครงการ โดยกรมชลประทานจะเพียงบริหารจัดการนำ้า 

ในเขือ่นเท่านัน้ การบรหิารจดัการนำา้ในคลองส่งนำา้ สาย

ใหญ่และสายซอย เป็นอำานาจหน้าที่ของเกษตรกรกลุ่ม 

ผู้ใช้นำ้า และมีอาสาสมัครชลประทานซึ่งเป็นเกษตรกร

จากกลุ่มผู้ใช้นำ้าคอยประสานงาน และติดตามการ

ดำาเนินงานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน 

การนำาร่องโดยโครงการส่งนำา้และบำารงุรกัษากระเสยีว  

อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เกษตรกร 

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๑๗,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี 

เป็น ๑๕๗,๐๐๐ บาท/ครวัเรอืน/ปี สามารถทำานาได้ ๒-๓  
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In 2012, the department also reclaimed its success with the United Nations Public Service Awards. This time 

it was named the 1st Place Winner of the Category 3 Fostering participation in policy-making decisions through 

innovative mechanisms of the Asia and the Pacific Regions for its work, “Initiative on Integrated Drought Prevention 

and Mitigation : The Mae Yom Operation and Maintenance Project, Phrae Province .“

As such, the Royal Irrigation Department was the first agency from Thailand which was granted the United 

Nations Public Service Awards for two consecutive years in the same category (Fostering participation in policy-

making decisions through innovative mechanisms).

Before wining the global awards, these two initiatives had earlier received an outstanding award in the category 

of Public Service Innovation, which was granted by the Civil Service Commission  to the agencies that have 

distinguished role in development or improvement of public service quality, by emphasizing more on efficiency 

increase rather than only reducing time and process of work operation.  This award was the department’s preparatory 

step before applying for candidacy of the United Nations Public Service Awards.

The First Pride 
The Kra Siao Operation and Maintenance Project,

Dan Chang District, Suphan Buri Province

From the past, the Royal Irrigation Department had been the sole agency in charge of water management. 

Its tasks involved calculating water volume for cultivation, surveying demands of farmers in the project area, and 

planning for water irrigation as well as water supply periods for each canal.  The result was inadequate water that 

failed to meet farmers’ demand. Sometimes, water was not delivered in the designated period, coupled with a 

decrease in manpower in the government sector, causing more problems to water management. The incidents 

upset farmers in the area, who started to destroy irrigation structures and demand for more effective water 

management. The situation escalated into a social conflict.
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ครั้งต่อปี กรมชลประทานลดอัตรากำาลังลง จากเดิม ๑๑๐ คน เหลือเพียง ๕๘ คน ประหยัดงบประมาณค่าเงินเดือนได้

ปีละประมาณ �.๓๖ ล้านบาท ประหยัดนำ้าได้ปีละ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากการส่งนำ้าแบบรอบเวร และเกษตรกรมี

การบำารุงรักษาอาคารชลประทานเองโดยจิตอาสา ช่วยประหยัดงบประมาณซ่อมแซมลงได้ปีละไม่น้อยกว่า ๑.๖ ล้านบาท 

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๒ 
โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 

การดำาเนินงานของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ที่โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร ่

เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่โดยใช้การบูรณาการ ๓ ประสาน กับทั้งเกษตรกรจังหวัด 

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาในพื้นที่โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ เกิดจากลำานำ้ายมไม่มีเขื่อนเก็บกักนำ้าที่ต้นนำ้า 

จึงส่งนำ้าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้เพียง ๑๗,๕๐๐ ไร่ ขณะที่ความต้องการเพาะปลูกมีมากถึง �๒,๐๐๐ ไร่ 

ทำาให้เกิดปัญหาขาดแคลนนำ้าเป็นประจำาทุกปีในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ตามมาด้วยความขัดแย้งระหว่าง  

ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า และเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ มีการทำาลายอาคารชลประทาน 

ป�ดก้ันลำานำา้ และคลองส่งนำา้ เพือ่ยกระดบันำา้เข้าพืน้ทีเ่พาะปลูกของตัวเอง ส่งผลทำาให้เกิดความขดัแย้งในสังคม ผลผลิต

การเกษตรเสียหาย ฯลฯ 

การ�ื ้น�ูกลุ ่มผู ้ใช้นำ้า ต้ังแต่กลุ ่มพื้นฐาน กลุ ่มบริหารการใช้นำ้าชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวกัน 

ในการบริหารจัดการนำ้าของโครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาแม่ยม ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด เนื่องจาก 

โครงการฯแม่ยมเป็นพื้นที่ใหญ่และมีความต้องการใช้นำ้ามากกว่าปริมาณที่สามารถจัดส่งให้ได้ โครงการฯแม่ยม  

จึงใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลนำ้า สถิติการเพาะปลูก ราคาผลผลิต ฯลฯ ตลอดจนนำา 

ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT SMMS การ Zoning พื้นที่ 

เ พ า ะ ป ลู ก  แ ล ะ รั บ � ั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง 

ประชาชน ตลอดจนเจ ้ าหน ้ าที่ ส ่ วนราชการ 

ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งสำ าหรั บจั ดทำ า แผนการ เพาะปลู ก 

แผนการส ่ งนำ้ า  และกำ าหนดมาตรการในการ 

ช ่วยเหลือ รวมทั้งบูรณาการในการทำางานของ 

หน ่วยงานภาครัฐที่มีหน ้าที่ช ่ วยเหลือและดูแล 

ในพื้นที่ทั้งหมด กับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผ ่านกลไก คณะกรรมการให ้ความช ่วยเหลือ 

ผู ้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแพร ่ (ก.ช.ภ.จ.แพร ่ ) 

ด้วยกลไก ๓ ประสาน คือ 
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As a result, the Royal Irrigation Department had solved the problem by educating farmers, encouraging 

the grouping of water users in secondary canals and ditches, setting the rules for water sharing, as well  

as establishing a common basic group before developing into irrigation water management group.  Later, 

the group was developed into the “Joint Management Committee for Irrigation”, or JMC, to allow every sector 

to participate in decision-making on water use. The Royal Irrigation Department was only in charge of dam  

water, while the management of water in main and secondary canals was be left under responsibility 

of water users, with the help of “irrigation volunteers” who would coordinate and monitor the operation  

along with Irrigation officials.

From this pilot project on Kra Siao operation and maintenance Project, Dan Chang District, Suphan Buri, 

it was found that farmers had increased income from 117,000 baht per household per year, to 157,000 baht per 

household per year. Rice was grown twice or three times a year. Meanwhile, the Royal Irrigation Department  

was able to reduce manpower from 100 to only 58 persons, saving budget for public sector salaries about  

9.36 million baht a year, and saving water for 10 million cubic meters a year from the periodical irrigation system. 

Besides, the farmers’ voluntary and self maintenance of irrigation structure could save the repair budget  

for no less than 1.6 million baht a year. 

The Second Pride  
The Mae Yom Operation and Maintenance Project, Phrae Province.

  

The work of the Joint Management Committee for Irrigation (JMC) was further developed and extended 

to the Mae Yom Operation and Maintenance Project in Phrae Province, for drought prevention and relief  

by integrating three components including farmers, the province and involved government agencies.
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ประสานที่ ๑ การสนับสนุนด้านนำ้าเพื่อการเพาะปลูก โดยคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.แพร่ สนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดหานำ้า โดยการรับ�ังข้อมูลการบริหารจัดการนำ้าจากชลประทาน เพ่ือกำาหนดงบประมาณค่ากระแสไ��้า 

ในการสูบนำ้าจากสถานีสูบนำ้าด้วยไ��้า และค่านำ้ามันในการสูบนำ้า กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบนำ้า และเกษตร

จังหวัดเป็นผู้ดำาเนินการจัดหานำ้ามันเชื้อเพลิง และส่งเสริมการเพาะปลูกตามข้อตกลง

ประสานที่ ๒ การบริหารจัดการนำ้าแบบมีส ่วนร ่วม โดยเกษตรกรและกลุ ่มผู ้ใช ้นำ้านัดหมายกันป�ดกั้น 

ทำานบชั่วคราวในลำานำ้า ติดตั้งเครื่องสูบนำ้าในพื้นที่ ตลอดจนบำารุงรักษาและทำาความสะอาดคูคลองก่อนการส่งนำ้า 

และส่วนราชการดำาเนินการสูบนำ้าตามข้อตกลงตามแผนการบริหารจัดการนำ้า

ประสานที่ ๓ การควบคุม ดูแล และการปฏิบัติตามข้อตกลง โดยกรมชลประทานควบคุมการบริหารจัดการ

นำ้าให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการนำ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการบริหารจัดการนำ้า เกษตรจังหวัด

ควบคุมการใช้จ่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง ส่วนเกษตรกรมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลง และร่วมตรวจสอบการใช้นำ้ามัน 

เชื้อเพลิงและค่ากระแสไ��้าในการสูบนำ้าช่วยเหลือให้เป็นไปตามแผน

ผลที่เกิดขึ้น คือ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจาก ๓๒,๕๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๓๖ เป็น �๒,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๓ เกษตรกรมีรายได้ 

เพิ่มขึ้น จาก ๑๕๔ ล้านบาท เป็น ๕๓๓ ล้านบาท บริหารจัดการนำ้าได้ดีขึ้น ในขณะที่อัตรากำาลังคนลดลง เหลือเพียง 

๑๖๑ คน (จาก ๒๘๒ คน ในปี ๒๕๔๗) ประหยัดงบประมาณค่าเงินเดือนได้ปีละ ๑๘.๖ ล้านบาท ตลอดจนเป็นการ 

บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนำ้าในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

หน่วยงานของรัฐและความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองได้สำาเร็จ

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๓  
Certify FL รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กรมชลประทานได้เริ่มนำาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector 

Management Quality Award) ระดับพื้นฐาน (FL: Fundamental Level) มาพัฒนาระบบการดำาเนินงาน 

ในกรมชลประทานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เพื่อให้การดำาเนินงานของกรมชลประทานตามภารกิจการพัฒนา 

แหล ่งนำ้ า การบริหารจัดการนำ้า และการป ้องกันและ

บรรเทาภัยอันเกิดจากนำ้าเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยเริ่มจาก

บทบาทการนำาองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ โดยคำานึงถึงการให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของกรมชลประทาน เพื่อ

จัดทำาแผนการพัฒนาแหล่งนำ้า การบริหารจัดการนำ้า และ 

การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ้า นอกจากนั้น 

ยังพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีขีดความสามารถที่ 
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Problems of the project area resulted from the Yom River having no storage dam at the headwaters,  

thus in dry season, it could supply water for only 17,500 rai of area, while the demand for cultivation was  

as high as 92,000 rai. This resulted in droughts problem between January-February every year, followed  

by conflicts between people in the upstream, middle stream, and downstream, as well as between people  

and the government officials. There were attempts to destroy irrigation structure, block the watercourse  

and irrigation canals to divert water into individual farms, causing damages to agricultural production.

The restoration of water user groups, from the common basic one to irrigation water management group, 

in order to unite farmers for management of the Mae Yom Operation and Maintenance Project, was still  

not enough to solve all the problems. As the Mae Yom project covered a vast area and needed water  

in larger volume than the supplied amount, the project had to apply knowledge management procedure  

by collecting water data , cultivation statistics, production price, as well as using geographic information  

technology such as SMMS Satellite Image Map, agricultural zoning, along with opinion gathering  

among public and involved government officials. This was to proceed on cultivation plan, water  

operation plan, assistance measures and integrating work among every involved agency, farmers,  

and all the stake holders, through the mechanism of Committee for Assistance to Disaster Victims,  

Phrae Province, under three strategies:

Strategy 1 : Providing support on water for agriculture.  The Committee for Assistance to Disaster Victims 

in Phrae Province provided budget for water supplying by using water management information from  

the Royal Irrigation Department to determine budget on electricity and petrol cost in water pumping.  

The Royal Irrigation Department provided water pumps, and the Provincial Agriculture Office provided fuel oil  

and promoted cultivation.

Strategy 2 : Participatory Irrigation Management.  The farmers and water user groups made an  

agreement on when to set up a temporary dike in the river, install water pumps in the area, as well as  

maintain and clean the canals before irrigation operation, while the public agencies proceeded on water  

pumping as being agreed in the irrigation management plan.

Strategy 3 : Control and operation under the agreement. The Royal Irrigation Department kept control  

of water management operation as planned, while Local Administration Organizations inspected the  

operation. The Provincial Agriculture Office controlled fuel oil consumption, while farmers took part in  

inspecting fuel consumption and water pump electricity cost as determined in the plan.

The results were an increase of farming areas, from 32,500 rai in 1993 to 92,000 rai in 2010, as well  

as rising income for farmers from 154 million baht to 533 million baht. The irrigation management became  

more efficient despite reduction of manpower (from 282 people in 2004 to only 161 people ), saving the  

government spending on salaries for 18.6 million baht a year, and reducing conflicts between farmers  

and Irrigation officers, as well as conflicts among farmers themselves.
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เหมาะสมกับงาน (Smart Officer) และมีระบบการทำางาน (Approach) ที่ชัดเจน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัย (Information Technology) และฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้องเป็นจริง ประกอบกับการสั่งสมความรู้ 

และประสบการณ์ในการทำางาน (Lessons Learned) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

และระบบการวัดผลลัพธ์การดำาเนินการ โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายลงไปภายในหน่วยงาน ตลอดจนถึง 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินงาน ตลอดจนการดำาเนินการจัดทำาคู่มือ 

ในการปฏิบัติงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนทุกสายงานเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทำาให้องค์กร

สามารถพฒันาการดำาเนนิงานจนได้การรบัรองผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) ในระดบั

พื้นฐาน (FL) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบการบริหารจัดการของกรมชลประทานที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๔   
หน่วยงานโปร่งใส

กรมชลประทาน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนำาร่องในการประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ผลจากการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และพระราชกฤษฎีกาการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมชลประทานสามารถดำาเนินการได้ตามข้อกำาหนดอย่างถูกต้อง 

และครบถ้วน ทำาให้กรมชลประทานผ่านเกณฑ์ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และได้รับรางวัลหน่วยงาน

ท่ีผ่านการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปี ๒๕๕๔ จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๕    
Gold Award 

ในงานนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕ (Thailand Research Expo 2012) ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ผลงานและกิจกรรมการวิจัย ที่กรมชลประทานส่งเข้าร่วม ได้รับรางวัล Gold Award เนื่องจาก

ผลงานวิจัยที่นำาไปแสดง เป็นผลงานที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เป็นความภาคภูมิใจและแรงกระตุ้นให้นักวิจัย 

ของกรมชลประทานมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่การใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ผลงานวิจัยของกรมชลประทานที่เข้าร่วมนำาเสนอในภาคนิทรรศการมี ๑๔ ผลงาน คือ  

๑. การนำาเอาระบบสูบนำ้าพลังนำ้ามาใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของนายสุขเกษม เจริญจันทร์ และนายพนมกร 

ไทยสันติสุข สำานักเครื่องจักรกล
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The Third Pride

Certify FL-National Quality Award

The Royal Irrigation Department has started applying criteria for Public Sector Management Quality Award 

(PMQA) at Fundamental Level (FL) to improve the agency management. It started with organization leadership 

and strategic planning by giving importance to service users and stake holders in the department’s mission, 

in order to produce water source development plan, water management plan, water disaster prevention  

and relief plan. It also aims to develop “Smart Officer”, with a clear ‘approach’, through the use of accurate 

‘information technology and database’, coupled with ‘lessons learned’, knowledge management system,  

and operation outputs assessment system, by transferring target indicators to a work unit for assessment  

of the operation efficiency and efficacy. This has improved the organization operation  until it was certified  

by the Fundamental-Level Public Sector Management Quality Award, which is a proof of the department’s 

management system that reaches international standards.

The Fourth Pride 
A Transparent Agency

 The Royal Irrigation Department was selected as a pilot organization for assessment of performance 

transparency.  From its operation outputs under the good governance principle, as stated by the Official Information 

Act and the Royal Decree on Good Governance, the Royal Irrigation Department has been certified by the Public 

Sector Transparency Index, and was awarded the Transparent Public Organization of the Year 2011 by the National 

Anti-Corruption Commission.
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๒. เครื่องสูบนำ้าแบบกระทุ้ง ของนายสุขเกษม เจริญจันทร์ และนายพนมกร ไทยสันติสุข สำานักเครื่องจักรกล

๓. โปรแกรมคำานวณค่าปริมาณการใช้นำ้าของพืชอ้างอิง (Eto) จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร (MR Quick) ของ

นายนฤพล สีตบุตร สำานักวิจัยและพัฒนา

๔. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาและจัดทำาฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของดิน 

และนำ้าในเขตชลประทาน ของนางสาวชวลี เฌอกิจ และคณะ สำานักวิจัยและพัฒนา

๕. เครื่องวัดความชื้นในดินแบบอัตโนมัติ ของนางสาวชวลี เฌอกิจ และคณะ สำานักวิจัยและพัฒนา

๖.  การพัฒนาระบบส่งข้อมูลสำารองผ่าน 3G/GPRS สำาหรับสถานีโทรมาตรในภาคสนาม ของนายวิชญ์ ศรีวงษา 

สำานักวิจัยและพัฒนา

๗. การพัฒนา ROBOGATE ประตูทด-ระบายนำ้าอัตโนมัติ ของนายวิชญ์  ศรีวงษา สำานักวิจัยและพัฒนา และ 

นายวราวุธ วุฒิวณิชย์

๘. การพัฒนาแบบจำาลองอาคารสำาหรับดักและกำาจัดผักตบชวาบริเวณหน้าประตูระบายนำ้าแบบอัตโนมัติ 

ของนายวิชญ์ ศรีวงษา นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ และนายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ สำานักวิจัยและพัฒนา

�.   เครื่องตั้งเวลาให้นำ้าแก่พืชแบบอัตโนมัติ ของนายสัญชัย เกตุวรชัย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๐. เครื่องควบคุมการให้นำ้าพืชอัตโนมัติ ของนายวัชระ เสือดี และนายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ ร่วมกับนายสมชาย 

ผิวรุ่งสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๑. การพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู ้ใช้นำ้าในการบริหารจัดการชลประทาน 

ของนายสรวิชญ์ ทิพรัตนเดช สำานักชลประทานที่ ๑

๑๒. การบริหารจัดการอุทกภัย ภัยแล้งและดินโคลนถล่มของลุ ่มนำ้าแม่งอน อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

ของนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ และนายชัชชัย เพชรอักษร สำานักชลประทานที่ ๑

๑๓. การบริหารจัดการเตือนภัยอุทกภัย ดินโคลนถล่มของลุ่มนำ้าแม่งอน อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และการใช้นำ้า

ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ ของนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ และนายชัชชัย เพชรอักษร สำานักชลประทานที่ ๑

๑๔. อุปกรณ์เตือนภัยการสายตัดไ��้าสถานีสูบนำ้า (ผ่านระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่) ของนายประสงค์ ผ่องสวัสดิ ์

และคณะ สำานักชลประทานที่ ๕

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๖     
EIA Monitoring Awards รางวัลแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น

EIA Monitoring Awards เป็นรางวัลซึ่งสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มอบให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมีการจัดการ 

สภาพแวดล้อมดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
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The Fifth Pride

Gold Award

In the Thailand Research Expo 2012 hosted by the National Research Council of Thailand,  the works  

and research activities nominated by the Royal Irrigation Department (RID) had won the Gold Award for  

their functionality and practicality. The award is the pride and motivation for the RID’s researchers to create  

more work of quality and functionality. 

There were 14 researches presented by the Royal Irrigation Department in the exhibition as follows:

The use of water-power pump to increase agricultural area by Mr Sukkasem Charoenchan and  

Mr Phanomkorn Thaisantisuk , from Office of Mechanical Engineering

Tamping pump by Mr Sukkasem Charoenchan and Mr Phanomkorn Thaisantisuk, Office of Mechanical 

Engineering 

Reference Crop Evapotranspiration (ETo) Quick Computation Program (MR.QUICK) based on the  

Agricultural Meteorological Data, by Mr Narupol Sitabutr, Office of Research and Development  

Application of Geographical Information System to study and provide database on the relationship  

of soil and water in irrigated area, by Miss Chawalee Cherkit and Team, Office of Research and Development
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเองและเป็นแบบ 

อย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ 

การตัดสินรางวัลน้ี เน้นความโปร่งใสยุติธรรมและความเป็นกลางของทุกคะแนนเสียงของกรรมการที่มาจากหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม สภาการเหมืองแร่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย�  สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร�  

สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันป�โตรเลียมแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในปี ๒๕๕๕ กรมชลประทาน โดยสำานักบริหารโครงการ ได้เสนอชื่อโครงการด้านพัฒนาแหล่งนำ้า ที่มีการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ประจำาปี ๒๕๕๔ ได้อย่างครบถ้วน ๒ โครงการ คือ โครงการเขื่อนแควน้อยบำารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 

และโครงการเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำาปาง เข้ารับการพิจารณา 

คณะทำางานติดตามตรวจสอบสถานประกอบการภายใต้โครงการพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถาน

ประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อม 

ดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๔ ตัดสินให้โครงการเขื่อนแควน้อยบำารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลดีเด่น และโครงการ

เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำาปาง ได้รับรางวัลชมเชย

ในปีหน้า กรมชลประทาน จะเสนอชื่อโครงการเขื่อนแควน้อยบำารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการพิจารณาอีก 

เพื่อรางวัลระดับยอดเยี่ยมต่อไป 

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ �     
พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อพัฒนาชาติ

๑๑๑ ปี ที่กรมชลประทานยืนหยัดปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาแหล่งนำ้า บริหารจัดการรวมทั้งบรรเทาภัย 

อันเนื่องมาจากนำ้า ให้ประเทศชาติและประชาชนดำารงอยู ่ได้วัฒนาถาวรตลอดมา ก็ด้วยทรัพยากรสำาคัญ คือ 

“คนชลประทาน” ที่มีการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม สอดคล้องในทุกยุคสมัย  
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Automatic Soil Humidity Meter, by Miss Chawalee Cherkit and Team, Office of Research and Development

Development of secondary Data Transmission System through 3G/GPRS for Onsite Telemetering Stations, 

by Mr Vich Sriwongsa, Office of Research and Development

Robogate Development for automatic regulators by Mr Vich Sriwongsa, Office of Research and  

Development, and Mr Varavuth Vuthivanich 

Development of Structure Model for water hyacinth dredging in front of automatic regulator by  

Mr Vich Sriwongsa, Mr Krotsuwan Phosuwan, and Mr Chawakorn Rewtragulpaibul, Office of  

Research and Development

Automatic Plant Watering Timer by Mr Sanchai Ketvorachai, Irrigation Engineering Alumni Association  

under H.M. The King’s Patronage

Automatic Plant Watering Controller by Mr Watchara Suadee and Mr Chawakorn Rewtragulpaibul,  

in cooperation with Mr Somchai Phiewrungsuwan, of Information Technology Center

Development of Public Participation and Empowerment of Water User Organizations in Irrigation Management 

by Mr Soravich Thiparatanadej, Regional Irrigation Office 1

Flood, Drought and Landslide Management of the Mae Ngon River, Fang District, Chiang Mai Province, 

by Mr Januwat Lertsilcharoen and Mr Chatchai Phet-aksorn, Regional Irrigation Office 1

Flood and Landslide Warnings Management of the Mae Ngon River, Fang District, Chiang Mai Province  

and Efficient Irrigation Water Consumption by Mr Januwat Lertsilcharoen and Mr. Chatchai Phet-aksorn,  

Regional Irrigation Office 1

Pumping Station’s Wire Cutting Warning Equipment (through mobile phone system) by Mr Prasong 

Phongsawasdi and Team, Regional Irrigation Office 5

The Sixth Pride

Environmental Impact Assessment (EIA) Monitoring Awards

EIA Monitoring Awards is given by Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 

to an organization that strictly follows measures in EIA report and implement outstanding environmental  

management, in order to motivate organizations and encourage them to develop their own environmental 

management mechanism, and to be a good model for other organizations.

Decision of the awards is made with transparency, justice, and neutrality of the committee who came  

from various public and private organizations such as representatives of   Department of Industrial Works,  

the Pollution Control Department, Department of Environmental Quality Promotion, Mining Industry Council,  

the Federation of Thai Industries, Thailand Environment Institute, Housing Business Association, Society for  

the Conservation of National Treasure and Environment, Petroleum Institute of Thailand, and the Engineering 

Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage.
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เป้าหมายสำาคัญของกรมชลประทาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีวินัย 

และจรรยา มีทักษะและประสบการณ์ที่จะผลิตผลงานและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 

ความสำาเร็จในการบริหารงานบุคคลของกรมชลประทาน เห็นได้จากผลงานอันโดดเด่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ที่ผ่านมา ทั้ง “การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน ระยะท่ี ๒” “โครงการตรวจประเมิน 

การจัดการความรู้” (Knowledge Management Assessment: KMA) รวมทั้งนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่เกิด 

จากความคิดและความมุ่งมั่นของเหล่าข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง กรมชลประทาน อีกมากมายหลากหลาย ดังนี้ 

การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน: Web�based Employee Performance  

Portfolio (EPP+)

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance) เป็นตัวชี้วัดศักยภาพของบุคคลในองค์กร ที่จะทำาให้การบริหาร

บุคคลในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการประเมินผลอย่างเป็นธรรม ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ 

ให้กับบุคลากรอีกด้วย  

กรมชลประทาน จึงให้ความสำาคัญอย่างมากกับเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยการ 

พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System) หรือระบบ PMS 

โดยบูรณาการข้ันตอนการบริหารผลการปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน ต่อเนื่องจากระยะแรก (ปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๕๔) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริหารสมรรถนะ ด้วยการทบทวนและกำาหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับข้าราชการกรมชลประทานทั้งหมด ให้ความรู้และคำาปรึกษาแนะนำาแก่ผู้แทนสำานัก 

กอง กลุ ่มต่างๆ เกี่ยวกับการกำาหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Key Performance 

Ind icators ) กำาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการ ปรับปรุ ง เกณฑ ์การวัดผลสมรรถนะ 

ให้เกิดความเป็นปรนัยและมีความแม่นตรงมากยิ่งขึ้น ด้วยการกำาหนดตัวชี้วัดที่ เรียกว่า ตัวชี้วัดพฤติกรรม 

หรือ KBI (Key Behavior Indicator) มาใช้แทนการประเมินสมรรถนะจากพจนานุกรมสมรรถนะ ซึ่งเป็น 

เรื่องยุ่งยาก ต้องใช้วิจารณญาณมาก เพราะสามารถตีความได้หลากหลาย การใช้ KBI ในการประเมินสมรรถนะ 

แทนพจนานุกรมสมรรถนะ สามารถลดการใช้ดุลยพินิจของผู ้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้มีการมอง 

สมรรถนะในรูปแบบเดียวกันและประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนดแนวทางการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

สำาหรับข้าราชการทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และพัฒนาระบบ Web-based Employee Performance  

Portfolio (EPP+) เป็นฐานข้อมูล รองรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากร DPIS  

ของสำานักงาน ก.พ. และมีการสื่อสารแนวทาง วิธีการลงสู่การปฏิบัติและติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ผลการดำาเนินงานในระยะแรกพบว่า ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กล่าวถึงนั้นยังไม่สอดคล้อง 

และสะท้อนความสำาเร็จได้ตามเป้าหมายองค์กร และยังพบปัญหาความเหลื่อมลำ้าระหว่างผู้ปฏิบัติงานต่างสำานัก กอง  

ในสายงานเดียวกัน ที่แม้จะมีลักษณะงานคล้ายกัน แต่มีตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายต่างกัน ทำาให้เกิดความได้เปรียบ

เสียเปรียบ และไม่เป็นธรรม 
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In 2012, the Royal Irrigation Department’s Office of Project Management had nominated two water sources 

development projects that implement efficient environment management and completely follow the measures 

in the 2011 EIA Reports. These two projects are the Khwae Noi Bamrung Daen Dam Project in Phitsanulok  

Province and the Kiew Kho Ma Dam Project in Lampang Province.    

The Organizations Inspection and Monitoring Committee under EIA Monitoring Awards Project of  

the Year 2011 had decided to give the Outstanding Award  to the Khwae Noi Bamrung Daen Dam Project 

in Phitsanulok, and Complimentary Award to the Kiew Kho Ma Dam Project in Lampang. 

Furthermore, the Royal Irrigation Department will nominate the Khwae Noi Bamrung Daen Dam Project 

for the Best EIA Monitoring Award in the next year.

The Seventh Pride    
Human and Work Development for the Country’s Development

For 111 years, the Royal Irrigation Department has determinedly performed its tasks of water  

sources development and management, as well as mitigating water disasters for the survival of  people   

and the country. This has been achieved by 

the RID’s important resource, that is “irrigation 

men”, whose competency and efficiency have 

been improved consistently and properly in all 

ages and eras.

The RID’s main goals for human resources 

development are to equip them with knowledge,  

capabilities, disciplines, ethics, skills, and 

experiences to produce good work and services 

for its customers.

Achievements of the Royal Irrigation 

Department in human resources management  

are evidenced by its distinguished works for 

the fiscal year 2012 including “Web-based 

Employee Performance Portfolio Phase II”, 

“Knowledge Management Assessment” or KMA, 

and more innovations and researches from 

the ideas and determination of highly competent 

Irrigation officials. Those projects are as follows:
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เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การบริหารสมรรถนะ (Competency) และการบริหารผลงาน 

(KPIs) ของกรมชลประทานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานระยะที่ ๒ 

(ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาใน ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงาน เพื่อให้

เกิดการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงานไล่เรียงลำาดับต้ังแต่ยุทธศาสตร์กรม คำารับรองการปฏิบัติราชการกรมสู่ระดับสำานัก 

กอง กลุ่ม และระดับบุคคล ซึ่งจะทำาให้การติดตามและบริหารผลงานบรรลุผลตรงตามเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม 

และการยอมรับที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่สองเป็นการพัฒนาระบบ Web-based Employee Performance Portfolio (EPP+) 

เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดใหม่ และเป็นการดูแลบำารุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ 

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ของกรมชลประทาน มีลักษณะเด่นหลายประการ คือ เป็นระบบที่บูรณาการ 

ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติราชการเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+) 

เป็นเครื่องมือ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้บันทึกตัวชี้วัด ผลงาน ค่าเป้าหมายผลงาน รวมทั้งตัวชี้วัดสมรรถนะและค่าเป้าหมาย 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการเลื่อนเงินเดือน 

อย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นระบบที่อำานวยความสะดวกด้านการนำาข้อมูลผลการปฏิบัติราชการไปใช้เพ่ือการพัฒนา 

รายบุคคล รวมทั้งการสอนงาน ติดตามงานระหว่างผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมินอีกด้วย และยังสามารถนำาผล 

การประเมินสมรรถนะไปใช้ในการจำาแนกคนตามระดับผลการประเมิน โดยแสดงผลออกทาง Dash Board และเก็บ 

เป็นฐานข้อมูล สำาหรับใช้ประโยชน์ในการสืบทอดตำาแหน่ง การเลื่อนตำาแหน่ง รวมทั้งจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กรต่อไป

ระบบที่กรมชลประทานใช้นี้ สำานักงาน ก.พ. เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดี จึงมีการนำาไปเป็นตัวอย่างในหัวข้อสัมมนา 

เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ: Show & Share PMS 
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Web-based Employee Performance Portfolio (EPP+) 

Personal Performance is an indicator of personal capacity in the organization, which will ensure  

the utmost efficiency of human resources management and fair evaluation, as well as strengthen work  

morale for the personnel.

Therefore, the Royal Irrigation Department has given priority to performance assessment tools,  

by developing the Performance Management System (PMS), integrating together all process of performance 

management. The system is a continuation from the first phase (Fiscal Year 2010-2011), which was  

development of the Competency Management System, by reviewing and defining standards of knowledge, 

abilities, skills and competency required for Irrigation officials; providing knowledge and advice for  

representatives of offices, divisions and groups about the Individual Key Performance Indicators;  setting  

guidelines for performance portfolio assessment; improving Competency Measurement Criteria to be more 

alternative and accurate by using the so-called “Key Behavior Indicator” (KBI) instead of Competency  

Dictionary-based assessment, which was more complicating and could be misinterpreted.  The use of KBI  

for competency assessment can derogate  evaluators’ judgment efficiently, making the assessment go in 

the same direction.

Moreover, the RID has set guidelines on Individual Development Plan (IDP) for Irrigation officers 

both formally and informally,  as well as developed Web-based Employee Performance Portfolio (EPP+) 

as a database to support the department’s performance management that is l inked to DPIS  

(Department Personnel Information System) of the Office of Civil Service Commission. These guidelines 

and methods are communicated so as to be put into practice , while the results are followed  

up consistently. 

However, the first-phase results showed that those performance indicators neither complied with nor 

reflected the achievements as targeted by the organization. Besides, there was still disparity between 

officials from different work units. Although they are in the same work lines, their performance and target  

indicators are different causing disadvantages and injustice. 

For the utmost efficiency of performance management, which consists of competency and KPIs  

management, the Royal Irrigation Department has developed the Performance Management System Phase II 

(Fiscal Year 2012-2013) that consists of two parts. The first part is development of output index to produce  

output indicators, starting from department Strategy, performance certification from department to office,  

division, group and individual levels. This will help output monitoring and management to achieve its goal,  

while ensure fairness and more acceptance. The department also improved the Web-based Employee  

Performance Portfolio (EPP+)  system to make it comply with the new indicators, and maintain the system  

efficiency so it is ready to function all the time. 

The Royal Irrigation Department’s performance management system contributes many advantages. 

It is the system that integrates all procedure of performance management by using the EPP+ system as a tool.  
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Best Practice” รวมทั้งมีการถอดความรู้วิธีการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการจากกรมชลประทาน 

เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เรื่อง “PM ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากส่วนราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (PMS Best Practice)” 

เพื่อแจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆ ต่อไป

นอกจากเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย และท้าทายความสามารถของผู้บริหาร 

กรมชลประทานอย่างสูงแล้ว ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กรมชลประทานยังเป็น ๑ ใน ๖ หน่วยงานนำาร่องที่เข้าร่วม 

“โครงการตรวจประเมินการจัดการความรู้” (Knowledge Management Assessment: KMA) ของสำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการสามารถประเมินการจัดการความรู้ 

ของตน วิเคราะห์จุดแข็ง และข้อปรับปรุงในระบบต่างๆ สำาหรับการจัดทำาแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้ 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับให้กรมก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)  

ในที่สุด

การพัฒนาเครื่องมือตรวจประเมินการจัดการความรู้ที่ เรียกว่า KMA นั้น สอดคล้องเชื่อมโยงกับเกณฑ์ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ทั้งกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการประเมินและ 

มีการจำาแนกประเด็นหลักของการประเมินการจัดการความรู้เป็น ๗ หมวด คือ หมวดที่ ๑ การนำาองค์กร (Leadership) 

คือ การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้บริหารการจัดการความรู้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการจัดการ 

ความรูใ้นหนว่ยงาน หมวดที ่๒ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ใหค้วามสำาคญักบัการกำาหนดแผนการจดัการ

ความรู้ ตลอดจนการนำาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั่วทั้งหน่วยงาน หมวดที่ ๓ การมุ่งเน้น 

ผู้รับบริการ (Customer Focus) มุ่งประเมินระบบความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับการสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบ

บริการท่ีดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน หมวดท่ี ๔ การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ 

(Measurement, Analysis and Knowledge Management) เน้นประเมินกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

และความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเท่าทัน หมวดท่ี ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 

(Workforce Focus) ให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงส่งผล 

ตอ่ประสทิธภิาพการจดัการความรู ้หมวดที ่๖ การจัดการกระบวนการ (Process Management) เป็นการประเมินประเด็น

การใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนงานหลัก และกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงาน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อเป้าประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน และหมวดที่ ๗ ผลลัพธ์ (Results) เป็นผลของ 

การจัดการความรู้ในมิติต่างๆ ทั้ง ๖ หมวด โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มของผลผลิต จากการจัดการความรู้ที่มีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

นับเป็นก้าวย่างที่สำาคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์กรของกรมชลประทาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทบทวนอย่างรอบคอบ และค่อยๆ ก้าวเดินอย่างมั่นคง  

ใช้ KM เป็นเครื่องมือนำาพากรมชลประทานสู่เป้าหมาย ตามภารกิจของกรมอย่างภาคภูมิ ด้วยความมุ่งม่ันพร้อมใจกัน 

ของชาวชลประทานทุกคน

นอกจากเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรแล้ว กรมชลประทานยังมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลทางตรง คือ การพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในรูปแบบของการคัดสรรข้าราชการในหน่วยงาน เตรียม 

ความพร้อม เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งการจัดสรรตำาแหน่ง เพื่อรองรับนักเรียนทุนที่มีศักยภาพสูง 
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The EPP+  is used not only to record output indicators, output targets, competency indicators and targets, 

as well as performance assessment, but also to link performance assessment  systematically to salary  

promotion. The system  even facilitates the use of performance data for individual development and training, 

as well as follow-up of the work between the evaluators and those being evaluated. The competency 

assessment results also can be used for personnel classification, with the results being displayed on the  

Dash Board, and also kept as database to be used for promotion, succession to available positions,  

and incentive planning for high potential personnel.

Office of the Civil Service Commission has considered the Royal Irrigation Department’s system 

as a good model. It referred to this model in the seminar entitled “Show & Share PMS Best Practice” 

whi le synthesized the knowledge of Performance Management System development by the  

Royal Irrigation Department, and also published the book, “PMS Best Practice” for distribution to other  

government agencies.

Not only the human resources management tool is modern and to challenge the ability of the  

Royal Irrigation Department (RID)’s executives. For the last year, RID was also one of the six pilot  

organizations that participated in the “Knowledge Management Assessment” (KMA) Project under Office  

of the Public Sector Development Commission. The objective is to promote all government agencies  

can assess knowledge management by themself, and analyze the strength and weakness in all system.  

It is to increase effective of organization’s knowledge management development plan, as well as to rise  

the RID to a learning organization (LO). 

The Knowledge Management Assessment tool development called KMA tool that according to 

criteria of PMQA (Public Sector Management Quality Award). Both concept and component of  

assessment framework. The main point of knowledge management assessing can be classified into 7  

categories, as follows :  1) Leadership:  to be a good model of knowledge management administrator, 

which is a key factor that effect to knowledge management movement within the organization. 2) Strategic  

Planning: to emphasize on knowledge management planning, and to push the plan into practice for 

entire organization.  3) Customer Focus:  to emphasize on assessment of the relationship system  

between knowledge management and value creation, to provide the best services for customers and  

stakeholders of the organization.  4) Measurement, Analysis and Knowledge Management :  to focus on  

information and knowledge management assessment to support the implementation of the organization.  

5) Workforce Focus: to give an importance to human resources of organization and its structure which  

related to knowledge management efficiency 6) Process Management : it is an assessment of  

knowledge management tool  using for main and supporting operation improvement of organization. 

And to enhance the effective to organizations mission.  7) Results :  it is outputs of knowledge management 

in six dimensions, by making  analysis of knowledge management production that tends to be developed  

consistently and systematically. 
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ให้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการกรมชลประทาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ได้แสดงศักยภาพให้เห็นจนเป็นที่ประจักษ์ 

อย่างมากมาย นับตั้งแต่กรมเข้าร่วมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑

ในปัจจุบันมีข้าราชการกรมชลประทานอยู ่ในระบบนี้ ๑๒ คน กระจายอยู ่ในสำานักและกองต่างๆ และ 

ในปี ๒๕๕๔ ยังมีการบรรจุข้าราชการที่ได้รับทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา 

ในประเทศ (UiS) รุ่นที่ ๑ อีกคนหนึ่งด้วย  

ที่ผ่านมา ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง กรมชลประทานได้สร้างผลงานต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งในระดับกรม 

และระดับประเทศ    

ในระดับกรม เช่น การเสนอแนวคิด “วิกฤตนำ้าในอนาคต วิกฤตกำาลังคนชลประทาน การประเมินงานรูปแบบใหม่ 

กรมชลฯ ทำาอย่างไรกับ�้าราชการ ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ แนวคิดมหัศจรรย์�อง HiPPS” ในงานนิทรรศการงาน  

๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งนำ้า 

โครงการระบบติดตามออนไลน์ ซึ่งได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นอันดับหนึ่ง (RID INNOVATION 2011) 

โครงการดัดแปลงไ�หน่ึงเ�สแทนสามเ�ส เพื่อใช้ในกังหันชัยพัฒนา และมีโครงการที่อยู ่ระหว่างดำาเนินงาน 

ได้แก่ โครงการเครื่องสูบนำ้าพลังแสงอาทิตย์ และโครงการหาความจุที่แท้จริงของอ่างเก็บนำ้าบางพระ จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งเป็นความร่วมมือโดยอาศัยเครือข่าย HiPPS ระหว่างกรมชลประทานและกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น

ผลงานระดับกระทรวง เช่น การเสนอแนวคิด “The Chao Phraya Movable Barrier” ในนิทรรศการงานสถาปนา 

๑๒๐ ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้ ผลงานของข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง กรมชลประทาน ในระดับประเทศ ก็มีอยู่มากมาย เช่น กิจกรรม 

Speed Mentoring “�้าราชการยุคใหม่พบนายกรัฐมนตรี” มีการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายก

รัฐมนตรี ซึ่งการเข้าพบนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ขณะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี ๒๕๕๓ กรมชลประทาน 

ได้รับการยกย่องว่ามีการจัดการระบบ HiPPS อย่างดีเยี่ยม และในปี ๒๕๕๕ ที่เข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี HiPPS กรมชลประทานได้รับคัดเลือกให้เสนอแนวคิด Website HiPPO เพ่ือการสื่อสารด้านอุทกภัย 

ให้เข้าใจง่ายแก่คณะทำางานของนายกรัฐมนตรี ผ่านสำานักงาน ก.พ. 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม CEO VISIT เข้าพบผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อรับ�ังและแลกเปลี่ยนแนวคิด 

ในการทำางาน กิจกรรมเสวนาวิชาการ “หนึ่งองศา�ยับปรับเปล่ียนประเทศไทย” ที่สำานักงาน ก.พ. กิจกรรมวันดีดี 

(One Degree Drive: 1DD) เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง เป็นต้น และกิจกรรม

ครอบครัวผูกพันเพื่อประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อสร้าง 

ความผูกพันในครอบครัวและความมีสำานึกในคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับผู้นำาในกรุงเทพมหานคร 

นวัตกรรม ผลงาน และแนวคิด ของเหล่าข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้ง 

ในระดับกรมและระดับประเทศ ทำาให้กรมชลประทานสามารถทำางานแบบที่เรียกว่า Beyond Boundary คือ มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษางานเฉพาะทาง อีกทั้งความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง  

และการสนับสนุนจากผู้ดูแลระบบ พี่เลี้ยง และผู้สอนงาน ทำาให้ข้าราชการกลุ่มนี้จะสามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงาน

ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ยั่งยืนสืบไป
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This is an important step for 

knowledge management of the 

Royal Irrigation Department.An 

aim is to become a learning 

organization by learned from past 

experiences, carefully reviewing 

and gradually walking. Using  

Knowledge Management as a 

tool to lead the organizationto its 

goal pridely of all RID’s personnel.

In addition to the organization 

development and management 

too l ,  the  Roya l  I r r iga t ion 

Department also has directly 

guidelines for human resources 

development that is improvementhigh-potential officers through personnel screening method, preparing them to 

be knowledgeable,as well as providing positions for high-potential scholars to be recruited as Irrigation officers. 

These people have demonstrated a lot of competence since the RID participated in the High Potential Personnel 

System (HiPPS) in 2008. 

At present, there are 12 Irrigation officerin the HiPPS system. They are scattering in different bureaus and 

divisions. In 2011, the RID also recruited one officer who had been granted government  scholarship from 

“Undergraduate Intelligence Scholarship Program : Uis”, in order to create an incentive for other high-potential 

students in the national education institutions. 

From past to present, the high-potential officers of the Royal Irrigation Department have created 

a lot of good works, both department  and national levels.

In the department level, such as initiatives on “Future Water Crisis, Irrigation Workforce Crisis, What 

the department does with its personnel under the new assessment system, creative work models, 

and the wonderful concept of HiPPS” were presented at the exhibition on “H.M. the King’s 84th Birthday  

Anniversary: the Heart of All Thais, the Philosopher of Water.”

Other accomplished works included the Online Monitoring System Project which won the 2011  

RID Innovation’s Outstanding Award for its creativity, and the One-to-Three Phases Power Conversion Project  

for the Chaipattana Aerator. There are ongoing projects which include the Solar Powered Water Pump Project, 

and Capacity Measurement Project of the Bang Phra Reservoir in Chon Buri Province which is a HiPPS-based 

cooperation between the Royal Irrigation Department and the Department of Science Service (DSS).
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ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๘      
นวัตกรรมชลประทานก้าวไกล

กรมชลประทาน ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านวิชาการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าทันกับยุคสมัย 

ด้วยการที่ทุ ่มเทค้นคว้า วิจัย รวมทั้งไม่เคยหยุดนิ่งที่จะประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการชลประทานใหม่ๆ  

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในการบริหารจัดการนำ้าของกรมชลประทาน และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรนำ้า 

ของประเทศอย่างคุ้มค่า 

นอกจากนวัตกรรม ที่เป็นผลงานของข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทานที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีผลงาน

นวัตกรรมของกรมชลประทาน นำาไปจัดแสดงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด “การเกษตร

นวัตกรรมจากธรรมชาติ สู่การพัฒนา นวัตกรรมงานชลประทาน เพื่อแผ่นดินไทย”

นวัตกรรมน่าสนใจ ที่นำามาจัดแสดงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๖ มี ๗ นวัตกรรม ได้แก่ 

นวัตกรรมที่ ๑ ฝายพับได้ (Flap Gate Weir Type II) กรมชลประทานพัฒนาฝายพับได้ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย 

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายทั้งชีวิต  

ทรัพย์สินของราษฎร รวมทั้งพื้นที่การเกษตรและธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรุนแรง จากสภาพนำ้าท่วมขังอยู่นานถึง ๓ วัน  

เริ่มจากฝายพับได้ Type I ซึ่งมีการออกแบบตัวฝายให้สามารถพับขึ้นลงได้ ตามสภาพระดับนำ้าด้านหน้าฝาย 

และด้านท้ายฝาย ติดตั้งที่อ่างเก็บนำ้าแม่จอก ตำาบลดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมชลประทานได้พัฒนา 

ต่อยอดเป็นฝายพับได้ Type II เมื่อปี ๒๕๕๔ เพื่อใช้ในการบรรเทาอุทกภัย ที่ฝายแม่โฮม บ้านต้นเปา เทศบาลตำาบล 

ต้นเปา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่  

ฝายพบัได้ Type II ถกูออกแบบให้ตวัฝายสามารถพบัข้ึนลงได้โดยอัตโนมติั โดยใช้หลักการของระดบันำา้ด้านหน้าฝาย

และท้ายฝายเป็นตัวควบคุม (Up stream and Down stream Control) การทำางานของระบบกลไกของเ�ืองและวาล์ว

นำ้ามันให้ระบบไฮดรอลิกทำางานโดยอัตโนมัติ ในขณะเกิดนำ้าท่วม ตัวฝายจะพับราบลง (Up stream Control) และเมื่อ 

สภาวะนำ้าท่วมเข้าสู่ระดับปกติ ระบบจะทำางานให้ฝายตั้งขึ้นเอง (Down stream Control) ซึ่งจะใช้เวลาขึ้นและลง 
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The works at ministry level such as the “Chao Phraya Movable Barrier” initiative, which was presented 

in the 120th Anniversary of the Ministry of Agriculture and Cooperatives. 

Furthermore, several works at national level were also produced by the high-potential Irrigation officers, 

such as “Speed Mentoring” Activity, which allows new-generation government officers to meet the Prime Minister 

(PM), to propose and exchange their opinions. In the  2010 meeting with the Prime Minister Abhisit Vejjajiva, 

the Royal Irrigation Department was praised for its excellent management of HiPPS.  Also, in the meeting 

with PM Yingluck Shinawatra in 2012, the RID was selected to present its initiative, “Website HiPPO”  

which was designed for simple and easy for flood communication, to the Prime Minister’s working team through 

Office of the Civil Service Commission.

In addition, there was CEO Visit Activity to meet the executives of public and private organizations to 

listen and exchange opinions about work operation.  Besides, the academic seminar “One Degree Drive” 

(1DD) was held at Office of the Civil Service Commission.  It was public service activities, such as mangrove 

forest planting and coral planting. There was also the “Family Tie for Cleaner Thailand” activity, a collaborative 

project with the Foundation for a Clean and Transparent Thailand  (FaCT)  of  Dr Sumeth Tantivejkul in  

order to tighten family tie and create moral conscience to student leaders in Bangkok.

The innovations, works and ideas generated by those high-potential Irrigation Officers have been  

recognized both department and national levels. This empowers the Royal Irrigation Department to work 

“beyond boundary”, which involves information exchange, specialized work counseling, and unity of high-potential 

officers. Meanwhile, to support for system administrators, work assistants and trainers also empowered  

this group of officers to be able to think and create works that is sustainably benefit the country.

The Eighth Pride  
Advanced Irrigation Innovations

The Royal Irrigation Department also gives importance to modern technology, equipments and technical 

development, by putting a lot of effort into researches. It has never stopped inventing new irrigation innovations 

for the highest efficiency of irrigation management and the country’s water consumption.
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ครั้งละประมาณ ๔ นาที โดยไม่ต้องพึ่งกระแสไ��้า สามารถผลิตได้ง่าย ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ สะดวก 

ในการบริหารจัดการนำ้า ง่ายต่อการบำารุงรักษา ต้นทุนค่าก่อสร้างมีราคาถูก ใช้วัสดุและมีอะไหล่ที่ผลิตภายในประเทศ  

สามารถระบายตะกอนได้ด ีไม่กดีขวางการระบายนำา้ บานเหล็กของฝายพับได้สามารถปรบัระดบัขึน้-ลงเป็นอสิระจากกัน 

เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรนำ้าในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาชาร์จแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานของระบบ

นวัตกรรมที่ ๒ โปรแกรมสั่งการและจัดการการทำางาน�องโปรแกรมประเมินสภาพนำ้าในอ่างเก็บนำ้า (Reservoir 

Operation Simulation System Commander and Management Tool Program) หรือเรียกชื่อย่อว่า ROS Tool  

เป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์นำ้าในอ่างเก็บนำ้า 

ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ช่วยในการทำางานที่ซับซ้อน อำานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดความ

ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประมวลผลโปรแกรม ROS ซึ่งมีโปรแกรมย่อยมากถึง ๓๓ โปรแกรม สำาหรับ

ประมวลผล ๓๓ อ่างเก็บนำ้า แต่ละโปรแกรมทำางานแยกกันอิสระ ไม่เกี่ยวเนื่องกัน ROS Tool จึงจะเพิ่มประสิทธิภาพ 

ให้แก่ผู้ทำางานในระดับปฏิบัติ ให้สามารถนำาเสนองานผู้บริหาร รวมทั้งประชาชนที่ติดตามข้อมูลด้านสถานการณ์นำ้า 

ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากขึ้น อีกทั้งใช้วิศวกรในการประมวลผลเพียง ๑ คนเท่านั้น 

นวัตกรรมที่ ๓ ระบบควบคุมการเปิด�ปิดประตูระบายนำ้า ด้วยการส่ังการทางไกล (Single Command) 

จากวิกฤตอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ที่สร้างความเดือดร้อนรุนแรงแก่ราษฎรในพ้ืนที่เหนือนำ้าและท้ายนำ้า จนกลาย

เป็นความขัดแย้ง ทำาให้กรมชลประทานไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือไปควบคุมการเป�ด-ป�ดประตูระบายนำ้าได้ ทั้งที่ 

การควบคมุการเป�ด-ป�ดประตรูะบายนำา้มคีวามสำาคญัมาก

ในการบริหารจัดการนำ้าในภาวะวิกฤตให้มีผลสัมฤทธิ์ได้ 

กรมชลประทานจงึได้นำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์

ใช้ในการพฒันาระบบควบคมุการเป�ด-ป�ดประตรูะบายนำา้ 

ด้วยการสั่งการทางไกล และทำาโครงการนำาร ่องที่ 

ประตูระบายนำ้ ากลางคลองหนึ่ ง  อำ า เภอวั งน ้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประตูระบายนำ้าและสถานี 

สูบนำ้าคลองอ้อมนนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

เริ่มจากการสำารวจประตูระบายนำ้าในพ้ืนที่ จัดหา

อุปกรณ์ระบบควบคุมและประมวลผลศูนย์กลาง พร้อม

ท้ังอุปกรณ์ตรวจวัดระดับนำ้า อุปกรณ์กล้อง CCTV 

และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งและตรวจสอบ

ระบบควบคุมและประมวลผลศูนย์กลาง และอุปกรณ์

ตรวจวัดระดับนำ้า อุปกรณ์กล้อง CCTV และอุปกรณ์ 

อื่นๆ จากนั้นเป�ดโปรแกรมขึ้นมา แล้ว Login เข้า

สู ่ระบบเพ่ือควบคุมการทำางานของโปรแกรม เมื่อ

ต้องการเป�ดประตูนำ้า จะส่งคำาสั่งผ่านระบบ Internet 

ระบบวิทยุ ไปยั ง เครื่ อ ง รั บที่ ติ ดตั้ ง อยู ่ ที่ ป ระตูนำ้ า 



๘๙

Not only the innovations that are the works of high-potential Irrigation officers, there are also innovations of 

the RID which were exhibited in the National Agricultural Fair 2013, under the concept “From Natural Innovative 

Agriculture to Development of Irrigation Innovations for the Kingdom of Thailand.”

There are 7 interesting innovations were exhibited at the National Agricultural Fair 2013 as follows:

Innovation 1 : Flap Gate Weir Type II

The Royal Irrigation Department had developed a flap gate weir for mitigating floods in San Kamphaeng 

District, Chiang Mai Province, and the surrounding areas. The floods had caused loss of lives and properties 

damaged of the people, and severely damaged agricultural areas and tourism business as a result of three-day 

inundation.

The innovation was originated from flap gate weir Type I, which was designed to be adjustable to water level 

at the front and back of the weir.  It was installed at Mae Chok Reservoir, Don Kaew Subdistrict, Mae Rim District, 

Chiang Mai Province.  The model was extensively developed into flap gate weir Type II in 2011 by RID, for mitigating 

floods at Mae Home Weir, Ban Ton Pao, Ton Pao Subdistrict Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai 

Province.

The Flap Gate Weir Type II is designed automatically adjustable that the functions is depend on upstream 

and downstream control. The mechanical operation system of gear and oil value drives the hydraulic system to 

work automatically.  When floods occur, the upstream control will cause the weir to flap down, and when water 

returns to normal level, the downstream control will cause the weir to rise up automatically. The flapping up or 

down normally takes about four minutes without electricity. It is easy to produce, and does not require any 

technology from abroad. Besides, the innovation facilitate water management, and is easy for maintenance. The 

cost of construction is cheap, because all materials can be available in the country. It does not impede the 

drainage, and water can be easily rid of dregs. The weir’s iron flap gate can be adjustable up-down separately 

for each gate, and is specially designed to be functionable for allocation of water in dry season, by using solar 

energy to charge battery that is energy source of systems power.

Innovation 2: Reservoir Operation Simulation System Commander and Management Tool Program, 

or ROS Tool

This innovation is a new developing completed program, it is a tool to help and analyze water forecast in 

large-sized reservoirs throughout the country.  It facilitates complicating work, shortens time period, reduces errors 

and increases efficiency. The ROS Tool has 33 subprograms to process data of 33 reservoirs. Each program 

works separately, thus enabling operation officers to present and update quickly the outputs for their executives 

and  the public who are following water situations.  Besides, the program requires only one engineer for data 

processing.

Innovation 3:  Single-Command Water Gate Control System

From, the floods crisis in 2011 had caused heavy pressure on upstream and downstream residents, and 

escalated into conflicts that the Royal Irrigation Department was unable to enter the area to control the opening 
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ให้สั่งมอเตอร์ทำาการยกบานระบายขึ้นลง โดยมี Sensor ตรวจจับระยะป�ดเป�ดและแสดงผลให้เห็นที่ Control Panel 

คู่กับระดับนำ้าที่เปลี่ยนแปลง 

นวตักรรมดงักล่าว ช่วยให้ผูบ้รหิารมข้ีอมลูทีแ่ม่นยำาและรวดเรว็ในการตัดสินใจบรหิารจดัการนำา้โดยทันต่อเหตุการณ์ 

นวัตกรรมที่ ๔ อุปกรณ์เตือนภัยการตัดสายไฟฟ้าสถานีสูบนำ้า (ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่) เนื่องจากสถานีสูบนำ้า

ด้วยไ��้าของโครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาห้วยโมง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีจำานวนถึง ๑๐ สถานี กระจายอยู่ 

ในสามอำาเภอ และอยู่ห่างไกลชุมชน แต่ละสถานีมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงคนเดียว เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ก็เป็นช่องทาง 

ให ้มิจฉาชีพเข ้าไปลักลอบตัดสายไ��้าในสถานีไปขาย และเมื่อเกิดเหตุแล ้ว การซ่อมแซมให้ใช ้งานได้ 

เป็นเรื่องยากลำาบาก โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาห้วยโมง จึงมีแนวคิดในการป้องปรามและแจ้งเตือนการลักลอบตัด

สายไ��้าในสถานีสูบนำ้าด้วยไ��้าขึ้น

ถ้ามีการลักลอบตัดสายไ��้าในสถานีฯ สัญญาณเตือนภัยด้วยไซเรนแสงและเสียงจะดังขึ้น ผู้มีหน้าที่หรือกำานัน 

ผูใ้หญ่บ้านจะได้รบัทราบ ตรวจสอบป้องปรามได้ทนัการณ์ ทำาให้เกิดการสูญเสียไม่มาก และเพ่ือให้ระบบทำางานได้ในกรณี

ไม่มีไ��้า จึงมีการจัดทำาวงจรสัญญาณเตือนภัยด้วยระบบ “อนาล็อก” ทำางานโดยการเดินสายไ��้าแรงดันขนาด ๑๒ 

โวลต์ มาไหลผ่านสายไ��้าของเครื่องสูบนำ้าทุกเส้น ถ้ามีการตัดสายไ��้าของเครื่องสูบนำ้า สัญญาณเตือนภัยจะทำางาน

ทันที พร้อมกับส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ประจำาสถานีสูบนำ้า ให้มาทำาการตรวจสอบได้   

ผลการตดิตัง้ใช้งานทีส่ถานสีบูนำา้ที ่๔, ๖, ๗, ๘ ใช้งานได้ด ีทำาให้ไม่มเีหตุการณ์ลักตัดสายไ��้าหรอืขโมยอปุกรณ์ไ��้า 

ของทั้ง ๔ สถานีนี้อีก และในอนาคตจะพัฒนาให้การส่งสัญญาณเตือนภัยใช้ Modem ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาพ่วง 

ส่งสัญญาณภาพ โดยใช้กล้องรูเข็ม เพื่อจับภาพความเคลื่อนไหวภายในสถานีสูบนำ้า และส่งสัญญาณในระบบ 

3G หรือ 4G ให้เห็นภาพผู้ที่เข้ามาในสถานีได้ด้วย 

นวัตกรรมที่ ๕ อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยจากการลักลอบตัดสายไฟฟ้าระบบไร้สาย (ผ่านระบบวิทยุส่ือสาร) 

สามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ไกลถึง ๑๒.๘๗ กิโลเมตร โดยใช้อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ เป็นตัวรับ-ส่งสัญญาณ 

โดยหลักการทำางาน คือ กระแสไ��้าจากภายนอก ที่จ่ายมายังประตูระบายนำ้า หรือสถานีสูบนำ้า จะต่อพ่วงมา 

ท่ีอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยและถูกลดแรงดันให้เป็นไ�แรงตำ่า จากนั้นจะถูกแปลงให้เป็นไ�กระแสตรงตามลำาดับ  

ซึ่งกระแสไ�ชุดนี้จะทำาหน้าที่ควบคุมรีเลย์ทั้ง ๓ ต่อวงจรอยู่ตลอดเวลา ถ้าสายไ��้าที่เข้ามายังอาคารเส้นหนึ่งเส้นใด 

ถูกตัดขาด หน้าสัมผัสของรีเลย์ที่ประจำาแต่ละสายจะทำาหน้าที่แยกออกจากกัน กระแสไ�ไม่ครบวงจร กระแสไ�ที่มา

จากแบตเตอรี่ (Power Supply) จะจ่ายไ�ไปยังชุดควบคุมการส่งสัญญาณ พร้อมป้อนสัญญาณเตือนดังขึ้นที่เครื่องรับ

วิทยุประจำาตัวเจ้าหน้าที่ได้รับทราบทันที

นวัตกรรมที่ ๖ เครื่องควบคุมการให้นำ้าพืชอัตโนมัติ เป็นการคิดค้นนวัตกรรม โดยคำานึงค่าความชื้นที่เหมาะสม

สำาหรับการให้นำ้าแก่พืช อาทิ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว เป็นต้น ความต้องการนำ้าของพืชแต่ละชนิด โดยเครื่อง 

จะตรวจสอบค่าความชื้นในดินตลอดเวลา เม่ือพบว่า ค่าความชื้นถึงขีดที่สมควรให้นำ้าตามแต่ละสภาพเงื่อนไข 

เฉพาะของประเภทดินและชนิดพืชที่ปลูก อุปกรณ์จะสั่งการให้ระบบการกระจายนำ้าส่งนำ้าเข้าสู่แปลงเพาะปลูก พร้อม

ทั้งตรวจวัดปริมาณนำ้าที่ให้ว่าเพียงพอหรือไม่ ด้วยการตรวจสอบความชื้นในดินตามคำาสั่งที่กำาหนดขึ้นภายในโปรแกรม 

ของระบบสั่งการ 
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and closing the gates, even though it is important to effective 

water management in that the crisis.

Consequently, the Royal Irrigation Department had applied 

information technology for development of Single Remote 

Command Water Gate Control System, and started a pilot project 

at the middle gate of Khlong 1, Wang Noi District, Ayutthaya 

Province, and at the gate  and pumping station Khlong Om Non 

in Muang District of Nonthaburi Province. 

The project started from surveying the gates in the area, 

providing equipments and programe such as central processing and control system,  water level measuring 

device, CCTV, and other relevant tools, installing and checking all the equipments and system. Then opening the 

program and logging into the system.  To open the gate, the commands will be sent via the internet and radio 

system to the receiver at the gate, ordering the motor to move the gate up and down with a sensor to detect the 

closing and opening period. The output data will be displayed on the Control Panel with the changing water level.

This innovation can help to provide the RID’s executives with fast and accurate information for quick decision-

making in water management.

Innovation 4: Pumping Stations’ Wire Cut Alarm Equipment (via mobile phone system)

The Huay Mong Operation and Maintenance Project in Tha Bo District, Nong Khai Province has 10  

pumping stations scattering in three remote districts. Each station has only one official. When the official  

was away, it’s an opportunity for thieves to illegally cut the cables within the stations for sale. When it has  

accident, it is difficult to repair. Thus, it has the concept of deterrence and alert in the pumpping stations.

When the stations’ wire is cut, an alarm siren with light and sound will be turned on, notifying people 

in charge, or the head of a group of village or village headmen, so they can inspect the site and prevent  

crimes   Besides, to make the system function even in case there is no electricity, the alarm circuit is made 

in analog system, by sending 12-Volt electricity through every wire of the water pump. If the cable is cut, 

the alarm will be immediately turned on, and simultaneously sending signal to the mobile phone of the staff 

at the pumping station. 

After installing the alarm equipments at Pumping Station 4,6,7,8,  no electric wire or equipment  thefts  

were reported, and in the future it will be further developed by linking a  mobile phone system modem  

with the alarm signal, sending video signal through a pinhole camera that will be used to detect any movement 

within the pumping stations, and deliver signal in 3G or 4G system to see the people who comes into the station.

Innovation 5 : Wireless Wire-Cut Alarm Equipment  (via trunked radio communication  system)

This innovation can deliver wireless signal in a distance of 12.87 kilometers, by using trunked radio  

as a transceiver. The working process is the outside electricity sent to regulator or pumping station will  

be linked to the alarm equipment while reducing to a lower voltage, and transformed into direct current power. 
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นวัตกรรมที่ � เรือเก็บวัชพืช�นาดเล็ก (Mini�Aquatic Weed Harvester) การกำาจัดวัชพืชนำ้าอาจทำาได้หลายวิธี  

แต่ในทางปฏิบัติทุกวิธีมีข้อจำากัด เช่น การใช้แรงงานคนมีข้อจำากัดด้านเวลาและสภาพพื้นที่ การกำาจัดด้วยสารเคมี  

อาจเป็นอันตรายต่อสตัว์นำา้และสิง่แวดล้อม ขณะทีก่ารใช้เรอืกำาจดัวชัพืชยงัมจีำานวนน้อยเมือ่เทยีบกับพ้ืนทีท่ีว่ชัพืชระบาด 

ทั่วประเทศ และต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาแพง ส่วนมากเรือมีขนาดใหญ่ นำ้าหนักมาก ทำาให้การขนย้าย 

ไม่สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายสูง กรมชลประทานจึงได้ประดิษฐ์เรือเก็บวัชพืชนำ้าขนาดเล็ก นำ้าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก 

สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีข้อจำากัดในการใช้สารเคมี แรงงานคน รวมถึงพื้นที่ที่เรือกำาจัดวัชพืชขนาดใหญ่ไม่สามารถ

เข้าปฏิบัติงานได้ 

เรือเก็บวัชพืชนำ้าขนาดเล็กต้นแบบที่ประดิษฐ์ มีส่วนประกอบที่สำาคัญ ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ ๑ เรือที่ใช้ติดตั้ง 

เครื่องเก็บวัชพืช เป็นแบบคาตามาราน (Catamaran) ลอยนำ้าได้ด้วยโป๊ะทำาด้วยไ�เบอร์กลาส ขนาดเรือกว้าง 

๑.๗ เมตร ยาว ๕.๕ เมตร นำ้าหนักเรือพร้อมเครื่องยนต์ประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 

ขนาด ๑๓ แรงม้า โดยใช้ใบพัดหางเสือขับนำ้าให้เรือแล่น ส่วนที่ ๒ เครื่องเก็บวัชพืช ทำาหน้าที่ทั้งผลักดันวัชพืช 

ให้เคลื่อนไปยังจุดที่ต้องการตักเก็บ และตักยกวัชพืชลอยขึ้นเหนือนำ้าหรือยกเท ประกอบด้วยระบบรอกทุ่นแรง  

ดึง ยก หัวตัก ซึ่งมีลักษณะเป็นตะกร้าเก็บวัชพืช ใช้ Hand Winch ช่วยในการดึงสลิงให้หัวตักที่ติดตั้งอยู ่

ด้านหน้าเรือขึ้นลง และตักเทวัชพืชได้ตามต้องการ หัวตักสร้างให้สามารถยื่นออกได้ไกลจากหัวเรือ ๒.๕ เมตร  

ยกวัชพืชเทได้สูง ๒ เมตร 

ผลการทดสอบเก็บสาหร่ายหางกระรอกและบัวสาย อ่างเก็บน้ำาห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปริมาณความหนาแน่นน้ำาห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปริมาณความหนาแน่นห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปริมาณความหนาแน่น 

ของวัชพืชประมาณไร่ละ ๕-๖ ตัน สามารถเก็บวัชพืชได้ช่ัวโมงละ ๑.๓ ไร่ ใช้น้ำามันเครื่องยนต์สูงสุด ๑.๘ ลิตรน้ำามันเครื่องยนต์สูงสุด ๑.๘ ลิตรมันเครื่องยนต์สูงสุด ๑.๘ ลิตร 

ต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการเก็บวัชพืชไร่ละ ๑๕๔ บาท 
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The direct current will control three electrical relays to consistently connect to the circuit. If any single  

wire is cut, the surface of each relay will be separated from each other, causing an open circuit. The power  

from power supply will be distributed to the alarm controller which will deliver the signal to the officer’s  

trunked radio.

Innovation 6:  Automatic Plant Watering Device 

This innovation was invented based on proper humidity needed for plant watering such as flowering plants 

and home-grown vegetables. The device will check the soil humidity all the time, and when the humidity 

is decreased to unacceptable level for each type of plants and soil,  the device will direct the water into water 

distribution system to cultivation area, while measuring the amount of water to ensure adequate volume 

by examining moisture content of the soil as determined by the program.

Innovation 7: Mini – Aquatic Weed Harvester

There are several methods to get rid of water weeds, but in practicality every method has its limitation. 

For instances, use of manpower has restriction of time and geographical condition, use of chemical  

substances also damages aquatic animals and environment, while using weed cleaning vessels is still  

a very few cases, compared to weed-threatening areas nationwide.  Moreover, the vessels have to be  

imported, and most of them are heavy and large-sized, resulting in expensive cost and difficulty in  

transportation.  Thus, the Royal Irrigation Department had invented a mini-aquatic weed harvester, which is  

small, light-weighted, and easy to transport. It can operate in those areas with restrictions of chemical  

substances and manpower, as well as weed cleaning vessels that are too large to access the area.

The mini – aquatic weed harvester model is consisted of two main components. The first component is 

Catamaran boat to get the weed harvester installed. It is made of fiberglass, of 1.7 meters wide and 5.5 meters 

long. The boat including engine weighs only 500 kg, driven by 13-horsepower benzene engine. The second 

component is weed harvester, which will push weeds to the harvesting place, and shovel the weeds up  

above water. It consists of the pulley system to lift and pull the harvesting head, using hand winch to help pulling 

the sling up and down. The harvesting head can be extruded 2.5 meter far from the prow of the boat,  

and can lift the weeds up for 2 meters.
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นอกจากนั้น กรมชลประทานยังได้สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิด วิธีการ  

ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อ 

ยอดนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง และมีผลงานวิจัยด้านงานชลประทาน ที่เป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่าง และเป็นประโยชน์ 

ในการพัฒนางานชลประทานของประเทศ เช่น

การพัฒนาโปรแกรมคำานวณค่าปริมาณการใช้นำ้า�องพืชอ้างอิง (ET
O
) จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร  

(The Development of Meteorological Data and Reference Crop Evapotranspiration (ET
O
) Quick Computation 

Program (MR Quick) เพือ่ช่วยในการคำานวณค่า ET
O
 จากวธิกีารต่างๆ ๖ วธิกีาร คอื Blaney-Criddle Method, Radiation 

Method, Hargreaves Method, Modified Penman Method, Pan Evaporation Method และ Penman-Monteith 

Method ในพื้นที่สถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่ ๑ (แม่แตง) สถานทีดลองการใช้นำา้ชลประทานที ่๒ (พิษณุโลก)  

สถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่ ๓ (ห้วยบ้านยาง) สถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่ ๔ (สามชุก) สถานีทดลอง 

การใช้นำ้าชลประทานที่ ๕ (แม่กลองใหญ่) สถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี) สถานีทดลองการใช้นำ้า 

ชลประทานที่ ๗ (ปัตตานี) สถานีทดลองการใช้นำ้าชลประทานที่ ๘ (นครศรีธรรมราช) ศูนย์สาธิตการใช้นำ้า 

ชลประทานแม่กลอง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมได้ 

โดยไม่จำาเป็นต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และมีความมั่นใจมากขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้

การพัฒนาโปรแกรม จะดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรค่าต่างๆ ได้แก่ 

คา่การระเหย ความเรว็ลมผวิดนิกลางวนั ความเรว็ลมผวิดนิกลางคนื ความเรว็ลมผวิดนิตลอดวนั ชัว่โมงแสงแดด อณุหภมูิ

สูงสุด อุณหภูมิต่ำาสุด อุณหภูมิเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำาสุด และเปอร์เซ็นต์ต่ำาสุด อุณหภูมิเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำาสุด และเปอร์เซ็นต์สุด อุณหภูมิเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำาสุด และเปอร์เซ็นต์ต่ำาสุด และเปอร์เซ็นต์สุด และเปอร์เซ็นต์

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ในพื้นที่ที่ต้องการใช้เป็นตัวแทนในการคำานวณ สร้างแบบ�อร์มสำาหรับจัดการฐานข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาเกษตรใหม่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Version 2003 จัดทำารายการคำานวณค่า ET
O
 ด้วยมือ  

เพื่อใช้ตรวจสอบการทำางานของโปรแกรม ผลของการพัฒนาที่ได้คือ โปรแกรม MR Quick ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน  

สามารถตรวจสอบรายการคำานวณ เทียบกับการคำานวณด้วยมือได้ทุกขั้นตอน และใช้เวลาในการคำานวณน้อยลง

การปรับปรุงและแก้ไ�ปัญหาการรั่วซึม�องสระเก็บนำ้า โดยใช้วัสดุทึบนำ้าภายในประเทศ เป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา

สระเก็บนำ้าจำานวนมากที่มีการรั่วซึมสูง ไม่สามารถเก็บกักนำ้าได้ ซึ่งจากการทดลองใช้ Bentonite ป้องกันการรั่วซึมในถัง

ทดลอง พบว่า Bentonite หนา ๐.๕ เซนติเมตร สามารถป้องกันการรั่วซึมได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงจะมีปัญหาการโรยผง 

Bentonite ดังนั้นความหนาของ Bentonite ที่เหมาะสมควรเป็น ๑.๐ เซนติเมตร ในการสร้างชั้นทึบนำ้า สามารถใช้แผ่น

ดินเหนียวสังเคราะห์แทนผง Bentonite ได้ 

ขั้นตอนการทำางาน เริ่มจากทำาให้พื้นสระเรียบ แล้วใส่ผง Bentonite ที่พ้ืนและขอบสระ แล้วใช้ดินป�ดทับหนา  

๓๐ เซนติเมตร จากสระต้นแบบที่มีชั้นป้องกันการรั่วซึม เริ่มเก็บนำ้าในสระที่มีชั้นป้องกันและไม่มีชั้นป้องกัน พบว่า 

หลังจากเก็บนำ้าไว้ ๔ วัน นำ้าในสระที่ไม่มีชั้นป้องกันการรั่วซึมจะแห้งหมด ส่วนสระที่มีชั้นป้องกันการรั่วซึมจะยังคงมีนำ้า

เท่าเดิม สรุปได้ว่าการใช้ผง Bentonite หรือแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ สามารถป้องกันการรั่วซึมของนำ้าได้ดี 

การศึกษาวิเคราะห์หาหลกัเกณฑ์ในการเลอืกตำาแหน่งตดิตัง้เครือ่งผลกัดนันำา้ทีเ่หมาะสมในทางนำา้เปิด การใช้เครือ่ง

ผลักดันนำ้า ในช่วงมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ โดยมีสมมุติฐานว่า เครื่องผลักดันนำ้าจะช่วยเพิ่มความเร็วกระแสนำ้าในลำานำ้าเป�ด 

เช่น แม่นำ้า คลอง เพื่อให้มวลนำ้าในลำานำ้าเคลื่อนตัวไปยังท้ายนำ้าได้เร็วขึ้น จะส่งผลให้ระดับนำ้าในลำานำ้า บริเวณที่ติดตั้ง
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Results of testing harvest of  hydrillas and water lilies in Huay Saneng Reservoir, Surin Province,  

where density of weed was about 5-6 tonnes per rai, indicated the device can harvest weeds of 1.3 rai per hour, 

with a maximum fuel consumption at 1.8 liters per hour, and harvesting cost of 154 baht per rai.

The Royal Irrigation Department also promotes knowledge management process, which leads to initiatives, 

methods and guidelines for work efficiency improvement. This Resulting, the officials are committed to develop 

their innovations extensively and consistently, as well as produce irrigation researches that become a useful model 

for the national irrigation development.  These include :

The Development of Meteorological Data and Reference Crop Evapotranspiration (ETo) Quick Computation 

Program (MR Quick) to help for ETo calculation through 6 methods which are Blaney – Criddle Method,  

Radiation Method, Hargreaves Method, Modified Penman Method, Pan Evaporation Method, and Penman – Monteith 

Method,   at  Irrigation Water Management Experiment Station 1 (Mae Taeng), Irrigation Water Management 

Experiment Station 2 (Phitsanulok), Irrigation Water Management Experiment Station 3 (Huay Ban Yang),  

Irrigation Water Management Experiment Station 4 (Sam Chuk), Irrigation Water Management Experiment  

Station 5 (Mae Klong Yai), Irrigation Water Management Experiment Station 6 (Phetchaburi), Irrigation Water 

Management Experiment Station 7 (Pattani), Irrigation Water Management Experiment Station 8 (Nakhon  

Si Thammarat), and Mae Klong Irrigation Water Management Demonstration Center. The program is to  

reduce complicating and time-consuming work. Users can use the program with no need of mathematic  

knowledge, and also can be confident with work results.

The program was developed by analyzing information and problems, collecting agricultural meteorological 

data such as  evapotranspiration, land surface wind speeds at day and night, the highest and lowest  

temperatures, etc., in the target areas, creating new form for agricultural meteorological data management  

by using Microsoft Excel Version 2003, producing lists of ETo calculation by hand in order to double-check 

operation of the program. Result of the development is “MR Quick” Program, which is easy to use, not complicating, 

and able to recheck the calculation lists, which is compatible to every step of hand calculation but less  

time-consuming.

“Improvement and Solution for Storage Pond Leakage By Utilization of  Local Impermeable  Materials”  

is a research to solve the problem of storage pond leakage, that caused a lot of ponds to be unable to hold water. 

After an experiment that used Bentonite to prevent leakage of the testing tank, it was found that Bentonite  

of 0.5  cm thick could prevent leakage, but in real practice, there would be problem in spreading the substance 

powder, so the appropriate thickness of  Bentonite should be 1 cm. In building impermeable layer, synthesized 

clay can be used to replace Bentonite powder. 

The working process started from smoothening the pond’s bed before spreading Bentonite powder  

at the bed and edge of the pond, covering with blanket of soil 30 cm thick. After storing water in the pond  

with anti-leakage layer, compared to the other without anti-leakage layer, it was found that four days afterwards, 

water stored in the pond without anti-leakage layer was dried out, while the other pond could maintain water at 
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เครื่องผลักดันนำ้ามีระดับนำ้าลดลง และช่วยให้มวลนำ้าที่ท่วมพื้นที่ริมตลิ่งเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ไหลลงสู่ลำานำ้า ไปยังท้าย

นำ้าต่อไป แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อถกเถียงกันว่า เครื่องผลักดันนำ้าทำางานได้ผลหรือไม่ 

กรมชลประทาน จึงศึกษาหาหลักเกณฑ์ในการเลือกตำาแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันนำ้าที่เหมาะสมในลำานำ้า เพ่ือให้

เครื่องผลักดันนำ้าทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองคณิตศาสตร์ประกอบกับข้อมูลตรวจวัด

ในภาคสนาม ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ตำาแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันนำ้าในทางนำ้าเป�ดที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๑. บริเวณ

คอคอดของลำานำ้า เนื่องจากเป็นบริเวณที่นำ้าสูญเสียพลังงานมากกว่าบริเวณอื่น ทำาให้ความเร็วของกระแสนำ้าลดลง 

อย่างเหน็ได้ชดั การผลกัดนันำา้ในบรเิวณน้ี จงึเป็นการเพิม่พลงังานให้กบัระบบ เพ่ือชดเชยพลงังานทีส่ญูเสยีไป ทำาให้ปรมิาณ

การไหลเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน ๒. บริเวณปากคลองระบายนำ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาทีร่ะดบันำา้ในแม่นำา้ ตำา่กว่า 

ระดับนำ้าที่บริเวณปากคลองระบายนำ้า ๓. คลองระบายนำ้าที่มีความยาวมาก สมควรติดต้ังเครื่องผลักดันนำ้า 

ต ่อเนื่องเป ็นระยะๆ ในตำาแหน ่งที่ เหมาะสม โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งบริ เวณคอคอดและบริ เวณปากคลอง 

เพื่อผลักดันมวลนำ้าต่อเป็นทอดๆ ให้ไหลได้สะดวกต่อเนื่องตลอดทั้งลำานำ้า ๔. การติดต้ังเครื่องสูบนำ้าในคลองที่มี 

ปริมาณการไหลของนำ้าน้อย ทำาให้เครื่องสูบนำ้าทำางานได้ไม่เต็มศักยภาพ จึงควรติดตั้งเครื่องผลักดันนำ้าทางด้านเหนือนำ้า

ของเครื่องสูบนำ้า เพื่อผลักดันนำ้าในคลองให้นำ้าไหลเข้าเครื่องสูบนำ้าได้มากขึ้น 

โครงการพัฒนาโทรมาตรแบบต้นทุนตำ่าสำาหรับโครงการสามชุก กรมชลประทานพัฒนาขึ้นใช้งานเอง เป็นแนว 

ทางเลือกสำาหรับโครงการชลประทานที่ได ้รับงบประมาณจำากัด โดยคัดเลือกโครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษา 

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ทดสอบและใช้งานจริง โดยการพัฒนา RTU (Remote Terminal Unit)  

ตรวจวัดระดับนำ้าหน้า-ท้าย และขนาดการเป�ดบานที่ประตูระบายนำ้ากระเสียว-แม่นำ้าสุพรรณ และพัฒนาอุปกรณ ์

สถานีอุปกรณ์แม่ข่าย (Master Station) ซอ�ต์แวร์สำาหรับเรียกเก็บข้อมูลระดับนำ้า ขนาดการเป�ดประตูระบายนำ้า  

คำานวณปริมาณนำ้าไหลผ ่านประตูโดยแสดงผลที่หน ้าจอแบบ real t ime บันทึกข ้อมูลลงในฐานข ้อมูล  

ส่งข้อมูลผ่านระบบ ADSL เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเองแบบอัตโนมัติทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ติดตั้งที่ฝายส่งนำ้าและ 

บำารุงรักษาที่ ๑ 

จากการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พบว่า จำานวนข้อมูลที่ได้รับที่สถานีแม่ข่ายเฉลี่ยเท่ากับ ๘๔.๑๒ 

เปอร์เซ็นต์ และข้อมูลที่เว็บไซต์เฉลี่ย ๗๑.�๘ เปอร์เซ็นต์ การแก้ไขปัญหาข้อมูลบางส่วนสูญหาย ทำาได้ 

โดยการปรับปรุง เพิ่มระบบสำารองไ��้าให้กับสถานีภาคสนามและสถานีแม่ข่าย วางสายสัญญาณให้เรียบร้อย 
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the same level. Therefore, it is concluded that use of Bentonite powder or synthesized clay can effectively prevent 

water leakage.

The study of criteria for selecting proper location for installation of water jet, the use of water jet during the 

2011 flood disaster on assumption that water jet would speed up water current in open waterways such as rivers 

and canals, to allow a mass of water to move faster toward downstream.  As a result, water level in the area where 

water jet was installed would reduce, allowing flood water on the river banks to flow into the river. But in practice, 

there is still argument on whether the water jet really works on this purpose.

The Royal Irrigation Department therefore has studied the issue to ensure water jet efficiency, by using 

mathematic model along with onsite measurement data. The initial conclusion indicated that proper locations for 

installing water jet in open waterways are : 1) The river neck area is where water becomes weak and flows slower 

than any other spot. Water driving in this area will increase energy for the system, causing water flow in larger 

volume.  2) at mouth of drainage canals, especially when water level in the river lower than that at the mouth of 

canals.  3) in case a drainage canal is too long, water jets should be installed consistently at proper distance 

intervals, particularly at the neck and mouth of the canal, for smoother flow all through the waterway. 4) in case 

water pump is installed in the canal, but the canal water is in small volume, causing the pump to not function at 

its full capacity, then water jet should be installed above the pump, to drive more water into the pump.

The Low-cost Telemeter Development for Sam Chuk Project was initiated by the Royal Irrigation Department 

as an alternative for projects with limited budget. It began with selection of Sam Chuk Operation and Maintenance 

Project in Suphan Buri Province, as an experimental site, by developing Remote Terminal Unit (RTU) to measure 

upstream and downstream water level as well as gate opening size at Kra Seaw regulator, in the Suphan River. 

The department also developed Master Staion Equipment, and softwares for collecting data on water level and 

water gate opening size, as well as calculating water flow volume at water gate by displaying results on real-time 

screen, recording data into the database, sending data via ADSL system to Internet network automatically every 

half an hour. The system was installed at Operation and Maintenance Weir 1.

An analysis of output data showed that the average amount of data received at Master Station was 84.12 

percent and on the website 71.98 percent. The problem of missing data was solved by adding power supply 

system to onsite stations and master station, tidying up signal wiring and making sure the wires are above tree 

branches, adjusting device program at master station to reduce errors at certain periods and ensure work stability, 

improving internet system or backup information system in case the internet cannot be connected, as well as 

resending data to the internet when it is reconnected.

Network of Reservoir Operation Research Project or the “Network of reservoir operation under royal initiative 

Water Management Project in Cha-am District, Phetchaburi Province, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 

Province” has already passed Phase I research in 2010, and  Phase II in 2012. It is a good model of integrative 

research with involvement of six main agencies, including the Crown Property Bureau, Office of the Royal 

Development Projects Board,  Huay Sai Royal Development Study Center, Faculty of Environment and Resource 
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และอยู่สูงเหนือกิ่งไม้ ปรับแก้โปรแกรมเครื่องของสถานี 

แม่ข่าย เพ่ือลดการทำางานผิดพลาดในบางช่วงเวลา 

ให้ทำางานอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น ปรับปรุงระบบ 

อินเตอร์เน็ตหรือระบบสำารองข้อมูลหากไม่สามารถ 

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในขณะนั้น และส่งข้อมูลไปยัง 

อินเตอร์เน็ตใหม่เมื่อสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได ้

อีกครั้ง

โครงการวิจัยเครือข่ายอ่างเก็บนำ้า (อ่างพวง) หรือ 

“การบริหารจัดการนำ้าโครงการเครือ�่ายอ่างเก็บนำ้า 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 

และอำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี�ันธ์” ผ่านการ

วิจัยระยะที่ ๑ ในปี ๒๕๕๓ ระยะที่ ๒ ในปี ๒๕๕๕ 

เรยีบร้อยแล้ว และเป็นโครงการวจิยัทีส่ามารถเป็นตวัอย่าง 

ที่ดีในการทำางานวิจัยแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงาน

หลักที่เกี่ยวข้อง ๖ หน่วยงาน คือ สำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (กปร.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการชลประทานเพชรบุรี สำานักชลประทานที่ ๑๔ และสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำานักวิจัย 

และพัฒนา 

การดำาเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาสภาพพื้นที่และการบริหารจัดการนำ้าในปัจจุบัน รวมถึงการ

ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาและเพิ่มแหล่งนำ้าต ้นทุน พัฒนาโปรแกรมสำาหรับการบริหารจัดการนำ้าในกรณี

ศึกษาต่างๆ โดยใช้แบบจำาลอง GAs ร่วมกับข้อมูลนำ้าฝนและนำ้าท่าที่ได้รับจากระบบโทรมาตร ให้ได้ระบบ 

การบริหารนำ้าแบบเวลาจริง สำาหรับตรวจสอบความต้องการนำ้าและระบบกระจายนำ้าให้สัมพันธ์กับปริมาณนำ้าต้นทุนตาม

จุดจ่ายนำ้าต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์และอาศัยการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมสนับสนุนการดำาเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

การวิจัยได้ข้อสรุปแผนการพัฒนาโครงการอ่างพวงฯ หลักๆ ได้แก่ ๑. พัฒนาโปรแกรมสำาหรับช่วยบริหาร 

จัดการนำ้า ๒. ก่อสร้างระบบท่อผันนำ้าจากอ่างเก็บนำ้าห้วยไทรงาม ไปยังอ่างเก็บนำ้าห้วยไม้ตาย ๓. ก่อสร้างระบบ 

ท่อผันนำ้าจากอ่างเก็บนำ้าห้วยผากไปยังอ่างเก็บนำ้าห้วยตะแปด ๔. เสริมความจุอ่างเก็บนำ้าห้วยไทรงาม ๕. ก่อสร้างระบบ 

ท่อผันนำ้าจากอ่างเก็บนำ้าหุบกะพง ลงสู่อ่างเก็บนำ้าห้วยทราย-หุบกะพง ๖. พัฒนาแหล่งนำ้าที่มีอยู่เดิม โดยการขุดลอก 

ตะกอนดินในอ่างเกบ็นำา้ ๗. ปรบัปรงุระบบส่งนำา้ของอ่างเกบ็นำา้ในระบบเครอืข่าย ๘. ซ่อมแซมระบบท่อผันนำา้ �. ก่อสร้าง

สถานีสูบนำ้าด้วยไ��้า ๑๐. ก่อสร้างสถานีสูบนำ้าบาดาล 
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Studies - Mahidol University, Faculty of Science – Srinakharinwirot University,  Phetchaburi Provincial 

Irrigation Office, Regional Irrigation Office 14, and Irrigation Development Institute, Office of Research 

and Development. 

The research process consisted of area condition and water management study, and study of  development 

capacity and increase of water supply sources. It also involves development of water management programe  

in various case studies by using GAs model together with rainfall and runoff information received from  

the telemetering system, in order to get real-time water management system, while using public relations  

and participation of civil society sector as a supportive tool to achieve the target.

The research has come up with Network of Reservoir Operation Development Plan which include: 

1. development of water management assistance program  2.  construction of  diversion piping system from  

Huay Sai Ngam Reservoir to Huay Mai Tai Reservoir  3. construction of water diversion piping system from  

Huay Phak Reservoir to Huay Ta Paed Reservoir   4. increasing capacity of Huay Sai Ngam Reservoir  5. construction 

of diversion piping system from Hub Kapong Reservoir to Huay Sai – Hub Kapong Reservoir 6. development 

of existing water sources by removing sludges in the reservoir 7. improving irrigation system of multiple  

reservoir operation  8. repairing diversion piping system  9. construction of electrical pump station  10. construction 

of groundwater pumping station.

The Water Jet Model Study Project was aimed to develop a water jet model, which is made from  

locally-found materials, easy to build, uncomplicating, cost-saving both for energy and maintenance. 

The experimented water jet was made with long shaft propeller of 20 cm diameter, one set with single propeller 

and two sets with doubled propeller, three other sets driven by 1-horsepower motor installed in a testing  

trough of 1.2 meter wide and 0.6 meter deep. The propeller spins at 900 rounds per minute.  It was found  

that the model could increase water flow speed 2-4 times, reduce water level for 2-3 cm.  Then the experiment 

was continued by using a large-sized five-bladed propeller of 0.5 meter diameter instead. This adjusted  

model was installed in a pipe of 70 cm diameter, driven by a 13-horsepower benzene engine. Every set of  

water jet was designed to be installed on small-sized fiberglass boats for more convenience in water operation.

Project to study water drainage rate of three main rivers including the Chao Phraya River, the Tha Chin River 

and the Bang Pakong River, all flowing into the Gulf of Thailand, under influence of tidal currents. The study  

involves onsite survey and data collection to represent the drainage rate of water flowing into sea during the  

2011 flood disaster (November – December 2011).  Data of each river would be collected at single station.  

For the Chao Phraya River, data was collected at Wat Bang Fai, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province, 

which is 15 km far from mouth of the river.  For the Tha Chin River, data was collected at Wat Krok or  

the Bang Pakong River, data was collected in front of Bang Pakong District Office, Chachoengsao Krak,  

Muang District of Samut Sakhon Province, which is 5 km from mouth of the river.  F Province, 20 kilometer  

from mouth of the river.
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โครงการศึกษาจัดทำาโมเดลเครื่องผลักดันนำ้าเพื่อสร้างต้นแบบเครื่องผลักดันนำ้า ทำาจากวัสดุที่หาได้ในท้องถ่ิน 

สร้างง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าพลังงานและค่าบำารุงรักษา พบว่าเครื่องผลักดันนำ้าที่ทดลองทำาด้วย

ใบพดัเรอืหางยาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐ เซนติเมตร ทดลอง ๓ ชดุ คอื ใบพดัเดีย่ว ใบพดัซ้อนกนั ๒ ชดุ และ ๓ ชดุ 

ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ขนาด ๑ แรงม้า ติดตั้งทดลองในรางนำ้าขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖ เมตร ใบพัดหมุนประมาณ 

�๐๐ รอบต่อนาที ซม. อัตราส่วนพื้นที่ใบพัดต่อพื้นที่หน้าตัดทางนำ้า ๑ : ๒๐ สามารถเพิ่มความเร็วนำ้าไหลได้ ๒-๔ เท่า  

ลดระดับนำ้าได้ ๒-๓ เซนติเมตร จากนั้นได้ทดลองปรับใบพัดขนาดใหญ่แบบ ๕ ครีบ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ เมตร ติด

ตั้งในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗๐ เซนติเมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด ๑๓ แรงม้า โดยชุดเครื่องผลัก

ดันนำ้าทั้งหมดออกแบบให้ติดตั้งบนเรือไ�เบอร์กลาสขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการใช้งานในทางนำ้าต่อไป

โครงการศกึษาอตัราการระบายนำา้�องแม่นำา้หลกั ๓ สาย อนัได้แก่ แม่นำา้เจ้าพระยา แม่นำา้ท่าจนี และแม่นำา้บางปะกง  

ที่ไหลลงอ่าวไทยภายใต้อิทธิพลของนำ้าขึ้น-นำ้าลง ศึกษาโดยทำาการสำารวจและเก็บข้อมูลในสนาม เพื่อใช้เป็น

ตัวแทนของค่าอัตราการระบายนำ้าของแม่นำ้าท่ีไหลออกสู่ทะเลในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (ช่วงเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม ปี ๒๕๕๔) การเก็บข้อมูลของแม่นำ้าแต่ละสายจะเก็บเพียงตำาแหน่งเดียว โดยตัวแทนของแม่นำ้า

เจ้าพระยา เก็บข้อมูลที่วัดบางฝ้าย อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางจากปากแม่นำ้าประมาณ ๑๕ 

กิโลเมตร แม่นำ้าท่าจีนเก็บข้อมูลที่วัดโกรกกราก อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางจากปากแม่นำ้าประมาณ  

๕ กิโลเมตร และแม่นำ้าบางปะกงเก็บข้อมูลที่หน้าที่ว่าการอำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางจากปากแม่นำ้า 

ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร 
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Study results showed that the sea tide had significant impact on water level in the river, discharge velocity, 

and rate of flow of water into sea. The changes of water level in the river are related to changing time period, while 

water discharge velocity and discharge are also varied to changing time period.

When considering relationship between water level and discharge, it turns out that they are not related to 

each other.  However, the highest discharge occured while water level was changing from the highest to lowest 

level, and the lowest discharge occured while water level was changing the lowest to highest level. 

Looking at results of size of sea tide change, or the period of spring tide and neap tide, it was found that the 

difference of sea tide change has significantly influenced the change of water level, discharge velocity and rate 

of flow in the river. 

Besides, the study also showed that change of water level in the area close to mouth of the river has more 

difference between the highest and lowest level than the area deep into the river.  This indicated that tidal currents 

have greater influence in the area close to mouth of the river, but will have less influence in the area farther from 

mouth of the river.

The Ninth Pride 

Inventions under His Majesty the King’s Signature

 
Water Quality Improvement with Plantbed and 

Aerator System is a royal initive project for development 

of water quality improvement system, by using plants 

with waste absorbing property, along with the  

Chaipattana Aerator. The Royal Irrigation Department 

had conducted research to serve His Majesty’s  

initiative, until the system could improve water quality 

efficiently. After that, His Majesty had allowed  

the department to register a patent for the invention of 

“Water Quality Improvement with Plantbed and  

Royally-Invented Aerator System.”  The patent  

No. 29091was issued by Department of  Intellectual 

Property, the Ministry of Commerce on November  

9, 2010.  Another registered patent was also presented 

to His Majesty for the invention under his signature,  

on June 11, 2012.

The Royal Initiative Water  Quality Improvement 

with Plantbed and Chaipattana Aerator System 

consisted of important equipments as follows:



๑0๒

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การขึ้นลงของระดับนำ้าทะเลส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระดับนำ้าในแม่นำ้า ความเร็ว 

การไหล และอัตราการไหลของนำ้าที่ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีนัยสำาคัญ โดยระดับนำ้าในแม่นำ้ามีการเปล่ียนแปลงขึ้น-ลง 

ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ส่วนความเร็วและอัตราการไหลของนำ้ามีทิศทางออกสู่ทะเลและย้อนกลับเข้าสู่แม่นำ้า 

หรือมีลักษณะการไหลไป-มา สลับกันตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงที่ปริมาณนำ้าที่ไหลจากแม่นำ้ามีมาก  

จะส่งผลให้ทิศทางการไหลของนำ้าจะออกสู่ทะเลเพียงทิศทางเดียว (กรณีของแม่นำ้าเจ้าพระยา) แต่ขนาดของความเร็ว 

หรืออัตราการไหลของนำ้าจะมีค่าแตกต่างกันตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับนำ้าและอัตราการไหล แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่กลับ 

พบว่าอัตราการไหลของนำ้าสูงสุดเกิดขึ้นในระหว่างที่ระดับนำ้าเปล่ียนแปลงจากระดับสูงสุดไปยังตำ่าสุด และอัตรา 

การไหลของนำ้าตำ่าสุดเกิดขึ้นในระหว่างที่ระดับนำ้าเปลี่ยนแปลงจากระดับตำ่าสุดไปยังสูงสุด 

เม่ือพจิารณาถงึผลของขนาดของการเปลีย่นแปลงข้ึน-ลงของระดบันำา้ทะเล หรอืช่วงนำา้เกดิ (Spring tide) และนำา้ตาย 

(Neap tide) แสดงให้เห็นว่า การขึ้น-ลงของระดับนำ้าทะเลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับนำ้า ความเร็ว 

การไหล และอัตราการไหลของนำ้าในแม่นำ้าอย่างมีนัยสำาคัญ 

นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับนำ้าในแม่นำ้าที่ตำาแหน่งใกล้ปากแม่นำ้ามีการขึ้น-ลงหรือความแตกต่าง 

ของระดับนำ้าสูงสุดและตำ่าสุดมากกว่าตำาแหน่งท่ีลึกเข้าไปในแม่นำ้า ซึ่งแสดงว่าอิทธิพลของนำ้าขึ้น-นำ้าลงมีผลมากใน 

บริเวณที่ใกล้ปากแม่นำ้า แต่จะลดลงเมื่อระยะทางห่างจากปากแม่นำ้ามากขึ้น

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๙

สิ่งประดิษฐ์ในพระปรมาภิไธย

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ เป็นโครงการพระราชดำาริในการพัฒนาระบบน้ำาด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ เป็นโครงการพระราชดำาริในการพัฒนาระบบด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ เป็นโครงการพระราชดำาริในการพัฒนาระบบ 

การปรับปรุงคุณภาพน้ำาให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเสียได้ดี ทำางานร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศน้ำาให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเสียได้ดี ทำางานร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเสียได้ดี ทำางานร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น โดยกรมชลประทานดำาเนินงานวิจัยสนองพระราชดำาริ จนสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำาได้อย่างมีน้ำาได้อย่างมีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำาเนินการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำาด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธย และกรมทรัพย์สินทางปัญญา น้ำาด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธย และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธย และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ ดำาเนินการออกสิทธิบัตร เลขที่ ๒�๐�๑ เมื่อวันที่ � พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และนำาคณะบุคคลเข้าเฝ้า

ทลูละอองธลุพีระบาท ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายสทิธิบตัรการประดษิฐ์ในพระปรมาภไิธย เมือ่วนัที ่๑๑ มถุินายน ๒๕๕๕ 

ระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศตามแนวพระราชดำาริ มีอุปกรณ์สำาคัญๆ  

ประกอบด้วย

๑. กังหันชัยพัฒนา (RX�2) หรือเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดนำ้า (RX�5C) การเลือกใช ้

แบบไหนขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งนำ้าที่ต้องการบำาบัด หากแหล่งนำ้ามีขนาดใหญ่และลึกควรจะใช้เครื่องกังหันชัยพัฒนา  

แต่ถ้าแหล่งนำ้าไม่ลึกมาก จะใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดนำ้า
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The Chaipattana Aerator (Model RX-2) or Water - Air Pump type Aerator (Model RX-5C).  Either of the two 

models will be selected in accordance with condition of water source that needs to be treated.  For large water 

source, the Chai Pattana Aerator is recommended, but if water source is not too deep, the water - air pump type 

aerator is more suitable. 

Plantbed, to be built at the edge of pond, close to the area where water is most pollluted.  It can be made  

of concrete or wood, and is available in two sizes: small size of 0.5 x 10 x 0.5 meters, and large sizes of  

1.0 x 20 x 0.5 meters. The plantbed will be placed in straight or curved line, or at intervals, depending  

on characteristics and suitability of each plant.

Aquatic plants such as Indian Shot, Cattail, Bird of paradise, Vetiver grass, Creeping water primrose, Sedge, 

and Pandanus palm, are to be grown in the plantbed, using coarse sand as planting material.  Selection of aquatic 

plant types depends on area condition, suitability and geography.

Pumping machinery with less-than-two-inch diameter, will be used to pump water from water source through 

the plantbed, before returning to the water source again, circulating like this for 6-12 hours a day, depending on 

water source condition.

Main distribution board under water electrical wire 

The aerator’s main principle is to add more oxygen to reduce non-beneficial microorganisms and increase 

beneficial microorganisms that help the plants to absorb minerals more efficiently. For problem of green water 

caused by algae, the plants in plantbed will help by taking minerals from the algae, thus reducing its number. The 

density of plant roots also help to filter the waste and induce decomposition process, while microorganisms at the 

plant roots help purify the green water, so the water becomes clearer. When combined with the aerator that adds 

oxygen to water, waste particles  in the water are broken, while the plants are quick to absorb minerals,  therefore 

it helps to increase efficiency of water treatment.

Currently, the water quality improvement with plantbed and aerator system has been installed in 170 sites 

nationwide.  

The Tenth Pride 
The Globally Recognized Organization

Success of the Royal Irrigation Department in water management, organization and personnel  

development has been widely and internationally recognized. Each year, the department has been  

visited by groups of high-ranking officials from different countries, such as the Committee of Personnel  

Development, Ministry of Local Administration Organizations and Public Works, from the Republic of Iraq,  

and a group of Bangladeshi officials who came to learn from the department’s experience about capacity 
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๒. รางพืช สร้างไว้บริเวณขอบสระนำ้า ที่ใกล้กับจุดที่นำ้าเสียมากที่สุด จะเป็นรางที่ทำาด้วยคอนกรีต หรือไม้ก็ได้  

ซึ่งมีอยู่ ๒ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ๐.๕ x ๑๐ x ๐.๕ เมตร และขนาดใหญ่ ๑.๐ x ๒๐ x ๐.๕ เมตร วางในแนวเส้นตรง 

หรือโค้ง หรือแบ่งเป็นช่วงๆ ก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและความเหมาะสมของพืช 

๓. พืชแช่นำ้า เช่น พุทธรักษา ธูปฤาษี ปักษาสวรรค์ หญ้าแฝก แพงพวยนำ้า กก และเตย เป็นต้น ปลูกไว้ในรางพืช

โดยใช้ทรายหยาบเป็นวัสดุสำาหรับปลูกพืช ส่วนจะเลือกพืชแช่นำ้าชนิดไหน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ความเหมาะสม และภูมิทัศน์

๔. เครือ่งสบูนำา้�นาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เกนิ ๒ นิว้ สูบนำา้จากแหล่งนำา้ให้ไหลผ่านรางพืชช้าๆ แล้วไหลกลับลง 

สู่แหล่งนำ้าอีกครั้ง วนเป็นวัฏจักรอย่างนี้ วันละ ๖-๑๒ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพแหล่งนำ้านั้น

๕. ตูค้วบคมุไฟฟ้าและสายไฟใต้นำา้ หลกัการสำาคญัของเครือ่งกลเติมอากาศ คอื เพ่ิมปรมิาณออกซเิจน ทำาให้ปรมิาณ

จุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์ลดลง แต่เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และช่วยทำาให้ระบบการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของ 

พืชมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหานำ้าที่เป็นสีเขียวเนื่องจากสาหร่ายชั้นตำ่า (Algae) จะเป็นหน้าที่ของพืชในรางพืช 

โดยการแย่งแร่ธาตุสารอาหารมาจากสาหร่ายชั้นตำ่า ทำาให้จำานวนสาหร่ายชั้นตำ่าค่อยๆ ลดลง ความหนาแน่น 

ของรากพืช ยังช่วยกรองของเสียและเกิดกระบวนการย่อยสลายของเสียดังกล่าว โดยจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บริเวณ 

รากพืชทำาให้ความเขียวของนำ้าค่อยๆ ลดลง นำ้าจึงใสขึ้น เมื่อผนวกกับการทำางานของเครื่องกลเติมอากาศ 

ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้นำ้า ทำาให้อณูของเสียในนำ้าเกิดการแตกตัว พืชดูดแร่ธาตุสารอาหารได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการบำาบัดนำ้าเสีย

ปัจจุบันระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศได้มีการดำาเนินการติดตั้งเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพนำ้าแล้วกว่า ๑๗๐ แห่ง กระจายทั่วประเทศ

ความภาคภูมิใจ เรื่องที่ ๑�       
ชลประทานเลื่องชื่อระบือไกล

ความสำาเร็จของกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการนำ้า การพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร ยังเป็นที่

ยอมรับในหมู่มิตรประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในแต่ละปีจึงมีคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลากหลายประเทศ 

มาขอศึกษาดูงาน เช่น คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร กระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโยธาธิการ  

สาธารณรฐัอิรกั และคณะเจ้าหน้าทีจ่ากบงักลาเทศ มาเย่ียมชมและศกึษาดงูาน เพือ่เรยีนรูป้ระสบการณ์เกีย่วกบัการพฒันา

ศักยภาพข้าราชการไทยของกรมชลประทาน ในหัวข้อ “ระบบ�้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และโครงการส่งเสริม

�้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Hi4P)” ข้าราชการจากกระทรวงปศุสัตว์และกระทรวงพัฒนาชนบท ประเทศอั�กานิสถาน  

รับ�ังบรรยายหัวข้อ “Talent Management in Public Organization (HiPPS), Case Study at Royal  

Irrigation Department” 
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development of Thai government officials under the topics of “High Performance and Potential System (HiPPS), 

and Hi4P Project”; and the government officials from Ministry of Livestocks and Rural Development Ministry  

from Afganistan who attended a lecture on “Talent Management in Public Organization (HiPPS), Case Study  

at Royal Irrigation Department.”

Moreover, the Royal Irrigation Department was also invited to be a training instructor for Irrigation officers  

of Myanmar on the topic of “Participatory Irrigation Management (PIM)” at Irrigation Technology Center in  

Bago on January 14-19, 2013. 

The PIM Training was under South-to-South Cooperation of  Working Group 3 in International  

Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields (INWEPF), sponsored by Japanese Institute of  Irrigation 

and Drainage  (JIID).

Office of Public Participatory Promotion was assigned by INWEPF to design the training course,  

which was its first training program to be conducted in English.  Eventually, it was agreed that the course  

should run for six days, and  would be combination of a walk rally, facilitator skills, and onsite training.   

Content of the lectures was about situations of  PIM operation in Thailand,  11 farmers-participatory  

irrigation management activities, Water Users Groups, Irrigation Management Committee, lessons learned  

from Kra Siao Operation and Maintenance Project, and conclusion of problems as well as guidelines for  

participatory operation after onsite training.

Results of emotional thermometering showed that every day, almost every participant thought the training 

was at good level, while giving scores of no less than 90 percent.  They also gave compliments to the team of 

instructors that the training was fun and beneficial. This was accompanied with a praise from the Japanese team 

that it was a lively, energetic and knowledge-based training they have never seen before.

As such, this training had helped strengthening relationship between the three involved countries, namely 

Japan, Myanmar, and Thailand, while fostering irrigation networking among countries in the region, as a preparation 

for high-potential Irrigation officials to become part of the ASEAN Economic Community.  Furthermore, it opened 

a great chance for them to exchange their irrigation experiences with AEC’s member countries. 

Therefore, it is the next step of the Royal Irrigation Department to create more training teams for development 

of personnel quality that shall level up to the regional standards.
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อีกทั้ง กรมชลประทาน ยังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับข้าราชการชลประทานของประเทศเพื่อนบ้าน 

คือ พม่า ในหัวข้อ Participatory Irrigation Management (PIM) ณ Irrigation Technology Center เมืองพะโค 

(Bago) เมื่อวันที่ ๑๔-๑� มกราคม ๒๕๕๖ 

การจัดฝึกอบรม PIM ครั้งนี้ อยู่ภายใต้ความร่วมมือ South-to-South Cooperation ของ Working Group 3 

ใน International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields (INWEPF) โดย Japanese Institute of 

Irrigation and Drainage (JIID) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ  

สำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ได้รับโจทย์จาก INWEPF ให้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม 

ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของ สสช. สุดท้ายหลักสูตรมาลงตัวที่ระยะเวลา ๖ วัน ที่เป็น 

การผสมผสานระหว่าง Walk rally ทักษะวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) และการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม  

ส่วนเนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย สถานการณ์การดำาเนินงานของ PIM ในประเทศไทย ๑๑ กิจกรรม การบริหาร

จดัการชลประทานโดยเกษตรกรมส่ีวนร่วม องค์กรผูใ้ช้นำา้ชลประทาน คณะกรรมการจดัการชลประทาน การถอดบทเรยีน

จากโครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษากระเสียว การถอดบทเรียนจากสถาบันเกษตรกรผู้ใช้นำ้าดีเด่น และสรุปสภาพปัญหา 

และแนวทางการดำาเนินงาน การมีส่วนร่วมจากการฝึกปฏิบัติในภาคสนาม  

ผลการประเมินจากความรู้สึกและการยอมรับของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกือบทุกคน ท่ีล้วนมีความคิดว่าการฝึก

อบรมอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนไม่ตำ่ากว่าร้อยละ �๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังชมเชยกับทีมวิทยากรด้วยตนเองว่าเป็น 

การอบรมที่สนุกและได้สารประโยชน์ รวมทั้งมีคำาชมเชยจากทีมงานของญี่ปุ่นว่า เป็นการจัดฝึกอบรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

ชีวิตชีวาและสาระความรู้ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ ประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ญี่ปุ่น-พม่า-ไทย 

ให้แน่นแ�้นยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายชลประทานกับประเทศในภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าว 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการกรมชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป�ดโอกาส 

ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการชลประทานกับประเทศสมาชิก 

ดังนั้น ก้าวต่อไปของกรมชลประทาน คือ การสร้างทีมฝึกอบรมอีกหลายๆ ทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ก้าว

เข้าสู่มาตรฐานระดับภูมิภาคต่อไป



๑
ชลประทาน
ประกาศนาม

ในใจชน
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การดำาเนินงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ “เป็น

องค์กรนำาด้านการพัฒนาแหล่งนำ้าและการบริหาร

จัดการนำ้าอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ใน

ลำาดับ ๑ ใน ๑� �องโลก” 

ความท้าทายที่กรมชลประทานต้องเผชิญ คือ พันธกิจใน

การพัฒนาแหล่งนำ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของ

ลุ่มนำ้าเพื่อให้เกิดความสมดุล ขณะที่ความต้องการใช้นำ้าเพิ่ม 

ทบเท่าทวีคูณอยู่ตลอดเวลา และต้องบริหารจัดการนำ้า อย่าง 

บูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมกับเสริมสร้าง

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งนำา้ เพ่ือ

ลดกระแสความขัดแย้งในสังคม 

เช่นเดียวกับการดำาเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอัน

เกิดจากนำ้า ในขณะที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

และเพิ่มความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ครั้ง ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง หรือ

แม้แต่แผ่นดินไหว 

กรมชลประทานตระหนักถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที ่

เกีย่วกับนำา้ ทัง้ของโลก ของประเทศ ความต้องการของประชาชน 

ท่ามกลางข้อจำากัดมากมาย จึงมีการนำามาตรการต่างๆ มาใช้ 

เพื่อรับมือกับภัยพิบัติดังกล่าว ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๑
ชลประทาน
ประกาศนาม

ในใจชน
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In order to achieve the goal and vision of becoming a leading organization in water 
resource development and integrative water management to put Thailand’s irrigated  
area in one of  the world’s top ten list  

the Royal Irrigation Department has encountered great challenges in its attempts to improve water  

sources and increase irrigated area, while the demand for water consumption has been multiplied all the time. 

It is also challenging task on integrative water management to ensure adequacy and fairness of water  

resource allocation, along with people participatory promotion in water resource development process, 

to reduce conflicts in society.

Likewise, it is also a challenge for the department to operate on water disaster relief and prevention, 

at the time when natural disaster such as floods, droughts and earthquakes,  frequentlly takes place,  

with the increased severity and damages caused to lives and properties.

With great awareness of the global and country’s circumstances, as well as people’s demands under 

a lot of restrictions,  the department has applied various measures in preparation for the future situations.

The One
Organization in All Hearts 
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การพัฒนาแหล่งนำ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ในปัจจบุนั ความต้องการใช้นำา้ในทกุภาคส่วนของประเทศไทย มปีรมิาณปีละ ๑๖๒,๑๕๐ ล้านลกูบาศก์เมตร แต่แหล่ง

เก็บกกันำา้รวมทัง้หมดมีเพยีง ๗๖,๕๕๖ ล้านลกูบาศก์เมตร จากการพฒันาแหล่งนำา้รวม ๑๖,๗๘๒ โครงการ แยกเป็นโครงการ

พัฒนาแหล่งนำ้าขนาดใหญ่ �๓ โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าขนาดกลาง ๗๕� โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งนำ้า 

ขนาดเล็ก ๑๓,๓๓� โครงการ โครงการสูบนำ้าด้วยไ��้า ๒,๔๒๗ โครงการ และโครงการแก้มลิง ๑๖๔ โครงการ 

จึงยังขาดแหล่งเก็บกักนำ้าอีกถึง ๘๕,๕�๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗� 

เมื่อจำาแนกเป็นรายภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ขาดแหล่งเก็บกักน้ำามากที่สุดถึงร้อยละ ๗๗.๕๕น้ำามากที่สุดถึงร้อยละ ๗๗.๕๕มากที่สุดถึงร้อยละ ๗๗.๕๕ 

หรือ ๓๘,๕�๖ ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณเก็บกักน้ำาที่มีอยู่ ๑๑,๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ความต้องการใช้น้ำาน้ำาที่มีอยู่ ๑๑,๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ความต้องการใช้น้ำาที่มีอยู่ ๑๑,๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ความต้องการใช้น้ำาน้ำา 

สูงถึงโดยเฉลี่ยปีละ ๔�,๗๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 

รองลงมาคือ ภาคใต้ ซึ่งมีความต้องการนำ้าประมาณปีละ ๒๖,๓๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีปริมาณ 

เก็บกักเพียง ๘,๗๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ยังขาดแหล่งเก็บกักนำ้าอยู่อีกถึง ๑๗,๕๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 

ร้อยละ ๖๖.๗� 

ภาคเหนือ มีความต้องการใช้นำ้าเฉลี่ยปีละ ๔๑,๘๗� ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีปริมาณเก็บกักที่ ๒๕,๗๗๓ 

ล้านลูกบาศก์เมตร ยังขาดแหล่งเก็บกักนำ้าอยู่อีก ๑๖,๑๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ 

ส่วนภาคกลาง มีความต้องการใช้นำา้มากถงึปีละ ๔๔,๑๗๒ ล้านลกูบาศก์เมตร หากแต่มปีรมิาณเกบ็กกัเพยีง ๓๐,๘๖๓ 

ล้านลูกบาศก์เมตร จึงมีความต้องการแหล่งเก็บกักอีกถึง ๑๓,๓๐� ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๓ 

กรมชลประทานจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งเก็บกักนำ้า และระบบชลประทาน เพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกัก
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Water Resource Development and Increase of Irrigated Area

At present, water  demand from every sector is at 162,150 million cubic meters, while the country’s 

total water storage source is only 76,556 million cubic meters. This comes  from 16,782 water resource  

development projects, which are classified into 93 large-scale projects, 759 middle-scale projects, 13,339  

small-scale projects,  2,427 electric water pump projects, and 164 Kaem Ling projects. This means  

the country still needs more water storage source of 85,594 million cubic meters, or about 52.79 percent 

of the total demand.

Looking at each of the country’s regions, it turns out the Northest has the greatest shortage of water 

storage sources (of 38,596 million cubic meters or 77.55 percent). Water demand in this region is  

49,772 million cubic meters while the existing water storage is only 11,176 million cubic meters.

The region that comes second in shortage of water storage is the South, which has water demand 

of 26,327 million cubic meters, while the existing storage volume is only 8,744 million cubic meters. It still  

needs more water storage of 17,586 million cubic meters, or 66.79 percent.

Water demand in the North  is 41,879 million cubic meters, while the storage volume is at 25,773 million 

cubic meters.  Thus, more water storage of 16,106 million cubic meters or 38.46 percent is in need. 

Meanwhile, the central region has water demand of 44,172 million cubic meters. Despite the largest storage  

volume  at 30,863 million cubic meters, it still needs more water storage of 13,309 million cubic meters,  

or 30.13 percent.

With such high water demand, the Royal Irrigation Department has to improve water storage source 

and irrigation system to increase storage capacity of 22,867 million cubic meters, and irrigated area of 

31.6 million rai. This is to achieve its mission of increasing irrigated area to 60 million rai, according 

to framework of the Irrigation Development Plan, and demands of the communities.
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นำ้าได้อีก ๒๒,๘๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก ๓๑.๖ ล้านไร่ เพื่อให้พันธกิจในการพัฒนาแหล่งนำ้า 

และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน บรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้เป็น ๖๐ ล้านไร่ ตามกรอบแผนพัฒนา 

การชลประทานระดับลุ่มนำ้าอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

แผนการพัฒนาชลประทานทั้งประเทศ จะให้ความสำาคัญกับปริมาณนำ้าเก็บกักที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาพื้นที่เกษตร

นอกเขตชลประทานทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชลประทานได้ จำานวน ๓๑.๖ ล้านไร่ ด้วยการ

พัฒนาโครงการที่สามารถดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ แบ่งเป็น   

๑. โครงการพฒันาแหล่งนำา้ประเภทอ่างเกบ็นำา้ ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บนำา้ ๒,๓๖๓ แห่ง (เป็นโครงการขนาดใหญ่ 

๒๖ แห่ง ขนาดกลาง ๑,๒๑๗ แห่ง ขนาดเล็ก ๑,๑๒๐ แห่ง สามารถเก็บกักนำ้าได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓,๓๓๕ 

ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๑.�๑ ล้านไร่)

๒. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทฝาย ๑,๘๗๗ แห่ง เป็นโครงการขนาดกลาง ๑๑๒ แห่ง ขนาดเล็ก ๑,๗๖๕ แห่ง 

รวมแล้ว จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก ๐.�๖ ล้านไร่

๓. โครงการพฒันาแหล่งนำา้ประเภทประตรูะบายนำา้/เขือ่นระบายนำา้ รวมทัง้สิน้ ๕๔� แห่ง เป็นโครงการขนาดใหญ่ 

๓ แห่ง ขนาดกลาง ๑๑๘ แห่ง ขนาดเล็ก ๔๒๘ แห่ง รวมทั้งหมด จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก ๑.๑๔ ล้านไร่

๔. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทสถานีสูบนำ้า ๑,๖๗๖ แห่ง จำาแนกเป็นโครงการขนาดใหญ่ ๑ แห่ง  

ขนาดกลาง �๓ แห่ง ขนาดเล็ก ๑,๕๘๒ แห่ง รวมแล้ว จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก ๓.๕ ล้านไร่
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The national irrigation development plan has emphasized on increased water storage volume 

and development of 31.6 million rai of non-irrigated agricultural areas throughout the country, that have  

capacity to be upgraded into irrigated areas. This will be implemented  through irrigation projects 

that can be constructively operated, in compliance with strategic planning at different levels. The projects 

are as follows:

1. Water Resource Development Project - Reservoir Type  involves construction of 2,363 reservoirs   

(including 26 large-scale projects, 1,217 medium-scale projects, and 1,120  small-scale projects). The total  

storage capacity is no less than 23,335 million cubic meters, with increased irrigated area of 11.91 million rai.

2. Water Resource Development Project - Weir Type  consists of 1,877 projects, including 112 medium-scale  

projects and 1,765 small-scale projects, with the increased 0.96 million rai of irrigated area.

3. Water Resource Development Project - Regulator and Dam Type consists of 549 projects, which 

are 3 large-scale projects, 118 medium-scale projects, and 428 small-scale projects, that can increase 

1.14 million rai of irrigated area.

4. Water Resource Development 

Project – Pumping Station Type  consists 

of 1,676 project, including 1 large-scale 

project, 93 medium-scale projects,  

and 1,582 medium-scale projects,  

with the increased 3.5 million rai of 

irrigated area.

5. Water Resource Development 

Project – Kaem Ling Type consists of 

1,471 projects, including 13 large-scale 

projects, 65 medium-scale projects, 

and 1,393 small-scale projects, with 

total water storage capacity of not  

less than 3,980 million cubic meters.  

It helps to increase irrigated area of  

0.13 million rai.

6. Water Resource Development 

Project – Water Grid Type consists of 

37 projects, including 13 large-scale 

projects, 15 medium-scale projects, 

and 9 small-scale projects, to increase 

irrigated area of 18.94 million rai.



๑๑๔

๕. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทแก้มลิง ๑,๔๗๑ แห่ง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ๑๓ แห่ง ขนาดกลาง ๖๕ แห่ง 

ขนาดเลก็ ๑,๓�๓ แห่ง รวมทัง้หมด จะสามารถเกบ็กกันำา้ได้ไม่น้อยกว่า ๓,�๘๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน

ได้อีก ๐.๑๓ ล้านไร่

๖. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทโครงข่ายนำ้า ๓๗ แห่ง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ๑๓ แห่ง ขนาดกลาง ๑๕ แห่ง 

ขนาดเล็ก � แห่ง เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก ๑๘.�๔ ล้านไร่

๗. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทชลประทานในไร่นา ๒๐๗ แห่ง เป็นโครงการขนาดกลาง ๑๖๖ แห่ง 

ขนาดเล็ก ๔๑ แห่ง จะสามารถเป�ดพื้นที่ระบบชลประทานในแปลงนาอีก ๐.๘๘ ล้านไร่

๘. โครงการพัฒนาแหล ่งนำ้าประเภทระบบส ่งนำ้า ๑,๓๑๑ แห ่ง เป ็นโครงการขนาดใหญ่ ๑ แห ่ง 

ขนาดกลาง ๑๕๔ แห่ง ขนาดเล็ก ๑,๑๕๖ แห่ง รวมแล้วจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก ๒.๒ ล้านไร่

�. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทระบบระบายนำ้า ๕๗๕ แห่ง เป ็นโครงการขนาดใหญ่ ๖ แห่ง 

ขนาดกลาง ๓๓ แห่ง ขนาดเล็ก ๕๓๖ แห่ง รวมทั้งหมด จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก ๐.๑๖ ล้านไร่

๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทเหลียวหลัง �� แห่ง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ๕๗ แห่ง ขนาดกลาง ๑๕ แห่ง 

ขนาดเล็ก ๒๗ แห่ง รวมทั้งหมด จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก ๐.๔๕ ล้านไร่

๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าประเภทอื่นๆ ๗๐ แห่ง เป็นโครงการขนาดกลางทั้งหมด สามารถเก็บกักนำ้าได ้

๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๐� ล้านไร่ 

หากสามารถดำาเนินการได้ตามแผนการพัฒนาทั้งหมด จะสามารถเก็บกักนำ้าได้เพิ่มเติมประมาณ ๒๖,๖๐๓  

ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณนำ้าใช้ที่สามารถควบคุมได้เพ่ิมเติมอีกประมาณ ๕๗,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ได้พื้นท่ีชลประทานทั้งสิ้น ประมาณ ๓๔.๐๔ ล้านไร่ เมื่อรวมกับการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำาให้ประเทศไทย 

มีแหล่งเก็บกักนำ้าเท่ากับ ๑๐๒,�๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ ๕๒ ของปริมาณนำ้าท่าของประเทศ 

มีพื้นที่ชลประทาน ๖๒.๔ ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพการชลประทานทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะสามารถ  

พัฒนาพื้นที่เกษตรนำ้าฝนที่อยู่นอกพื้นที่ศักยภาพการชลประทานได้อีก ๒.๔ ล้านไร่

นอกจากการจัดทำาแผนพัฒนาการชลประทานฯ ซึ่งได้รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำาฐานข้อมูลโครงการพัฒนา 

แหล่งนำ้าที่มี และศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าเพิ่มเติมแล้ว กรมชลประทานยังจัดทำาโครงการสำารวจตรวจสอบ 

ข้อมูลการจัดทำาแผนงานและโครงการตามกรอบนำ้า ๖๐ ล้านไร่ ระดับจังหวัด สำาหรับใช้ประโยชน์ในการ 

วางแผนพัฒนา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร ์ระดับจังหวัด และขยายผลอย่างบูรณาการลงไปในระดับอำาเภอ 

ตำาบลและหมู ่บ ้านได้อย ่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้แผนงานและโครงการมีความ 

สอดคล้องกัน ระหว่างความต้องการในพื้นที่และเป้าประสงค์ในภาพรวมของประเทศ พร้อมทั้งจัดลำาดับความสำาคัญ 

ของแผนงานโครงการต่างๆ เข้าสู่แผนงานเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแผนงานของโครงการตามกรอบนำ้า ๖๐ ล้านไร่  

ให้สนองตอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหานำ้าด้านต่างๆ และทำาให้เกิดการพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิผล เหมาะสม 

กับความจำาเป็นต่อไป

ผลการจัดลำาดับความสำาคัญโครงการทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากสถานภาพโครงการเป็นหลัก และพิจารณา 

ความจำาเป็นของโครงการที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง ให้สอดคล้องและรองรับกับความจำาเป็น และขั้นตอน 

ของการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าก่อนการก่อสร้าง สรุปผลการจัดลำาดับความสำาคัญได้ดังนี้
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7. Water Resource Development Project – Farm Irrigation Type consists of 207 projects, including 

166 medium-scale projects and 41 small-scale projects, that help to increase 0.88 million rai of farm 

irrigated area.

8.  Water Resource Development Project – Water Distribution System Type consists of 1,311 projects, 

including 1 large-scale project, 154 medium-scale projects and 1,156 small-scale projects, all helping toincrease 

2.2 million rai of irrigated area.

9. Water Resource Development Project – Water Drainage System Type consists of 575 projects, including 

6 large-scale projects, 33 medium-scale projects, and 536 small-scale projects, that will increase 0.16 million rai 

of Irrigated area.

10. Water Resource Development Project – Rehabilitation  Type consists of  99 projects, including 57 large-

scale projects, 15 medium-scale projects, and 27 small-scale projects, all to increase 0.45  

million rai of irrigated area.

11. Water Resource Development Project – Other Types  consists of 70 medium-scale projects, with 

total water storage capacity of 72 million cubic meters and increased irrigated area of 0.09 million rai.

If these development projects are operated as planned, it will help to increase water storage capacity 

of 2,663 million cubic meters, increase quantity of water for consumption at 57,000 million cubic meters, 

and 34.04 million rai of irrigated area.  When combined with the current development , Thailand will have  

total water storage of 102,973 million cubic meters orabout 52 percent of the total runoff, irrigated area  

of 62.4 million rai, covering all potential irrigated areas. Besides, it will also develop 2.4 million rai of  

rainfall agricultural area, out of the potential irrigation zone.

Apart from mapping out the irrigation development plan, the  Royal Irrigation Department  also prepared  

the information survey and verification for work plans and projects, under irrigation development project  

(60 million rai of irrigated land throughout the country) 

that responds to the provincial strategies, while 

expanding results integratively and consistently at 

district, subdistrict  and village levels. It is also to ensure 

compliance between local demands and target of the 

whole country, while prioritizing the projects to adjust 

planning for the 60-milllion-rai irrigated land development 

project in response to water management strategies 

to ensure efficiency of project development . 

Results of projects prioritization, based on their 

status and necessity to be consistently implemented, 

and the preparation process of water resource 

development project before construction  are as follows:
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โครงการพัฒนาแหล่งนำ้า�นาดใหญ่
  

เรียงลำาดับตามความจำาเป็น โดยเป็นโครงการที่สามารถดำาเนินการได้ในระยะสั้น ๒๐ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้าง 

�๕๑,�๗๑ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๔,๒๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๔,๖๐๓,๘๘๑ ไร่ ได้แก่

• โครงการที่มีแบบรายละเอียดแล้วพร้อมทางด้านเทคนิค ๑๑ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๕๓,๕๕� 

ล้านบาท ความจเุพิม่ขึน้ ๒,๗๓� ล้านลกูบาศก์เมตร พืน้ทีช่ลประทานเพ่ิมขึน้ ๒,๑๕๕,๒๔๑ ไร่ จำาแนกเรยีงตามระยะเวลา 

การเร่งรัดดำาเนินงานได้เป็นโครงการที่พร้อมดำาเนินการก่อสร้าง ๓ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๒,๖๔๖ ล้านบาท 

ความจุเพิ่มขึ้น ๑๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๕�๕,�๕๐ ไร่ โครงการที่ติดระเบียบและกฎหมาย 

เช่น อยู่ในกระบวนการพิจารณาของ สผ. ๒ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๐,๒๗� ล้านบาท ความจุเพ่ิมขึ้น 

๓๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๖๔๖,๗๔๕ ไร่ โครงการติดปัญหาสังคม ๕ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้าง 

รวม ๒๐,�๑๓ ล้านบาท ความจุเพิ่มข้ึน ๑,๘๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น ๘�๐,๑๔๖ ไร่ 

โครงการท่ีต้องศึกษาด้านสิง่แวดล้อม ๑ โครงการ วงเงนิค่าก่อสร้าง �,๗๒๐ ล้านบาท ความจเุพ่ิมขึน้ ๓๓๔ ล้านลูกบาศก์

เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๒๒,๔๐๐ ไร่

• โครงการที่มีผลการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ยังไม่มีแบบรายละเอียด  

๗ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๗๒,�๔๔ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๓๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 

เพิ่มขึ้น ๑๒๘,๖๔๐ ไร่
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Large-Scale Projects

Sorted by the necessity of the projects.  This group involves 20 short-term operated projects with 

total construction cost of 951,971 million baht, increased storage capacity of 4,273 million cubic meters, 

and increased irrigated area of 14,603,881 rai. They are:

• 11  Projects with detailed drawing and technology readiness. The total construction cost is 53,559 million 

baht, with increased storage capacity of 2,739 million cubic meters, increased irrigated area of 2,155,241 rai. 

These projects are classified by intensive operation period, as follows: 3 projects ready for construction, 

with construction cost of 12,646 million baht, increased storage capacity of 167 million cubic meters, 

and increased irrigated area of 595,950 rai ;  2 projects pending under laws and regulations, with total  

construction cost of 10,279 million baht, increased storage capacity of 351 million cubic meters, and  

increased irrigated area of 646,745 rai;  5 projects pending under social problems, total construction cost 

of 20,913 million baht, with increased storage capacity of 1,887 million cubic meters and increased irrigated  

area of 890,146 rai ;  one project requiring an environmental impact study (EIA), with total construction cost 

of 9,720 million baht, increased storage capacity of 

334 million cubic meters, and increased irrigated area 

of 22,400 rai.

• 7  Projects with Feasibility Study and  EIA results 

but no detailed blueprints. The total construction 

cost is 172, 944 million baht, with increased storage 

capacity of 311 million cubic meters, and increased 

irrigated area of 128,640 rai.

• 2  Projects with Feasibility Study Results, but no 

EIA reports and detailed blueprints. The total 

construction cost is 725, 468 million baht, with 

increased storage capacity of 1,223 million cubic 

meters and increased irrigated area of 12,320,000 rai.

These 20 short-term large-scale projects can be 

specified as follows : Projects with detailed blueprints 

are Prong Khun Phet Reservoir, Yang Na Di Reservoir, 

Left Phitsanulok Irrigation System Project Phase II, 

Mae Wong Reservoir, Khlong Madua Reservoir,  

Chi Bon Reservoir, Kaeng Sua Ten Dam, Tha Sae 
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• โครงการท่ีมีผลการศึกษาความเหมาะสมแล้ว ยังไม ่มีรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 

แบบรายละเอียด ๒ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๗๒๕,๔๖๘ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๑,๒๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๒,๓๒๐,๐๐๐ ไร่

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแหล่งนำ้าขนาดใหญ่ ที่สามารถดำาเนินการได้ในระยะสั้น ทั้ง ๒๐ แห่ง ได้แก่ โครงการ 

ที่มีแบบแล้ว คือ โครงการโปร่งขุนเพชร โครงการเขื่อนยางนาดี โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ ๒ 

โครงการเขื่อนแม่วงก์ โครงการคลองมะเดื่อ โครงการชีบน โครงการแก่งเสือเต้น โครงการนำ้าท่าแซะ โครงการ 

ใสน้อย-ใสใหญ่ โครงการประตูระบายนำ้าแม่นำ้าท่าจีนตอนล่าง โครงการรับร่อ โครงการที่มีผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมแล้ว 

ยังไม ่มีแบบรายละเอียด คือ แก้มลิงพื้นที่ลุ ่มตำ่าอ ่างทองตะวันตก แก้มลิงพ้ืนท่ีลุ ่มตำ่าทุ ่งป ่าโมกข์-ผักไห่  

คลองระบายนำ้าหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ระบบผันนำ้าอ่างเก็บนำ้าลำาตะเพินตอนบนไปอ่างเก็บนำ้าพุปลาก้าง 

และอ่างเก็บนำ้าห้วยทวีป ระบบผันนำ้าอ่างเก็บนำ้าลำาตะเพินตอนบนไปหนองมะสัง โครงการผันนำ้าจากห้วยพระปรง 

ไปลงอ่างเก็บนำ้าห้วยยาง โครงการกก-อิง-น่าน โครงการที่มีผลการศึกษาความเหมาะสมแล้ว ยังไม่มีผลการศึกษา 

สิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียด คือ อ่างเก็บนำ้าแก่งกรุง ผันนำ้าโขง เลย ชี มูล (พื้นที่ลุ่มนำ้ามูล) 

โครงการพัฒนาแหล่งนำ้า�นาดกลาง

เรียงลำาดับตามความจำาเป็นของโครงการ และความต้องการของพ้ืนที่ รวมเฉพาะโครงการที่จำาเป็นต้องมีการ 

เตรียมความพร้อม จำานวนทั้งสิ้น ๑,๗๒๖ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๔๕๘,��๓ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๑๓,๔�๔ 

ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๐,๑๔๓,๒๐๒ ไร่ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

• โครงการที่มีแบบก่อสร้างแล้ว รวม ๑๗๘ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๖๗,๖๖๔ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น 

๑,�๒� ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน ๑,๗๕�,�๔๖ ไร่ จำาแนกเรียงตามระยะเวลาการเร่งรัด 

ดำาเนินการได้ เป็นโครงการที่พร้อมดำาเนินการก่อสร้าง ๗๒ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๕,๑๗๑ ล้านบาท 

ความจุเพิ่มขึ้น ๒๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น ๔๕๓,๖๗๘ ไร่ โครงการที่ติดระเบียบ 

และกฎหมาย เช่น อยู่ในกระบวนการขอเข้าใช้พื้นที่ป่า ๒๖ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๑,๔๑� ล้านบาท 

ความจุเพิ่มขึ้น ๔๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๓๘๖,๔๐๕ ไร่ โครงการติดปัญหาสังคม ๒๓ โครงการ 

วงเงนิค่าก่อสร้างรวม ๑๑,๔๗๕ ล้านบาท ความจเุพิม่ขึน้ ๓๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนทีช่ลประทานเพ่ิมขึน้ ๒๓๒,๖๘๖ ไร่ 

โครงการที่ต้องศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ๕๗ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๒�,๕�� ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๘�� 

ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๖๘,๗๑๗ ไร่

• โครงการที่ไม่มีแบบก่อสร้าง แต่มีการศึกษาแล้ว รวม ๓๓๒ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๘๖,๕�๒ ล้านบาท 

ความจุเพิ่มขึ้น ๓,๑๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๒,๔๑๓,๕๑� ไร่ จำาแนกเรียงตามระยะเวลาการ

เร่งรัดดำาเนินการได้ เป็นโครงการที่ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ต้องออกแบบต่อไป ๒๘ โครงการ 

วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๔,๑๖๕ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๓๗� ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๒๔๓,๖๘๘ 

ไร่ โครงการที่ศึกษาความเหมาะสมและไม่เข้าข่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ต้องออกแบบต่อไป ๗๔ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้าง
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Reservoir, Sai Noi – Sai Yai Reservoir, Lower Tha Chin River Regulator, Rap-ro Reservoir ;  Projects with EIA results 

but no detailed blueprints are West Ang Thong Lowland Kaem Ling Project, Tung Pa Mok – Phak Hai Lowland 

Kaem Ling Project, East Chao Phraya Flood Drainage Canal, Water Diversion System from Upper Lam Ta Poen 

Reservoir to Phu Pla Kang Reservoir and Huai Taweep Reservoir, Water Diversion System from Upper  

Lam Ta Poen Reservoir to Nong Masang, Water Diversion Project from Huai Phra Prong to Huai Yang Reservoir, 

and the Kok – Ing – Nan Project ;  Projects with Feasibility Study Results but no EIA reports and detailed  

blueprints are Kaeng Krung Reservoir , and Mekong – Loei – Chi – Mun River Management and Diversion Project 

(The Mun Basin).

Medium-Scale Projects

Sorted by the necessity of the projects and demands of the areas, these include only the projects in need 

of Readiness Preparation, totalling  1,726 projects . The overall cost of construction is 458, 993 million baht, 

with increased storage capacity of 13,494 million cubic meters, and increased irrigated area of 10,143,202 rai.  

They are classified into three levels as follows:

• 178  Projects that already have construction drawing, with total construction cost of 67,664 million baht, 

with increased storage capacity of 1,929 million cubic meters, and increased irrigated area of 1,759,946 rai.  

These projects are classified by intensive operation period as follows:  72 projects ready for construction, 
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รวม ๑๔,�๑๔ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๓๔� ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๔๔๔,๘๗๕ ไร่ โครงการ

ที่ศึกษาความเหมาะสม ต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมและออกแบบต่อไป ๒� โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๑,๑�๕ ล้าน

บาท ความจุเพิ่มขึ้น ๔๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๓๐�,๗๗๕ ไร่ โครงการที่ศึกษาเบื้องต้น มีผล

สำารวจภูมิประเทศและผลสำารวจธรณีแล้ว ต้องศึกษาความเหมาะสมต่อไป ๔๗ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๑๒,๓๒๕ 

ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๕๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๒๗๘,๗๑๐ ไร่ โครงการที่ศึกษาเบื้องต้นแล้ว 

ต้องส่งสำารวจต่อไป ๑๕๔ โครงการ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๓๓,��๓ ล้านบาท ความจุเพิ่มขึ้น ๑,๓๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑,๑๓๖,๔๗๑ ไร่ 

• โครงการที่มีศักยภาพ ที่ต้องเริ่มศึกษาเบื้องต้น จำานวนทั้งส้ิน ๑,๒๑๖ โครงการ ความจุเพ่ิมขึ้น ๘,๔๕๗ 

ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๕,�๖�,๗๓๗ ไร่

ท้ังนี ้ยงัมีข้อเสนอ เพือ่ให้การดำาเนนิการพฒันาชลประทาน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ควรมกีารกำาหนดกรอบเวลา 

คือ โครงการพร้อมดำาเนินการก่อสร้าง ควรเข้าแผนดำาเนินการก่อสร้างภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ หรือบรรจุเข้าแผนระยะ 

เร่งด่วนต่อไป โครงการทีม่แีบบก่อสร้างแล้ว แต่ตดิระเบยีบและกฎหมาย ควรมกีารประสานงานในระดบักรม หรอืกระทรวง 

เพื่อผลักดันโครงการให้สามารถจัดเข้าแผนก่อสร้างได้ภายใน ๕ ปี หลังจากผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้ว โครงการ

ที่มีแบบก่อสร้างแล้ว แต่ติดปัญหาด้านสังคม ควรมีการประสานกับฝ่ายปกครองหรือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจต้องใช้

ระยะเวลาและงบประมาณดำาเนนิการ ควรมอบหมายสำานกัชลประทาน หรอืชลประทานจงัหวดั และสำานกัพฒันาแหล่งนำา้

ขนาดกลาง ในพื้นที่ประสานกับจังหวัดต่อไป ซึ่งอาจดำาเนินการได้ทันภายใน ๕ ปี หรือส่งให้กับ กบอ. ดำาเนินการต่อไป
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with construction cost of 15,171 million baht, increased storage capacity of 202 million cubic meters,  

and increased irrigated area of 453,678 rai ;  26 projects pending under law and regulation restrictions, 

with total construction cost of 11,419 million baht, increased storage capacity of 446 million cubic meters, 

and increased irrigated area of 386, 405 rai ;  23 pending projects due to social problems, with total construction 

cost of 11,475 million baht, increased storage capacity of 382 million cubic meters, and increased irrigated  

area of 232, 686 rai ;  57 projects in need of EIA study, total construction cost of 29,599 million baht,  

with increased storage capacity of 899 million cubic meters, and increased irrigated area of 68,717 rai.

• 332 Projects without construction drawing, but already gone through certain studies. The total cost of 

construction is 86,592 million baht, with increased storage capacity of 3,108 million cubic meters,  

and increased irrigated area of 2,413,519 rai. These projects, classified by the intensive operation period,  

include :  28 projects done with feasibility and EIA studies, with construction cost of 14,165 million baht,  

increased storage capacity of 379 million cubic meters, and increased irrigated area of 243,688 rai ;  74 projects 

done with feasibility study but no requiring EIA study, with construction cost totalled 14,914 million baht, 

increased storage capacity of 349 million cubic meters, and increased irrigated area of 444,875 rai;  29 projects 

done with feasibility study, but still awaiting EIA and blueprint designs, with total construction cost of 11,195 million 

baht, increased storage capacity of 488 million cubic meters, and increased irrigated area of 309,775 rai ; 47 

projects done with preliminary study, as well as geographical and geological surveys, while awaiting feasibility 

study. Total construction cost is 12,325 million baht, with increased storage capacity of 527 million cubic meters, 

and increased irrigated area of 278,710 rai ;  154 projects done with preliminary study and proceeding for  

further survey. Construction cost is totalled 33,993 million baht, with increased storage capacity of 1,365 million 

cubic meters, and increased irrigated area of 1,136,471 rai.

• 1,216 Potential Projects to be proceeded for preliminary study, with increased storage capacity of 

8,457 million cubic meters, and increased irrigated area of 5,669,737 rai.

To ensure efficiency of irrigation development process,  a recommendation was made that the projects’ 

timeframe should be set.  Projects ready for construction should proceed to construction planning within Year 

2014-2015, or to be put in an emergency plan.  Projects that already have blueprints  but are still pending under 

regulations and laws, require coordination at department or ministerial levels in order to proceed the projects into 

construction planning within 5 year after passing legal procedures. Projects with blueprints but still pending under 

social problems require coordination with administrative body or the Ministry of Interior which probably takes time 

and budget to proceed on. Therefore, the task should be assigned to the regional or provincial irrigation offices 

and Office of Medium-Scale Water Resources Development to coordinate with the provinces. This might be able 

to operate in five years, or to be forwarded to Strategic Committee for Water Resources Management (SCWRM).

For the projects that already have blueprints, but are still pending under environmental problems, it is 

recommended that an EIA study should be conducted under the department’s budget, while those projects without 

blueprints should proceed to a complete preparation process, from required studies to construction design.
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สรุปกรอบการพัฒนาชลประทาน แยกตามประเภท

กรอบการพัฒนาชลประทาน โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โครงการที่กำาลังก่อสร้าง โครงการตามกรอบการพัฒนา

โครงการพัฒนาแหล่งนำ้า หนว่ย ใหญ่ กลาง เล็ก รวม ใหญ่ กลาง เล็ก รวม ใหญ่ กลาง เล็ก รวม

จำานวน แห่ง 167 1,417 14,626 16,210 21 54 49 124 120 2,058 8,057 10,235

ความจุ
ล้าน
ลบ.ม.

69,552 5,534 1,735 76,821 514 189 15 717 12,351 14,122 1,674 28,147

พื้นที่ชลประทาน ไร่ 17,781,106 7,883,200 2,824,832 28,530,601 432,521 362,955 65,153 860,629 23,393,110 10,783,320 5,312,657 39,489,086

1. อ่างเก็บน้ำา

จำานวน
โครงการ

แห่ง 37 474 4,269 4,780 3 8 4 15 26 1,217 1,120 2,363

ความจุ
รวม

ล้าน
ลบ.ม.

69,552 5,373 1,683 76,608 454 189 4 647 8,819 13,646 870 23,335

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 2,319,519 2,198,467 264,384 4,782,370 174,800 53,460 950 229,210 3,556,604 7,588,036 765,439 11,910,079

2. ฝาย

จำานวน
โครงการ

แห่ง 11 128 5,428 5,567 7 11 18 112 1,765 1,877

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 1,120,547 1,439,960 383,428 2,943,935 25,000 21,866 46,866 375,079 585,491 960,570

3. ปตร./เขื่อน

ระบายน้ำา

จำานวน
โครงการ

แห่ง 84 82 50 216 1 6 7 3 118 428 549

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 13,041,350 876,866 33,740 13,951,956 70,500 70,500 130,904 690,454 324,427 1,145,785

4. สถานีสูบน้ำา

จำานวน
โครงการ

แห่ง 21 653 1,673 2,347 1 6 8 15 1 93 1,582 1,676

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 448,290 2,027,659 1,519,364 3,995,313 73,980 70,865 16,800 161,645 85,800 821,528 2,590,695 3,498,023

5. แก้มลิง

จำานวน
โครงการ

แห่ง 15 78 93 13 10 23 13 65 1,393 1,471

ความจุ
รวม

ล้าน
ลบ.ม.

161 52 214 10 10 2,809 378 793 3,980

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 41,462 29,530 500 30,030 12,720 118,048 130,768

6. โครงข่ายน้ำา
โครงการ แห่ง 4 4 8 3 2 5 13 15 9 37

ชลประทาน ไร่ 10,000 800 10,800 4,500 4,500 18,885,322 51,000 6,000 18,942,322

7. ชลประทาน

ในไร่นา

จำานวน
โครงการ

แห่ง 166 41 207

พื้นที่ระบบ
ชป.ใน

แปลงนา
ไร่ 838,390 47,475 885,865

8. ระบบส่งน้ำา

จำานวน
โครงการ

แห่ง 7 28 626 661 1 10 14 25 1 154 1,156 1,311

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 666,400 388,030 461,401 1,515,831 175,000 87,000 25,037 287,037 330,650 1,028,853 845,266 2,204,769

9. ระบบ

ระบายน้ำา

จำานวน
โครงการ

แห่ง 7 33 57 97 1 1 2 6 33 536 575

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 185,000 942,218 5,100 1,132,318 59,530 33,941 67,150 160,621

10. เหลียวหลัง

จำานวน
โครงการ

แห่ง 11 1 12 57 15 27 99

ความจุที่
เพิ่มขึ้น

ล้าน
ลบ.ม.

60 60 723 26 12 760

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 8,741 22,100 30,841 344,300 92,208 10,141 446,649

11. อื่นๆ

จำานวน
โครงการ

แห่ง 2,441 2,441 2 2 70 70

ความจุที่
เพิ่มขึ้น

ล้าน
ลบ.ม.

72 72

พ้ืนท่ี
ชลประทาน

ไร่ 156,615 156,615 89,500 89,500
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Project Framework Existing Projects Projects under construction Projects under Development Framework

Water resources 
development project Unit Large Medium Small Total Large Medium Small Total Large Medium Small Total

Totalled projects 167 1,417 14,626 16,210 21 54 49 124 120 2,058 8,057 10,235

 Storage Capacity
million 
cubic 
meters

69,552 5,534 1,735 76,821 514 189 15 717 12,351 14,122 1,674 28,147

Irrigated Area rai 17,781,106 7,883,200 2,824,832 28,530,601 432,521 362,955 65,153 860,629 23,393,110 10,783,320 5,312,657 39,489,086

1. Reservoir

Number of 
Project sites 37 474 4,269 4,780 3 8 4 15 26 1,217 1,120 2,363

Total 
storage 
capacity

Million 
cubic 
meters

69,552 5,373 1,683 76,608 454 189 4 647 8,819 13,646 870 23,335

Irrigated 
Area rai 2,319,519 2,198,467 264,384 4,782,370 174,800 53,460 950 229,210 3,556,604 7,588,036 765,439 11,910,079

2. Weir

Number of 
Project sites 11 128 5,428 5,567 7 11 18 112 1,765 1,877

Irrigated 
Area rai 1,120,547 1,439,960 383,428 2,943,935 25,000 21,866 46,866 375,079 585,491 960,570

3. Water gate
 and dam

Number of 
Project sites 84 82 50 216 1 6 7 3 118 428 549

Irrigated 
Area rai 13,041,350 876,866 33,740 13,951,956 70,500 70,500 130,904 690,454 324,427 1,145,785

4. Pumping 
 station

Number of 
Project sites 21 653 1,673 2,347 1 6 8 15 1 93 1,582 1,676

Irrigated 
Area rai 448,290 2,027,659 1,519,364 3,995,313 73,980 70,865 16,800 161,645 85,800 821,528 2,590,695 3,498,023

5. Kaem Ling

Number of 
Project sites 15 78 93 13 10 23 13 65 1,393 1,471

Total 
storage 
capacity

Million 
cubic 
meters

161 52 214 10 10 2,809 378 793 3,980

Irrigated 
Area rai 41,462 29,530 500 30,030 12,720 118,048 130,768

6. Water grid

Number of 
Project sites 4 4 8 3 2 5 13 15 9 37

Irrigated 
Area rai 10,000 800 10,800 4,500 4,500 18,885,322 51,000 6,000 18,942,322

7.  Farm
 irrigation

Number of 
Project sites 166 41 207

Irrigable 
Area in 

Farm Units
rai 838,390 47,475 885,865

8. Water
 distribution  
 system

Number of 
Project sites 7 28 626 661 1 10 14 25 1 154 1,156 1,311

Irrigated 
Area rai 666,400 388,030 461,401 1,515,831 175,000 87,000 25,037 287,037 330,650 1,028,853 845,266 2,204,769

9. Water 
 drainage  
 system

Number of 
Project sites 7 33 57 97 1 1 2 6 33 536 575

Irrigated 
Area rai 185,000 942,218 5,100 1,132,318 59,530 33,941 67,150 160,621

10.  Retrospect

Number of 
Project sites 11 1 12 57 15 27 99

Increased 
Storage 
Capacity

Million 
cubic 
meters

60 60 723 26 12 760

Irrigated 
Area rai 8,741 22,100 30,841 344,300 92,208 10,141 446,649

11. Others

Number of 
Project sites 2,441 2,441 2 2 70 70

Increased 
Storage 
Capacity

Million 
cubic 
meters

72 72

Irrigated 
Area rai 156,615 156,615 89,500 89,500

Summary of Irrigation Development Frameworks sorted by Type
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สำาหรับโครงการที่มีแบบก่อสร้างแล้ว แต่ติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ควรเสนอให้มีการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดย 

งบประมาณของกรมตามลำาดับความสำาคัญ ส่วนโครงการที่ยังไม่มีแบบก่อสร้าง ควรมีการเตรียมความพร้อมให้ครบถ้วน

ตามขั้นตอน ตั้งแต่งานศึกษาจนถึงการออกแบบ ให้สามารถจัดเข้าแผนตามแผนหลักงานเตรียมความพร้อมต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าขนาดใหญ่ประเภทเขื่อนเก็บกักนำ้า อยู่ระหว่างดำาเนินการ 

ก่อสร้าง ๔ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการอ่างเก็บนำ้าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาดำาเนินการโครงการ ๗ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕�) ตัวเขื่อน

จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖ มีความจุ �๘.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒. โครงการอ่างเก็บนำ้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะเวลาดำาเนินการโครงการ ๖ ปี (๒๕๕๕-๒๕๖๐) ตัวเขื่อน 

จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ มีความจุ ๖๑.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๓. โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยนำ้ารีอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลาในการดำาเนินการ 

โครงการ ๘ ปี (๒๕๕๔-๒๕๖๑) ตัวเขื่อนจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕� มีความจุ ๗๓.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๔. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาดำาเนินการโครงการ � ปี  

(๒๕๕๓-๒๕๖๑) ตัวเขื่อนจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕� มีความจุ ๒�๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าขนาดใหญ่ 

ที่กรมชลประทานกำาลังดำาเนินการในปัจจุบัน  

โครงการห้วยโสมงฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วตาม 

พระราชดำาริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำารัสถึงโครงการนี้ ที่จะสามารถช่วยเหลือราษฎรสองฝั่ง 

ห้วยโสมง ในเขตอำาเภอกบินทร์บุรี รวม ๖ ครั้ง นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ เป็นต้นมา 

กรมชลประทานจึงพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บนำ้าในลุ่มนำ้าห้วยพระปรง และลุ่มนำ้าห้วยโสมง 

ลำานำ้าสาขาของแม่นำ้าปราจีนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหานำ้าท่วม นำ้าเค็มรุกลำ้าและนำ้าเน่าเสียในพ้ืนที่ลุ ่มนำ้าปราจีนบุรี  

และลุ ่มนำ้าบางปะกงตอนบน รวมทั้งเก็บกักนำ้าไว ้ใช ้ในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีนำ้าเพ่ือ 

การอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

การแก้ปัญหานำ้าในพื้นที่นี้ กรมชลประทานมีการวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มนำ้า และมองภาพรวมความเกี่ยวข้อง 

กับลุ ่มนำ้าใกล้เคียงอีกด้วย เพื่อให้สามารถวางแผนให้สอดคล้อง และดำาเนินการควบคู่กันไปได้อย่างบูรณาการ 

เนื่องจากลุ ่มนำ้าบางปะกงและลุ ่มนำ้าปราจีนบุรี มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติการไหลของนำ้า  

และสภาพภูมิศาสตร์ 
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In fiscal year 2012, there were 4 large-scale storage dam-type irrigation projects under ongoing construction.  

These include:

Khlong Luang Reservoir Project, Chon Buri Province,  Operating period : 7 years  (2010-2016). The dam 

construction will be finished in 2013, with storage capacity of 98 million cubic meters

Muak Lek Reservoir Project, Saraburi Province,  Operating period : 6 years (2012-2017)  The dam construction 

will be finished in 2015, with storage capacity of 61 million cubic meters.

Huai Nam Ri Reservoir Project under Royal Initiative, Uttaradit Province, Operating period : 8 years (2011-

2018) The dam construction will be finished in 2016, with storage capacity of 72.70 million cubic meters.

Huai Samong Project under Royal Initiative, Prachin Buri Province, Operating period : 9 years (2010-2018).  

The dam construction will be finished in 2015, with storage capacity of 295 million cubic meters.

Huai  Samong Project under Royal Initiative

One of the large-scale water resource development projects that the Royal Irrigation Department is  

currently operating is Huai Samong Project under Royal Initiative, in Prachin Buri Province.

Huai Samong Project is one of the foothill plain development projects in Prachin Buri and Sa Kaeo  

provinces under royal initiative. His Majesty had mentioned about the project to assist residents on both sides of 

Huai Samong in Kabin Buri District in his speeches for six times, since 1978.

Therefore, the Royal Irrigation Department had considered planning for a reservoir-type irrigation project 

in Huai Phra Prong Basin and Huai Samong Basin, the branches of the Prachin Buri River, to solve the problems 

of floods, saltwater invasion and polluted water in Prachin Buri Basin and Upper Bang Pakong Basin, as well  

as to store water for agricultural use both in rainy and dry seasons, so people will have water for consumption  

all year round.

To solve problems in this area, the Royal Irrigation Department had made a systematic plan for the whole 

river basin while having an overview of its relation to the nearby basin. As the Bang Pakong and Prachin basins 

are closely connected by their geography and the nature of water flow, the projects in both basins should be 

integratively planned and operated. 

The Bang Pakong Basin is an important water resource in the East, with the basin area covering 7,978 

square kilometers, mostly located in Prachin Buri, Chachoengsao, and Chon Buri provinces. The main rivers 

in the area include Prachin Buri River, Bang Pakong River, Tha  Lad Canal, and  Luang Canal.  Meanwhile, 

the Prachin Buri Basin is covering the area of 10,481 square kilometers. in Prachin Buri and Sa Kaeo provinces. 

The headwaters come from San Kamphaeng Mountain in the north and northeast. The main river, - the Prachin 

Buri River, will merge with Nakhon Nayok River, and become the Bang Pakong River, flowing the Gulf of Thailand.  
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ขณะที่ลุ ่มนำ้าบางปะกง แหล่งนำ้าสำาคัญในภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ ่มนำ้าประมาณ ๗,�๗๘ ตารางกิโลเมตร 

ส่วนใหญ่อยู ่ในจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราและชลบุรี มีลำานำ้าสำาคัญได้แก่ แม่นำ้าปราจีนบุรี แม่นำ้าบางปะกง 

คลองท่าลาด และคลองหลวง ส่วนลุ่มนำ้าปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุ่มนำ้าประมาณ ๑๐,๔๘๑ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว มีต้นนำ้ามาจากทิวเขาสันกำาแพงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมี

แม่นำ้าปราจีนบุรีเป็นแม่นำ้าสายสำาคัญ ซึ่งจะไหลไปบรรจบกับแม่นำ้านครนายกเป็นแม่นำ้าบางปะกงแล้วไหลลงอ่าวไทย  

นอกจากนี้ ยังมีแม่นำ้าและลำานำ้าที่สำาคัญ คือ แม่นำ้าพระปรง มีคลองพระปรง คลองพระสะทึง และห้วยไคร้ เป็นลำานำ้า

สาขา แม่นำา้หนุมาน มหีว้ยโสมงและลำาพระยาธารเปน็ลำานำ้าสาขาสำาคญั และมลีำานำ้าสาขาทีส่ำาคญัด้านท้ายนำา้ คือ คลอง

ประจันตคาม ห้วยเกษียร คลองหนองแก้วและคลองยาง

ลุ่มนำ้าปราจีนบุรี-บางปะกงมีปริมาณนำ้าท่าเฉลี่ยกว่า ๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นับว่าสูงมาก แต่ปริมาณนำ้าท่า

ท่ีสามารถเก็บกักไว้ใช้ได้จากแหล่งเก็บกักนำ้าทุกขนาดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำาลังก่อสร้างรวมกันได้เพียง ๘๐๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ � ของปริมาณนำ้าท่าทั้งหมดเท่านั้น ที่เหลือไหลทิ้งออกนอกลุ่มนำ้าเกือบทั้งหมด ขณะที่

ความต้องการใช้นำ้าในทุกกิจกรรมรวมกันมีมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจำาเป็นต้องดำาเนินการพัฒนาแหล่งเก็บกักนำ้าในพื้นที่ตอนบนของลำานำ้าสาขาที่สำาคัญ 

ในลุ่มนำ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี อย่างเป็นระบบทั่วทั้งลุ่มนำ้า เพื่อเก็บกักปริมาณนำ้าหลากในช่วงฝนตกหนักไว้ แล้วปล่อยนำ้า

ที่เก็บกักมาใช้ในช่วงฤดูแล้งและใช้ในการรักษาระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ในปัจจบุนั กรมชลประทานดำาเนนิการก่อสร้างโครงการพฒันาแหล่งนำา้ในลุม่นำา้บางปะกงตอนบนและสาขาเสรจ็แล้ว 

๓ โครงการ ประกอบด้วย ๑. โครงการพระปรง ตำาบลช่องกุ่ม อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างทั้งโครงการ

แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ความจุอ่างเก็บนำ้า �๗ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งนำ้าสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและ
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Moreover , there are important rivers and tributaries 

i.e. Phra Prong River, with its tributaries : Phra Prong 

Canal, Phra Sa Tueng Canal, and Huai Khrai,  

Hanuman River with its tributaries :  Huai Samong and 

Lam Phraya Tharn  and the important tributaries at 

downstream including Prachantakam Canals, Huai 

Kasian , Nong Kaeo canal and Yang canal.

The Prachin Buri -  Bang Pakong Basin has 

average runoff volume of more than 8,000 million  

cubic meters per year, which is high quantity.  

However, the storage capacity of all-scale reservoirs, 

both the existing ones and those under construction, 

is only 800 million cubic meters  per year, or 9 percent 

of the entire runoff volume, with the rest of water  

flowing out of the basin, while demand for water 

consumption in all the activities is more than 3,000 

million cubic meters per year.

To solve the problem, it is necessary to develop 

water storage resources in the upper area of important 

tributaries in the Bang Pakong – Prachin Buri Basin systematically throughout the basin, in order to store  

flood water in the periods of heavy rainfall, and release stored water for use in dry season and also for the  

balancing of ecological system.

At present, the Royal Irrigation Department has finished construction of three water resource development 

projects in the Upper Bang Pakong Basin and its tributaries. The three projects are 1) Phra Prong Project in Tambon 

Chong Kum, Wattananakhon District, Sa Kaeo Province, constructed and finished in 2011, with storage  

capacity of 87 million cubic meters. This project can distribute water for consumption and agriculture in  

Chong Kum, Nong Mak Fai, Nong Nam Sai, and Sub Nok Kaow Subdistricts, covering 11,319 rai.  2) Khlong  

Si Yat Project in Tha Takiab Subdistrict, Tha Takiab District, Chachoengsao Province. The construction finished 

in 2000.  This is a large-sized reservoir, with storage capacity of 325 million cubic meters. It serves as water 

resource for consumption and agriculture, covering area of more than 180,000 rai, and also helps to relieve floods 

problem as well as saltwater invasion into the Bang Pakong River.  3) Khlong Rabom Project in Tha Kradan 

Subdistrict, Sanam Chai Khet District, Chachoengsao Province, constructed since 1987 and finished in 1990,  

with reservoir capacity of 40  million cubic meters.

Projects under ongoing construction include Phra Sa Tueng Canal Project, Sa Kaeo Province, operating 

period between 2009-2013, and Huai Samong Project under Royal Initiative, Prachin Buri Province, with reservoir 
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พื้นที่การเกษตรของราษฎร ในเขตตำาบลช่องกุ่ม หนองหมากฝ้าย หนองนำ้าใส และซับนกแก้ว ประมาณ ๑๑,๓๑� ไร่ 

๒. โครงการคลองสียัด ตำาบลท่าตะเกียบ อำาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างทั้งโครงการแล้วเสร็จ เมื่อเดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอ่างเก็บนำ้าขนาดใหญ่ มีความจุ ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหานำ้าท่วมและช่วยผลักดันนำ้า

เค็มที่หนุนเข้าแม่นำ้าบางปะกง และ ๓. โครงการคลองระบม ตำาบลท่ากระดาน อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓๐ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๓๓ ความจุอ่างเก็บนำ้า ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

โครงการที่กำาลังอยู ่ระหว่างการก่อสร้างในปี ๒๕๕๖ นี้ ได้แก่ โครงการคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว 

ใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-พ.ศ. ๒๕๕๖ และโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดความจุอ่างเก็บนำ้า ๒�๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบและระบบระบายนำ้า 

ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ งบประมาณโครงการ ๘,๓๐๐ ล้านบาท

โดยสำาหรับโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริแห่งนี้นั้น ได้ใช้เวลาถึง ๒๐ ปี นับจาก 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอนุมัติให้ดำาเนินโครงการเมื่อปี ๒๕๓๒ ผ่านการศึกษาความเหมาะสมและผล 

กระทบสิง่แวดล้อมหลายครั้ง จนกระทั่งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ มีมตเิหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เริ่มดำาเนินการโครงการห้วยโสมงฯ ในปี ๒๕๕๒ 

เม่ือโครงการห้วยโสมงฯ แล้วเสร็จ จะยังประโยชน์อย่างมหาศาล จากการเป็นแหล่งนำ้าต้นทุนและเพ่ิมพ้ืนที ่

ชลประทานในฤดูฝน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง ๔๕,๐๐๐ ไร่ ในเขตอำาเภอนาดีและอำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ ่มนำ้าปราจีนบุรี และลุ่มนำ้าสาขาในเขตพื้นที่อำาเภอนาดีและอำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี เป็นแหล่งนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา ช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันนำ้าเค็ม 

และนำา้เน่าเสียในแม่นำา้ปราจนีบรุแีละแม่นำา้บางปะกง อ่างเก็บนำา้จะเป็นแนวกันชนหรอืแนวป้องกันการบุกรกุทำาลายพ้ืนที่

ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ ทำาให้

โอกาสการเกิดไ�ไหม้ป่าลดลง หรือหากเกิดไ�ป่าก็จะมีแหล่งนำ้าต้นทุน ที่จะสามารถนำานำ้ามาใช้ดับไ�ป่าได้
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capacity of 295 million cubic meters. It includes operation and drainage system, covering irrigated area  

of 111,300 rai, under construction budget of 8,300 million baht.

The development of Huai Samong Project lasted for 20 years, since the Cabinet agreed in principle  

for construction of the project in 1989. It has gone through feasibility study and EIA study for many times,  

until the National Environment Board approved the EIA report, and the Cabinet finally gave nod to kick  

start the project in 2009.

When the Huai Samong Project is finished, it will give huge benefits as a water supply source and  

also increase irrigated area of 111,300 rai in rainy season, and 45,000 rai in dry season, in Na Di and  

Kabinburi districts, of Prachin Buri Province. Besides, it will help to relieve floods in the Prachin Buri Basin and 

tributaries in both districts,  while serving as water resource for consumption of residents and tap water supply, 

as well as preserving the ecological system, preventing saltwater invasion and polluted water in the Prachin Buri 

and Bang Pakong rivers. Moreover, the reservoir will be a bumper against forest encroachment in Tap Lan National 

Park, and Pang Sida National Park, while helping to increase moisture in forest area, reducing the chance of forest 

fires, or providing water supply in case a fire takes place.

Integrative Water Management

  
Apart from proactive water management and development strategies that are complying with the 

agricultural development strategies of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, the Royal Irrigation Department 

also applies water management measures in two dimensions, through structures and through management,  

which can integrate all involved sectors together.

For structural measures, the Royal Irrigation Department emphasizes on water resource development 

and consumption within the river basins, to reduce problems of floods and water shortages, as well as  

considering guidelines for water diversion among river basins within the country to ensure the balance  

of water source of the whole system. 

1. Reservoir Development Project,  to slow down the runoff to prevent floods, and store water supply  

for dry season.

2. Weir Development Project, to increase water level in the watercourses in accordance with the land condition.

3. Regulator Dam Development Project, to increase and control upstream water level to be high enough 

for distributing into irrigated area.

4. Electric Water Pump Development Project in the areas not too far from water resources.

5. Kaem Ling Development Project, with construction of control structure in  lowland basins close  

to the watercourses or flood ways, to slow down water flow or cut off floods in nearby watercourses,  

and store water for use in dry season.
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การบริหารจัดการนำ้าอย่างบูรณาการ

นอกจากยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการนำ้าในเชิงรุก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว กรมชลประทานยงับรหิารจดัการนำา้ด้วยมาตรการ ๒ ด้าน คอื ด้านการใช้สิง่ก่อสร้าง 

และด้านการบริหารจัดการ ที่สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

ในด้านการใช้สิ่งก่อสร้างนั้น กรมชลประทานเน้นการพัฒนาและการใช้นำ้าภายในลุ่มนำ้าเป็นสำาคัญ เพื่อลดปัญหา 

นำ้าท่วมและขาดแคลนนำ้า รวมทั้งพิจารณาแนวทางการผันนำ้าระหว่างลุ่มนำ้าภายในประเทศ ให้เกิดสมดุลของนำ้าต้นทุน 

ทั้งระบบด้วย

๑. โครงการพัฒนาอ่างเก็บนำ้า เพื่อชะลอนำ้าไม่ให้เกิดปัญหานำ้าท่วมและเป็นแหล่งเก็บกักนำ้าต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง

๒.  โครงการพัฒนาฝาย เพื่อยกระดับนำ้าในลำานำ้า ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 

๓. โครงการพัฒนาประตูระบายนำ้า/เข่ือนระบายนำ้า เพื่อยกระดับและควบคุมนำ้าด้านเหนือนำ้าให้สูงพอที่จะส่งนำ้า

เข้าพื้นที่ชลประทานได้

๔.  โครงการพัฒนาโครงการสูบนำ้าด้วยไ��้า ในพื้นที่ที่อยู่ไม่ห่างจากแหล่งนำ้ามากนัก

๕. โครงการพัฒนาแก้มลิง โดยก่อสร้างอาคารควบคุมการไหลในพื้นที่ลุ่มนำ้าตำ่า ที่อยู่ใกล้ทางนำ้า หรืออยู่ในแนว 

นำา้หลาก เพือ่หน่วงการไหลของนำา้ให้ช้าลง หรอืตดัยอดนำา้หลากในลำานำา้ข้างเคียง และเก็บกักนำา้ไว้ใช้ประโยชน์ในฤดแูล้ง

๖.  โครงการพฒันาโครงข่ายนำา้ โดยก่อสร้างระบบเชือ่มโยงแหล่งเกบ็กกันำา้ทีม่พีืน้ทีร่บันำา้ฝนและพืน้ทีร่บัประโยชน์

อยู่ต่างลุ่มนำ้า เพื่อเสริมศักยภาพและความมั่นคงของแหล่งต้นทุน
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6. Water Grid Development Project, with construction of a connection system between catchment area 

and benefitted areas in different basins, to increase capacity and stability of the supply sources.

7. Project to increase farm irrigation efficiency, through ditches and land consolidation.

8. Water Distribution System Development Project 

9. Water Drainage System Development Project, to prevent floods in protected areas or increase  

efficiency of water drainage.

10. Rehabilitation Project, involves irrigation modernization of both large-scale and medium-scale  

projects that have been operated more than 20 years, to increase storage capacity or reduce loss of water 

in the system and also in the rice farms.

For management measures, the Royal Irrigation Department has focused on applied technologies 

and coordination with every involved sector, as well as participatory management of water storage resources 

and irrigation projects within and between the river basins. The plans are as follows:

1. Reservoir Management Reformation Project, to comply with current circumstances for the benefits 

in floods prevention and water storage for dry season.

2. Monitoring and Forecasting of Weather, Rainfall, Runoff, and Water Situations Project  by integrating 

together all the involved agencies while developing modern system for water monitoring and forecast,  

by using telemetering system and CCTV.

3. Promotion of Participatory Dry-Season Irrigation Management by Water User Groups, and Decision-Making 

for Area-based Flood Prevention Project

4. Dam and Irrigation Structure Safety Inspection Project

5. Agricultural Adjustment Project, with the new rice cultivation system that enables farmers to plant rice twice 

a year, reduces impact from plant pests and disease outbreaks, while the farming areas can also serve as 

flood-receiving areas, thus alleviating the country’s disasters.

6. Integration of organizational planning and projects information between concerned agencies.
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๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งนำ้าในระดับไร่นา ได้แก่ คันคูนำ้าและงานจัดรูปที่ดิน

๘. โครงการพัฒนาระบบส่งนำ้า

�. โครงการพัฒนาระบบระบายนำ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนำ้าท่วมในพื้นที่ป้องกัน หรือเพิ่มศักยภาพการระบายนำ้า

๑๐. โครงการเหลียวหลัง ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานเดิม 

(Irrigation Modernization) ทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดกลางที่มีการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการเก็บกักนำ้าให้เพิ่มขึ้นหรือลดความสูญเสียนำ้าในระบบและในแปลงนา

ในด้านการบริหารจัดการ กรมชลประทานมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และประสานกับทุกภาคส่วน และการมีส่วน

ร่วมในการบรหิารจดัการแหล่งเกบ็กกันำา้และโครงการชลประทานภายในลุม่นำา้และระหว่างลุม่นำา้ ด้วยแผนงานต่างๆ คอื 

๑. โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการอ่างเก็บนำ้า ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้สำาหรับ

ป้องกันนำ้าท่วมและมีนำ้าใช้ในฤดูแล้ง โดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนนำ้า

๒. โครงการตดิตามและคาดการณ์สภาพอากาศ นำา้ฝน นำา้ท่า และสถานการณ์นำา้ โดยการบูรณาการทกุหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการติดตาม พยากรณ์นำ้าที่ทันสมัยด้วยระบบโทรมาตรและ CCTV 

๓. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารนำ้าในฤดูแล้งร่วมกับผู้ใช้นำ้ากิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งร่วมตัดสินใจ 

ในการจัดการนำ้าเพื่อป้องกันอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ 

๔.  โครงการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน

๕. โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรด้วยระบบการปลูกข้าวใหม่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าว 

ได้ปีละ ๒ ครั้ง ลดผลกระทบจากการระบาดของ 

โรคและแมลง รวมทั้งยังสามารถใช้พื้นที่การเกษตรเป็น

พ้ืนที่รับนำ้านอง ลดปัญหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย

ให้กับประเทศได้อย่างมาก 

๖.  การบูรณาการข้อมูลแผนงานและโครงการ 

ระหว่างหน่วยงาน

๗. การดำาเนินการด้านการมีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การบรหิารจดัการนำา้ในพืน้ทีก่ารเกษตร ได้แก่ การจดัตัง้ 

คณะกรรมการจดัการชลประทาน (Joint Management 

Committee for Irrigation: JMC) เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ของการตัดสินใจ กำากับดูแล และสนับสนุนในการ 

บริหารจัดการชลประทานของโครงการจัดตั้งอาสาสมัคร 

ชลประทานเข ้ ามามีส ่ วนร ่ วมในการดำา เนินงาน 

ด้านชลประทาน และเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการนำ้า 

ของเจ ้าหน้าที่กรมชลประทานในพื้นที่และเพิ่มพูน 

ความรู้ทางด้านชลประทานให้กับเยาวชนทั่วประเทศ 

ด้วยโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
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7. Operations on Participatory Irrigation Management in Agricultural Areas involve establishment of Joint 

Management Committee for Irrigation (JMC) to be a center for decision-making, supervising and supporting 

irrigation management of the project, setting up the irrigation volunteers to participate in irrigation operation  

and assist local Irrigation officers, while equipping Thai youth with irrigation knowledges through the Young 

Irrigation Professionals Project.

Increase of Water Consumption Efficiency

  

Another measure of the Royal Irrigation Department to prepare for the future is to increase efficiency  

of water consumption. Thailand has wasted a huge amount of water on consumption despite a growing problem 

of severe water shortages.

Data on water consumption for production of economic crops, derived from the Royal Irrigation  

Department’s studies and calculated from national average water footprint in comparison with global  

average water footprint, indicates that Thailand has used water for in- and off-season rice cultivation about  

3,655 litres per kilogram, while the global average is at 1,673 litres per kilogram, field corn production  

uses water averagely about 1,153 litres per kilogram while the global average is 1,222 litres per kilogram,  

and for soybean cultivation, Thailand’s average water use is 3,032 litres per kilogram while the global average is 

2,145 liters per kilogram. 

As the country’s average agricultural production is low, compared to the amount of water used for  

cultivation, it is therefore necessary to increase efficiency of water consumption, and the important  

measure implemented by the Royal Irrigation Department  is land consolidation in the areas that equipped  

with main irrigation system.

Starting from the model land consolidation at the 1,000-rai plot of Channasut Operation and Maintenance 

Project in Phak Than Subdistrict, Bang Rachan District, Sing Buri Province, it was later expanded into 

large-scale project in the Upper Chao Phraya Scheme in 1974, covering area of about 100,000 rai in Bang Rachan 

District, Sing Buri Province and Sankhaburi District, Chai Nat Province, and further extended to other regions.   

At present, land consolidation has already been processed in 27 provinces, covering total area of 1,980,000 rai. 

It is a complete irrigated area development by distributing water supply through the ditches to every plot  

of agricultural farms. The water can also be drained out of the farm plots through the ditches. Roads  

were constructed to allow farmers to access their cultivated plots all the time, thus helping to reduce  

the cost while increase production and production cycle, improve quality of life and increase efficiency  

of soil and water management.

In the consolidation land area, farmers were all satisfied that the project had created sustainable 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้า

อีกหนึ่งมาตรการของกรมชลประทานเพื่อรับมือกับอนาคต คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้า ขณะที่ประเทศไทย 

มีการใช้นำ้าสิ้นเปลืองมาก ขณะที่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนนำ้า นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ข้อมูลการใช้นำ้าในการผลิตพืชเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาวิจัยของกรมชลประทาน คำานวณจากค่าเฉลี่ย 

ของทั้งประเทศเทียบกับ Global average water footprint ปรากฏว่า ประเทศไทยใช้นำ้าในการปลูกข้าว (นาป ี

และนาปรัง) ถึง ๓,๖๕๕ ลิตรต่อกิโลกรัม ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ ๑,๖๗๓ ลิตรต่อกิโลกรัม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ของไทย ใช้นำ้าเฉลี่ย ๑,๑๕๓ ลิตรต่อกิโลกรัม ค่าเฉลี่ยของโลก ๑,๒๒๒ ลิตรต่อกิโลกรัม และประเทศไทยใช้นำ้าใน 

การปลูกถั่วเหลือง ๓,๐๓๒ ลิตรต่อกิโลกรัม ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลก อยู่ที่ ๒,๑๔๕ ลิตรต่อกิโลกรัม

การที่ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ตำ่า เมื่อเทียบกับปริมาณนำ้าที่ใช้ไปในการเพาะปลูก ทำาให้ 

การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้นำา้ให้ได้รบัประโยชน์เต็มทีเ่ป็นความจำาเป็นของประเทศ และมาตรการสำาคญัทีก่รมชลประทาน

ดำาเนินการอยู่ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้าด้วยการจัดรูปที่ดิน ในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และ 

ขนาดกลางที่มีระบบชลประทานแล้ว

จากจุดเริ่มต้นโครงการจัดรูปที่ดินแปลงตัวอย่าง ปี ๒๕๑๒ ในพ้ืนที่โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาชัณสูตร ตำาบล

พักทัน อำาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ขยายเป็นโครงการขนาดใหญ่ ในโครงการเจ้าพระยาใหญ่ 
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benefits for them, especially the increased production efficiency. The example of this is the country’s first 

land consolidation model in Phak Than Subdistrict, Bang Rachan District, Sing Buri Province, which is a model of 

constructive success. Today every farmer in the area can grow rice a few times each year, as there is  

enough water flowing through each  plot of farmland. Rice production has increased from 40-50 buckets to  

80-120 buckets per rai.  For Kwae Noi Dam Land Consolidation Project, rice produce also increases from 

70-80 buckets to 100-114 buckets per rai. 

Studies were conducted on farmers’ satisfaction towards the land consolidation projects under  

supervision of Provincial Land Consolidation Offices in Phetchaburi, Supan Buri, Udon Thani, Nong Khai, 

Mahasarakham and Phichit provinces.  The studies explored background  information and attitudes of 551 farmers 

before land consolidation scheme, and their satisfactions towards the produce, project outcomes, and services 

of land consolidation officers in total area of 13,680 rai, when the construction was completed in 2005.

The results indicated that before land consolidation, farmers in the project used to do in-season rice farming 

only once a year, and had to rely on the rainfall and water from irrigation canals with the use of water pumps. 

That resulted in high production cost, while the yields were quite low with poor quality.  However, after  

land consolidation, farmers can release water into their cultivated plots with no use of water pump, thus reducing 

the cost, and allowing them to grow rice twice a year. Besides, they can rest assured of having sufficient  

water for their agriculture.

Regarding farmers’ satisfaction towards the produce and outcomes of the project, it shows that farmers  

are most satisfied with the outcomes of road and drainage ditch construction, water drainage, and access  

to their cultivated plots, followed by satisfaction with irrigation ditch construction, reception for agricultural water, 

solutions for water conflicts and problems of agricultural produce, decrease of production cost and increase 

of agricultural income.  In average, land consolidation was scored 81.42, from 100 total points.

The studies also looked into problems threatening the sample group of 551 farmers before land consolidation, 

it was discovered that 77.1 percent of the farmers suffered from water shortages at high to the highest levels, 67.5 

percent had encountered water conflicts at the high to highest levels, while 71.8 percent had the problem of 

access to their cultivated plots at the high to highest levels.
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗-พ.ศ. ๒๕๒๕ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท 

ประมาณ ๖๓�,๗๒๑ ไร่ พร้อมกับขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ เช่น โครงการแม่กลองใหญ่ โครงการหนองหวาย  

และโครงการนำ้าอูน ปัจจุบันการจัดรูปที่ดินดำาเนินการไปแล้วใน ๒๗ จังหวัด รวมพื้นที่กว่า ๑,�๘๐,๐๐๐ ไร่  

เป็นการพัฒนาพื้นที่ชลประทานให้สมบูรณ์ครบเครื่อง อาศัยนำ้าต้นทุนแพร่กระจายเข้าถึงไร่นาทุกแปลง โดยผ่านคูส่งนำ้า  

และระบายนำ้าออกจากแปลงได้โดยสะดวกผ่านคูระบายนำ้า พร้อมกับมีถนนให้เกษตรกรเข้าถึงแปลงของตัวเองได้ 

อย่างสะดวกตลอดเวลา ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรอบการผลิต นำามาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดินและนำ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ในพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินแล้ว เกษตรกรล้วนพึงพอใจที่การจัดรูปที่ดินสร้างสรรค์ประโยชน์ยั่งยืนให้แก่พวกเขา 

อย่างมาก โดยเฉพาะประสิทธิภาพการผลิต เช่น ในพ้ืนที่แปลงตัวอย่างของงานจัดรูปแห่งแรกในประเทศไทย  

ตำาบลพักทัน อำาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวอย่างความสำาเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทุกวันนี้เกษตรกรทุกราย 

ทำานาได้ปีละ ๒-๓ ครั้ง จากในอดีตที่เคยทำานาได้เพียงครั้งเดียว จากการที่มีนำ้าไหลผ่านทุกแปลง ผลผลิตข้าวจากเดิม 

ไร่ละ ๔๐-๕๐ ถัง เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น ๘๐-๑๒๐ ถังต่อไร่ ในโครงการจัดรูปที่ดินเขื่อนแควน้อย หลังจัดรูปที่ดิน ผลผลิต

ข้าวจาก ๗๐-๘๐ ถังต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐-๑๑๔ ถังต่อไร่

นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต ่อโครงการจัดรูปที่ดิน ของสำานักงานจัด

รูปท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม พิจิตร ที่ทำาการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน

และทัศนคติของเกษตรกรจำานวน ๕๕๑ ราย ก่อนการจัดรูปที่ดิน กับความพึงพอใจด้านผลผลิต ผลลัพธ์ของ

การจัดรูปที่ดิน และการบริการของเจ้าหน้าที่จัดรูปที่ดิน ในพื้นที่ ๑๓,๖๘๐ไร่ ที่ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ในปี ๒๕๔๘  

ผลการศกึษา ระบภุาพรวมก่อนมกีารจดัรปูทีด่นิว่า เกษตรกรในโครงการสามารถใช้พ้ืนทีเ่พาะปลูกได้เฉพาะข้าวนาปี 

เพียงปีละครั้ง และต้องอาศัยนำ้าฝนและนำ้าจากคลองชลประทานโดยใช้เครื่องสูบนำ้ามาใช้ทำาการเกษตร ทำาให้ต้นทุนการ 

ผลติสูง ผลผลิตทีไ่ด้อยูใ่นเกณฑ์ตำา่ คณุภาพไม่ด ีแต่หลงัจากมกีารจดัรปูทีด่นิแล้ว เกษตรกรสามารถปล่อยนำา้เข้าสู่แปลง

นาได้โดยไม่ต้องสูบ เป็นการลดต้นทุนการผลิต สามารถทำานาได้ปีละ ๒ ครั้ง และยังมีหลักประกันเรื่องนำ้าทำาการเกษตร

จากระบบชลประทานอย่างเพียงพอ

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการปรากฏว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลงาน 

การก่อสร้างถนนคูระบายนำ้า การระบายนำ้าและการเข้าออกในแปลงเพาะปลูก มากที่สุด รองลงมา เป็นความพึงพอใจ

ในผลงานการก่อสร้างคูส่งนำ้า การรับนำ้าทำาการเกษตร การลดปัญหาการแย่งนำ้า ผลผลิตทางเกษตร ต้นทุนการผลิตที่

ลดลง และรายได้ทางการเกษตร โดยเฉลี่ยการจัดรูปที่ดินได้จากเกษตรกรสูงถึง ๘๑.๔๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก่อนการจัดรูปที่ดิน เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ๕๕๑ คน ประสบปัญหาการขาดแคลนนำ้าทำาการเกษตรในระดับมาก

ถึงมากที่สุด ร้อยละ ๗๗.๑ มีปัญหาการแย่งนำ้าทำาการเกษตรในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ ๖๗.๕ ร้อยละ ๗๑.๘  

ประสบปัญหาการเข้าออกพื้นที่แปลงเพาะปลูกในระดับมากถึงมากที่สุด 

เกษตรกรร้อยละ �๐.๑ ต้องการให้ก่อสร้างคูส่งนำ้ามากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ ๘๒.๔ ต้องการให้ก่อสร้าง 

คูระบายนำ้าในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๘๓.๖ ต้องการให้ก่อสร้างถนน ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๗๕.๘ 
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Moreover, 90.1 percent of the farmers had the high to highest demand for construction of irrigation 

ditches, while 82.4 percent had high to the highest demand for construction of drainage ditches, 83.6 percent 

wanted road construction at high to the highest levels, 75.8 percent wanted agriculture land leveling  

at high to the highest levels, 92 percent had high to the  highest demand for establishment of water  

users group in the project area, 87 percent wanted an issuance of land title deeds, and 92.9 percent wanted 

agricultural training.

The satisfactory survey results  indicated that 75.9 percent of the farmers were satisfied with irrigation 

ditch construction at the high to highest levels, 79.5 percent were satisfied with drainage ditch construction  

at the high to highest levels, 83.7 percent were satisfied with road constructions at the high to highest levels,  

73.3 percent were satisfied with reception for agricultural water at the high to highest levels, 83 percent  

were satisfied with water drainage from the cultivated plots at the high to highest levels, 89.1 percent were  

satisfied with access to cultivated plots at the high to highest levels, 74.6 percent were satisfied with a  

decrease of water conflicts at the high to highest levels, 65.1 percent were satisfied with reduced production  

cost at the high to highest level, and 72.9 percent were satisfied with the increase of agricultural income  

at high to the highest levels.

Results of data analysis even show that land consolidation has increased average cropping intensity  

rate from 107.18 in the past to 180.69 (increasing 73.51), and economic crops production efficiency,  

for example, the in-season rice produce from average 513.54 kilograms/rai to 728.98 kilograms/rai   

(increasing 215.44 kg/rai), off-season rice produce from 675.42 kilograms/rai to 859.40 kilograms/rai   
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ต้องการให้ปรับระดับพื้นที่การเกษตรมากถึงมากที่สุด ร้อยละ �๒ ต้องการให้มีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นำ้าในพ้ืนที ่

โครงการมากถึงมากที่สุด นอกจากน้ี ร้อยละ ๘๗ ต้องการให้ออกโฉนดที่ดิน และร้อยละ �๒.� ต้องการให้ม ี

การฝึกอบรมการทำาการเกษตร 

ผลการสำารวจความพึงพอใจ พบว่าเกษตรกรร้อยละ ๗๕.� พึงพอใจการก่อสร้างคูส่งนำ้ามากถึงมากที่สุด 

ร้อยละ ๗�.๕ พึงพอใจการก่อสร้างคูระบายนำ้ามากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๘๓.๗ พึงพอใจการก่อสร้างถนน 

มากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๗๓.๓ พึงพอใจในการรับนำ้าทำาการเกษตรในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๘๓.๐ พึงพอใจ 

ในการระบายนำ้าออกจากแปลงเพาะปลูกมากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๘�.๑ พึงพอใจในการเข้า-ออก จากแปลงเพาะปลูก 

มากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๗๔.๖ พึงพอใจในการลดปัญหาการแย่งนำ้า มากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๗๔.๖ พึงพอใจ 

ผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๖๕.๑ พึงพอใจต้นทุนการผลิตที่ลดลงในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 

๗๒.� พึงพอใจรายได้ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น มากถึงมากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ยังปรากฏว่า การจัดรูปที่ดิน ทำาให้อัตราการใช้ที่ดินทางการเกษตร (Cropping Intensity) 

โดยเฉลี่ยจากเดิม ๑๐๗.๑๘ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๘๐.๖� (เพิ่มขึ้น ๗๓.๕๑) ประสิทธิภาพการผลิตของพืชเศรษฐกิจต่างๆ  

เพิ่มสูงขึ้น เช่น ข้าวนาปี จากผลผลิตเฉลี่ย ๕๑๓.๕๔ กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากจัดรูปที่ดิน ผลผลิตเฉลี่ยเป็น ๗๒๘.�๘ 

กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้น ๒๑๕.๔๔ กิโลกรัมต่อไร่) ข้าวนาปรัง จาก ๖๗๕.๔๒ กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น ๘๕�.๔๐ กิโลกรัม 

ต่อไร่ (เพิ่มขึ้น ๑๘๓.�๘ กิโลกรัมต่อไร่) อ้อยจากผลผลิตเฉลี่ย ๑๒.�� ตันต่อไร่ เพิ่มเป็น ๑๔.๑๗ ตันต่อไร่ (เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๑๐.๗�) 

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของพืชหลายชนิดลดลง เช ่น ข ้าวนาปี เมื่อมีการจัดรูปที่ดิน ลดลงร ้อยละ 

๑๑.๑๑ อ้อยลดลงร้อยละ ๑๐.๘๕ เป็นต้น และรายได้สุทธิจากการผลิตเพ่ิมขึ้น เช่น ข้าวนาปีก่อนจัดรูปที่ดิน 
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(increasing 183.98 kg/rai), sugarcane produce from average 12.99 tons/rai to 14.17 tons/rai  (10.79 percent 

increasing).

Unit production cost of various crops also decreased, such as in-season rice farming,  

the production cost was reduced 11.11 percent, and sugarcane produce cost decreased to 10.85 percent. 

Meanwhile, the net income from production had increased, for example, the average net income from in-season 

rice produce, before land consolidation was 571 baht/rai,  increased to 1,519 baht/rai  (increasing 948 baht/rai); 

net income from off-season rice produce also increased from the average of 1,147 baht/rai to 2,227 baht/rai  

(increasing 1,080 baht/rai).

However, land consolidation can be an efficient tool for agricultural development only if it is supported 

by farmers’ participation in every important procedure, such as project approval, land contribution for  

construction of roads, irrigation ditches, drainage ditches, co-payment for 20 percent of road and ditch  

construction costs, to develop feelings of ownership.

Disaster Prevention and Relief

 
The 2011 flood disaster which lasted for 175 days 

(July 25, 2011 – January 16, 2012) had killed  

815 people, and inundated more than 150 million rai 

of land in 65 provinces, 684 districts, 4,920 Subdistricts, 

43,636 villages, and affected more than 12.8 million 

residents.  The World Bank had evaluated the  

damage cost of this incident at 1.44 trillion baht, and 

it has been ranked fourth in the World’s list of most  

damaging disasters.

This disaster had led to establishment of the 

National Water Resources and Flood Policy Committee  

(NWRFPC) and the Water and Flood Management 

Commission (WFMC) in 2012, to ensure quickness  

and unity of the operations, which involve water 

management, floods prevention and relief, setting-up  

of work guidelines, commands, and solutions of the 

problems, in all the afflicted areas, under the 2012  

Emergency Decree on Investment Loan for Water 
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มีรายได้สุทธิเฉลี่ยไร่ละ ๕๗๑ บาท หลังจากจัดรูปที่ดิน รายได้สุทธิเพิ่มเป็นไร่ละ ๑,๕๑� บาท (เพิ่มขึ้นไร่ละ 

�๔๘ บาท) ข้าวนาปรัง จากรายได้สุทธิเฉลี่ยไร่ละ ๑,๑๔๗ บาท เพิ่มเป็นไร่ละ ๒,๒๒๗ บาท (เพิ่มขึ้นไร่ละ  

๑,๐๘๐ บาท)

อย่างไรก็ตาม การจัดรูปที่ดินจะพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำาเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุน 

คือ เกษตรกรต้องมีส่วนร่วมทุกกระบวนการที่สำาคัญ เช่น การให้ความยินยอมในการวางโครงการ การเสียสละที่ดิน 

เพื่อใช้ก่อสร้างถนน คูส่งนำ้า คูระบายนำ้า จ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คูส่งนำ้าและคูระบายนำ้าประมาณ 

ร้อยละ ๒๐ ร่วมกับรัฐ เพื่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกัน

การป้องกันและบรรเทาภัย

วิกฤตสถานการณ์อุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ซึ่งกินเวลานานถึง ๑๗๕ วัน (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิต ๘๑๕ คน พื้นที่ประสบภัยมากกว่า ๑๕๐ ล้านไร่ ใน ๖๕ จังหวัด ๖๘๔ อำาเภอ ๔,�๒๐ ตำาบล  

๔๓,๖๓๖ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า ๑๒.๘ ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่  

๑.๔๔ ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

ภัยพิบัติครั้งนี้ นำาไปสู่การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายนำ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการ 

บริหารจัดการนำ้าและอุทกภัย (กบอ.) ในปี ๒๕๕๕ เพื่อให้การบริหารจัดการนำ้า การป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัย การกำาหนดแนวทางการทำางาน การสั่งการ และการแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความ

สอดคล้องเป็นเอกภาพ ในการอำานวยการและบริหารจัดการทุกพ้ืนที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ภายใต้พระราช 

กำาหนดกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการนำ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่ มีหน ้าที่ โดยตรงในการแก ้ไขและบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ้าได ้

เตรียมความพร้อม ป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน โดยยึดแนวทางตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนำ้า ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า (กยน.) จัดทำาขึ้น โดย

แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร ่งด่วน และยุทธศาสตร ์

การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ ่มนำ้าแบบบูรณาการและยั่งยืน กรณีลุ ่มนำ้าเจ ้าพระยา โดยมีรายละเอียดของ 

แต่ละแผนงาน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนำ้าแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มนำ้าเจ้าพระยา) 

ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการอุทกภัย ๘ ด้าน ได้แก่

 • การ�ื้น�ูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ

 •  การสร้างเขื่อนเก็บกักนำ้า

 •  การบริหารจัดการใช้พื้นที่ราบลุ่ม (Floodplain)
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Resource Management and Future Development. The loan amount is 350 billion baht.

The Royal Irrigation Department, as the in-charge organization for flood prevention and relief, had made  

the emergency preparation complying to Water Resources Management Master Plan provided by the  

Strategic Committee for Water Resources Management  (SCWRM). The master plan is consisted of emergency 

flood relief operation plan, and the integrated and sustainable flood relief strategy in the Chao Phraya River Basin. 

Details of each plan are as follows:

1. Integrated and Sustainable Flood Relief Strategy in the Chao Phraya River Basin, consists of floods  

management guidelines in eight dimensions :

 • Restoration and preservation of forests and ecological system

 • Construction of storage dams 

 • Floodplain management

 • Land use development and management guidelines

 • Forecasts and warnings database system 

 • Compensation law for farmers in flood-received areas

 • Single-command water management body

 • Creating understanding, acceptance and participation of all sectors in large-scale flood management 



๑๔๒

 • แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการใช้ที่ดิน

 • ระบบฐานข้อมูล การพยากรณ์และการเตือนภัย

 • กฎหมายรองรับการชดเชยต่อเกษตรกรในพื้นที่รับนำ้าหลาก

 • มีองค์กรบริหารจัดการนำ้ารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

 • การสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของ 

  ทุกภาคส่วน

๒. แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่

 • แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนำ้าหลัก และการจัดทำาแผนบริหารจัดการนำ้าของประเทศประจำาปี

 • แผน�ื้น�ูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้แล้ว

 • แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

 • แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่

 • แผนงานการกำาหนดพื้นที่รับนำ้านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้พ้ืนท่ี 

  เพื่อการรับนำ้า

 • แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการนำ้า

ทั้งนี้ แผนงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนนี้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน มีผลความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. แผนงานบรหิารจดัการเขือ่นเกบ็นำา้หลกัและการจดัทำาแผนบรหิารจดัการนำา้ของประเทศประจำาปี กรมชลประทาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำาเนินการ ดังนี้

 • จัดทำาแผนการบริหารนำ้าในเขื่อนเก็บนำ้าที่สำาคัญ ด้วยการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนำ้า 

(Reservoir Operation Rule Curve) ให้สะท้อนดุลในการบริหารนำ้า ระหว่างการเกษตร การบริโภคอุตสาหกรรม  

การป้องกันนำ้าท่วม การรักษาระบบนิเวศทางนำ้า และมีระบบการบริหารจัดการนำ้าในเขื่อนที่มีความเหมาะสม  
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2. Emergency Flood Relief Operation Plan,  consisting of six programs as follows:

 • Main storage dam management and development of annual national water management plan

 • Restoration and efficiency improvement plan for existing or planned structures 

 • Forecast and warning system database development plan 

 • Area-based contingency plan

 • Catchment area determination and assistance measures for people afflicted from catchment 

  area determination. 

 • Organization improvement for water management plan

These programs under the Emergency Flood Relief Operation Plan, which is supervised by Ministry of 

Agriculture and Cooperatives  have reported work progress as follows:

 1. Main storage dam management and development of annual national water management plan. 

The Royal Irrigation Department and involved agencies  have proceeded the operations as follows:

 • Develop the main storage dam water management plan by improving Reservoir Operation Rule 

Curve to reflect balance of water management in agriculture, consumption, industry, flood prevention, 

preservation of water ecological system, and appropriate dam water management system in compliance 

with water situation each year, to prevent flood disaster as occurred in 2011, and also to prevent droughts that 

shall probably occur in the future. (operation finished)

 • Develop annual national water management plan, by making the plans for different scenarios, 

in order to get information for efficient water management decision-making, and also for flood relief preparation 

in compliance with the situations, through organization-based and area-based integration of every connected 

river basin. (operation finished)

 • Develop plan for data presention to the public, to create widespread acknowledgement 

and awareness of flood relief and prevention preparation, and also to reduce impact on lives and properties. 

(operation finished)

2. Restoration and Efficiency Improvement Plan for Existing or Planned Structures.  The Royal Irrigation 

Department had provided budget of the fiscal year 2012 for the following operations:

 • Dike Improvement to prevent river overflow  (operation finished)

 • Increasing efficiency of water drainage into rivers or sea by repairing irrigation structures, dredging 

canals, installing water pumps, removing obstruction in waterways, and preparing special machines and tools for 

emergency problems (operation finished)

Warning and Forecast System Database Development Plan 

3. The Royal Irrigation Department had produced and improved water forecast model through the  

use of highly efficient technology, as well as technical improvement for accurate forecast, to be used in  

decision making on flood handling. (operation finished)



๑๔๔

สอดคล้องกับสถานการณ์นำ้าในแต่ละปี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับปี ๒๕๕๔ ตลอดจนป้องกันการเกิด 

ภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไป (ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

 • จัดทำาแผนบริหารจัดการนำ้าของประเทศประจำาปี โดยให้มีการจัดทำาแผนบริหารจัดการนำ้าในกรณีต่างๆ  

(Scenario) เพื่อให้สามารถมีข้อมูลสำาหรับประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการนำ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีการบูรณาการ 

ในเชิงหน่วยงาน และเชิงพื้นที่ของทุกลุ่มนำ้า ที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงกัน (ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

 • จัดทำาแผนการนำาเสนอข้อมูลนำ้าสู่สาธารณชน ให้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั่วถึง เพ่ือสร้างการรับรู้และมี

ความตระหนักในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

๒. แผน�ื้น�ูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้แล้ว กรมชลประทานได้ดำาเนินการ 

จัดหางบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อดำาเนินการตามแผน ดังนี้

 • ปรับปรุงคันกั้นนำ้า เพื่อป้องกันนำ้าล้นแม่นำ้า (ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

 • เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนำา้ออกแม่นำา้/ทะเล โดยการซ่อมแซมปรบัปรงุอาคารชลประทาน ขดุลอกคลอง 

ติดต้ังเครื่องสูบนำ้ากำาจัดสิ่งกีดขวางทางนำ้า และจัดเตรียมชุดเครื่องจักร-เครื่องมือเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องด่วน 

(ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

๓. แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย กรมชลประทานได้จัดทำา/ปรับปรุงแบบจำาลอง 

การพยากรณ์นำ้า โดยนำาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อประกอบการจัดทำาแบบจำาลอง รวมทั้งการปรับปรุง 

เทคนิคในการพยากรณ์ให้ถูกต้องแม่นยำา สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับมือกับสถานการณ์นำ้า 

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

๔.  แผนงานกำาหนดพื้นที่รับนำ้านองและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือการรับนำ้า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนงานการกำาหนดพ้ืนที่รับนำ้านอง และมาตรการ 

ช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับนำ้าแล้วให้มีหน้าที่ที่สำาคัญในการกำาหนดพื้นที่รับนำ้านอง 

จัดทำาแผนการบริหารจัดการนำ้า และกำาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันคณะทำางานได้ดำาเนินการ 

แล้วเสร็จและส่งมอบให้ กบอ. แล้ว โดยกำาหนดพื้นที่รับนำ้านองไว้ทั้งหมด ๒.๑๔๗ ล้านไร่ สามารถรองรับนำ้าได้  

๕,๑๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

เป็นจำานวน ๔๐,๖๖๘.๘๕ ล้านบาท สำาหรับแผนงานป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม) ๑๑� รายการ 

งบประมาณรวม ๑,๑๖๘.๒�๔ ล้านบาท แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บและการระบายนำ้าในพ้ืนท่ีรับนำ้านอง 

�๖ รายการ งบประมาณ ๖๑๔.๑๓๖๒ ล้านบาท แผนงาน/โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ๑๑ รายการ 

วงเงิน ๓๒,๓๑๕.๔๔๕ ล้านบาท แผนงาน/โครงการต่อเนื่องจากแผนงานเร่งด่วนงบกลาง ๓ รายการ วงเงิน ๔�๘.�๒๔ 

ล้านบาท แผนงาน/โครงการปรับปรุงโครงการและเฉพาะจุด ๔๖� รายการ วงเงิน ๔,๐�๔.�๐๐ ล้านบาท และอีก  

๑� แผนงาน/โครงการ วงเงิน ๑,�๗๗.๑๕๓๕ ล้านบาท



๑๔๕

4. Catchment area determination and assistance measures for people afflicted from catchment area 

determination. The Ministry of Agriculture and Cooperatives had appointed a committee to work on  

this project. This committee is in charge of determining catchment area, preparing water management plan,  

and setting up assistance measures for people afflicted from catchment area determination. Currently,  

the committee has already finished its tasks, and transferred the mission to the Water and Flood  

Management Commission with designated catchment area of 2.147 million rai, and water storage capacity  

of 5,112 million cubic meters.

The Royal Irrigation Department had also submitted its request for the government’s budget under 

the Emergency Decree on 350 billion baht Investment Loan for Water Resource Management and  

Future Development.  The amount of budget requested was 40,668.85 million baht, for Emergency Flood  

Prevention Plan (additional)- 119 programs, total budget 1,168.294 million baht;  Catchment Area-Based  

Water Storage and Drainage Efficiency Development Plan – 96 programs, total budget  614.1362  million baht; 

Large-Scale and Medium-Scale Project/Plan – 11 programs, total budget 32,315.445 million baht; Continuous 

Plan/Project from the Emergency Plan under Central Budget – 3 programs, total budget 498.924 million baht; 

Project and Site Improvement Plan – 469 programs, total budget 4,094.900 million baht;  and other 19 projects/

plans, total budget 1,977.1535 million baht.

From the total amount of proposed budget, the cabinet had approved 2,612.80 million baht for  

Semi-Permanent Regulator and Pumping Station Project at Mouth of Rangsit Prayunsak Canal in Pathum Thani 

Province  (budget: 334.0444  million baht), Water  Management Efficiency Increase Project at Bang Chom Sri 

Regulator, Sing Buri Province (budget: 263.7965 million baht), South Chiang Rak Noi Dike Improvement Project 

in Ayutthaya Province (budget: 428.6386 million baht).

In addition, there are other projects of the Royal Irrigation Department that are put in the project for  

Construction Design on Sustainable Water Resource Management System, and Flood Management System  

under supervision of the Water and Flood Management Commission. These projects are:

The Yom and Upper Yom River Dam Project, in Song District, Phrae Province, with storage capacity  

of 666 million cubic meters, to relieve floods and water shortages in five provinces in the Yom River Basin.

 • Mae Tip Project in Ngao District, Lampang Province , with storage capacity of 29 million cubic  

  meters, to slow down floods in the Yom River and distribute water to Mae Tip Subdistrict and  

  areas in Ngao District.

 • Mae On Project 2, Ngao District, Lampang Province, with storage capacity of 19 million cubic meters,  

  to slow down floods in the Yom River and distribute water to Tambon Mae On, Ban Pong, 

  and Ban Huat Subdistricts. 

 • Huai Pong Phak Project in Thoen District, Lampang Province, with storage capacity of 15 million  

  cubic meters, to slow down floods in the Yom River, and distribute water to Thoen and Ngao districts.



๑๔๖

จากงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนดังกล่าว กรมชลประทานได้รับอนุมัติงบประมาณดำาเนินการแล้ว  

๒,๖๑๒.๘๐ ล้านบาท สำาหรับโครงการประตูระบายนำ้าและสถานีสูบนำ้ากึ่งถาวร ปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัด

ปทมุธาน ีวงเงนิ ๓๓๔.๐๔๔๔ ล้านบาท โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนำา้บรเิวณประตรูะบายนำา้บางโฉมศรี 

จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๒๖๓.๗�๖๕ ล้านบาท โครงการปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อยด้านทิศใต้ช่วงที่ ๑-๒ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๔๒๘.๖๓๘๖ ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการของกรมชลประทาน ได้รับการบรรจุไว้ในโครงการเพ่ือออกแบบก่อสร้างระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรนำ้าอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ของ กบอ. ประกอบด้วย 

 • โครงการเขือ่นแม่นำา้ยมและแม่นำา้ยมตอนบน อำาเภอสอง จงัหวดัแพร่ ขนาดความจ ุ๖๖๖ ล้านลกูบาศก์เมตร 

  เพื่อบรรเทาอุทกภัยและขาดแคลนนำ้าในลุ่มนำ้ายม ๕ จังหวัด 

 • โครงการแม่ตีบ อำาเภองาว จังหวัดลำาปาง ขนาดความจุ ๒�.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อชะลอนำ้าหลาก 

  ลำานำ้ายม และส่งนำ้าให้ตำาบลแม่ตีบ และในอำาเภองาว

 • โครงการแม่อ้อน ๒ อำาเภองาว จังหวดัลำาปาง ขนาดความจ ุ๑�.๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือชะลอนำา้หลาก 

  ลำานำ้ายม และส่งนำ้าให้ตำาบลบ้านอ้อน ตำาบลบ้านโป่ง ตำาบลบ้านหวด

 • โครงการห้วยโป่งผาก อำาเภอเถนิ จงัหวดัลำาปาง ขนาดความจ ุ๑๕.๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพือ่ชะลอนำา้หลาก 

  ลำานำ้ายม และส่งนำ้าให้อำาเภอเถิน และอำาเภองาว

 • โครงการแม่แลง อำาเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดความจุ ๑๓.๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อชะลอนำ้าหลาก 

  ลำานำ้ายม และส่งนำ้าให้ตำาบลเวียงต้า ตำาบลต้าผามอก

 • โครงการนำ้างิม อำาเภอปง จังหวัดพะเยา ขนาดความจุ ๑๗.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อชะลอนำ้าหลาก 

  ลำานำ้ายม และส่งนำ้าให้ตำาบลงิม ตำาบลออย ตำาบลนาปรัง

 • โครงการเขื่อนแม่วงก์ อำาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดความจุ ๒๕๘.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

  เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มนำ้าสะแกกรัง ลดปริมาณนำ้าลงแม่นำ้าเจ้าพระยาและแก้ปัญหาขาดแคลนนำ้า 

 • โครงการแม่แจ่ม อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความจุ ๑๗๓.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทา 

  อุทกภัยและขาดแคลนนำ้าเพราะเก็บนำ้าได้มากกว่าครึ่ง

 • โครงการคลองวังชมพู อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดความจุ ๘๗.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

  เพื่อบรรเทาอุทกภัยอำาเภอชมพู และตัดยอดนำ้าหลากลงแม่นำ้าน ่าน ช่วยในการจัดจราจรนำ้า 

  ในลำานำ้าน่าน-ยม และส่งนำ้าเพิ่มให้โครงการคลองตายมและในตำาบลชมพู

 • โครงการแม่ขาน อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความจุ ๗๔.๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งนำ้า 

  พื้นที่ลุ่มนำ้าแม่ขานตอนล่างและโครงการฯ แม่แตงบางส่วน บรรเทาอุทกภัยอำาเภอสันป่าตอง

 • โครงการนำ้าปาดอำาเภอ�ากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดความจุ ๕๘.�๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

  เพื่อบรรเทาอุทกภัยอำาเภอ�ากท่า และอำาเภอนำ้าปาด และส่งนำ้าให้ฝาย และสถานีสูบนำ้าเดิม 

  ในลำานำ้าปาด ที่มีปริมาณนำ้าท่ามาก แต่ยังไม่มีอ่างเก็บนำ้าช่วยในการบริหารจัดการนำ้า

 • โครงการคลองสวนหมาก อำาเภอคลองลาน จงัหวดักำาแพงเพชร ขนาดความจ ุ๓�.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร  

  เพื่อบรรเทาอุทกภัยเมืองกำาแพงเพชร และลดปริมาณนำ้าหลากของแม่นำ้าป�ง ส่งนำ้าให้ตำาบลนาบ่อคำา 

  ตำาบลคลองแม่ลาย ป้องกันอุทกภัยอำาเภอเมือง



๑๔๗

 • Mae Laeng Project in Long District, Phrae Province, with storage capacity of 13.85 million cubic  

  meters, to slow down floods in the Yom River, and distribute water to Wiang Ta and Ta Pha Mok  

  Subdistricts.

 • Nam Ngim Project in Pong District, Phayao Province, with storage capacity of 17 million cubic 

  meters, to slow down floods in the Yom River, and distribute water to Ngim, Oy, and Na Prang  

  Subdistricts.

 • Mae Wong Project, in Mae Wong District, Nakhon Sawan Province , with storage capacity 

  of 258 million cubic meters, to relieve floods in Sakae Krang River Basin, reduce quantity 

  of water that will flow into the Chao Phraya River, and also relieve water shortages.

 • Mae Chaem Project in Mae Chaem District, Chiang Mai Province, with storage capacity of 173 million  

  cubic meters, to relieve floods and water shortages, as it can store water for more than half 

  of its capacity.

 • Khlong Wang Chomphu Project, Noen Maprang District, Phitsanulok Province, with storage 

  capacity of 87 million cubic meters, to relieve floods in Chomphu District, cut off flood that 

  will flow into the Nan River, help for water management in the Nan-Yom rivers, and distribute 

  more water for Khlong Ta Yom Project and in Chomphu Subdistrict.

 • Mae Khan Project in Sanpatong District, Chiang Mai Province, with storage capacity of 

  74.84 million cubic meters, to distribute water to the Lower Mae Khan River Basin and part of  

  Mae Taeng Project, and also to relieve floods in Sanpatong District.

 • Nam Pad Project in Fak Tha District, Uttaradit Province, with storage capacity of 58.90 million  

  cubic meters, to relieve floods in Fak Tha and Nam Pad districts, as well as distribute water  

  to existing weir and pumping station in Pad River where runoff volume is high, but no reservoir for  

  water management.

 • Khlong Suan Mak Project in Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province, with storage capacity  

  of 39.75 million cubic meters, to relieve floods in downtown Kamphaeng Phet, and reduce 

  flood volume of the Ping River, as well as distribute water to Na Bo Kham, Khlong Mae Lai 

  Subdistricts, and also help to prevent floods in Muang District.

 • Huai Tang Project in Ban Hong District, Lamphun Province, with storage capacity of 9.23 million  

  cubic meters, to reduce flood volume that will flow into the Ping River, and also distribute water 

  to 14 weirs in Ban Hong District.

 • Lower Khlong Khlung Project in Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province, with storage 

  capacity of 21.29 million cubic meters, to relieve floods and distribute water to Pang Sila Thong  

  District . 

 • Huai Chalom Project in Ban Tak District, Tak Province, with storage capacity of 25.43 million cubic  

  meters, to distribute water to Thong Fa, Ko Taphao, Tak Tok, and Tak Ok Subdistricts.



๑๔๘

 • โครงการห้วยตั้ง อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน ขนาดความจุ �.๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดปริมาณ 

  นำ้าหลากลงลำานำ้าป�ง และส่งนำ้าให้ฝาย ๑๔ แห่ง อำาเภอบ้านโฮ่ง

 • โครงการคลองขลุงล่าง อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร ขนาดความจุ ๒๑.๒� ล้านลูกบาศก์เมตร  

  เพื่อบรรเทาอุทกภัยและส่งนำ้าให้อำาเภอปางศิลาทอง และปางศิลาทอง

 • โครงการห้วยฉลอม อำาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดความจุ ๒๕.๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งนำ้าให้  

  ตำาบลท้อง�้า ตำาบลเกาะตะเภา ตำาบลตากตก ตำาบลตากออก

 • โครงการห้วยพังงา อำาเภอนำ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดความจุ ๑๑.๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทา 

  อุทกภัยตำาบลบ้านฝาย ตำาบลแสนตอ และเทศบาลเมืองนำ้าปาด

 • โครงการห้วยท่าพล อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดความจุ ๑๒.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร  

  เพื่อส่งนำ้าให้ตำาบลท่าพล ตำาบลนางั่ว ตำาบลดงมูลเหล็ก

 • โครงการสมนุ อำาเภอเมอืง จงัหวดัน่าน ขนาดความจ ุ๑๑.๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพือ่ชะลอนำา้หลากลำานำา้น่าน  

  และบรรเทาอุทกภัยอำาเภอเมืองน่าน และส่งนำ้าให้อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • โครงการห้วยนำ้าเฮี้ย อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดความจุ ๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

  เพื่อชะลอนำ้าหลากลำานำ้าป่าสัก และส่งนำ้าให้ตำาบลบ้านเนิน ตำาบลนาเกาะ ตำาบลนาแซง อำาเภอหล่มเก่า  

  และตำาบลฝายนาแซง อำาเภอหล่มสัก

 • โครงการคลองวังเจ้า อำาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำาแพงเพชร ขนาดความจุ ๓๗.�๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 

   เพื่อชะลอนำ้าหลากลำานำ้าป�ง และส่งให้ตำาบลโกสัมพี

 • โครงการพัฒนาลุ่มนำ้าชีตอนบน (เขื่อนชีบนและเขื่อนยางนาดี) อำาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

  ขนาดความจุ ๓�๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาอุทกภัยและขาดแคลนนำ้าในกลุ ่มนำ้าชี 

  (จังหวัดชัยภูมิ-จังหวัดอุบลราชธานี)

 • โครงการคลองมะเดือ่ อำาเภอเมอืง จังหวดันครนายก ขนาดความจ ุ๘๕.๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือบรรเทา 

  อุทกภัย แก้ไขปัญหาขาดแคลนนำ้าและเสริมความมั่นคงของนำ้าต้นทุนให้กับลุ่มนำ้าบางปะกง

 • โครงการโปร่งขุนเพชร อำาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ขนาดความจุ ๔๓.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 

  เพื่อบรรเทาอุทกภัย ส่งนำ้าเสริมให้กับสถานีสูบนำ้าในลุ่มนำ้าชี

 • โครงการท่าแซะ อำาเภอท่าแซะ จังหวดัชมุพร ขนาดความจ ุ๑�๔.๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือเพ่ิมนำา้ต้นทนุ 

  ให้คลองท่าตะเภา บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

 • โครงการลำาพระยาธาร อำาเภอเมอืง จังหวดัปราจนีบุร ีขนาดความจ ุ๖๐.๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือบรรเทา 

  อุทกภัย แก้ไขปัญหาขาดแคลนนำ้าให้กับลุ่มนำ้าปราจีนบุรีและลุ่มนำ้าบางปะกง

 • โครงการลำาสะพุง อำาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขนาดความจุ ๓๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไข 

  ปัญหาขาดแคลนนำ้าให้พื้นที่ชลประทาน ๒๔,๐๐๐ ไร่ และบรรเทาอุทกภัย

 • โครงการปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่นำ้าลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 • โครงการพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

 • โครงการพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นำ้าเจ้าพระยา        



๑๔๙

 • Huai Phang Nga Project in Nam Pad District, Uttaradit Province, with storage capacity 11.33 million  

  cubic meters, to relieve floods in Ban Fai, and Saen Tor Subdistricts,  as well as Nam Pad Municipality.

 • Huai Tha Pon Project, Muang District, Phetchabun Province, storage capacity of 12.82 million cubic  

  meters, to distribute water to Tha Pon, Na Ngua, and Dong Mun Lek Subdistricts.

 • Samun Project, Muang District, Nan Province, with storage capacity of 11 million cubic meters, to  

  slow down floods in the Nan River, relieve floods in Muang Nan District, and distribute water 

  to Muang District of Nan Province.

 • Huai Nam Hia Project, in Lom Kao District, Phetchabun Province, with storage capacity of 5 million  

  cubic meters, to slow down floods in the Pasak River, and distribute water to Ban Noen, Na Ko, 

  Na Saeng Subdistricts, of Lom Kao District, and Fai Na Saeng Subdistrict, Lom Sak District.

 • Khlong Wang Chao Project, in Kosamphinakhon district, Kamphaeng Phet Province, with storage  

  capacity of 37.91 million cubic meters, to slow down floods in the Ping River, and distribute 

  water to Kosamphi Subdistrict.

 • Upper Chi River Basin Development Project (Chi Bon Dam and Yang Na Di Dam) in  

  Nong Bua Daeng District, Chaiyaphum Province, with storage capacity of 395 million cubic  

  meters, to relieve floods and water shortages in the Chi Basin (from Chaiyaphum to  

  Ubon Ratchathani provinces).

 • Khlong Madua Project, in Muang District, Nakhon Nayok Province, with storage capacity 

  of 85 million cubic meters, to relieve floods, solve water shortage problems, and secure  

  water supply for the Bang Pakong Basin.

 • Prong Khun Phet Project, Nong Bua Rawe District, Chaiyaphum Province, with storage capacity 

  of 43.7 million cubic meters, to relieve floods and distribute additional water supply to pumping  

  stations in the Chi Basin.

 • Tha Sae Project, in Tha Sae District, Chumphon Province, storage capacity of 194 million cubic  

  meters, to increase water supply for Khlong Tha Tapao, relieve floods in Chumphon Province, 

  and also become a new tourist spot.

 • Lam Phraya Than Project in Muang District, Prachin Buri Province, with storage capacity  

  of 60 million cubic meters, to relieve floods and ease water shortages for the Prachin Buri 

  and Bang Pakong basins.

 • Lam Saphung Project in Nong Bua Daeng District,  Chaiyaphum Province, with storage capacity 

  of 32 million cubic meters, to solve the problem of water shortages for irrigated area of 24,000 rai,  

  and also to relieve floods.

 • Khlong Bang Kaew Improvement Project, in the Lop Buri River, Lop Buri Province.

 • Eastern Chao Phraya River Project (at downstream of the Chao Phraya Dam)

 • Western Chao Phraya River Project



๑๕0

ระบบสื่อสารเครือ�่ายไร้สายสมบูรณ์แบบ

อีกหนึ่งมาตรการเพื่อรับมือภัยพิบัติในอนาคตที่กรมชลประทานจัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว คือ ระบบส่ือสารเครือข่าย 

ไร้สายแบบเมช (Wireless Mesh Network) ที่สมบูรณ์แบบและยาวที่สุดในโลก 

เครือข่ายไร้สายแบบเมชนี้ กรมชลประทานจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สำาหรับทรงติดตาม 

ระดับนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาในช่วงฤดูมรสุมได้ตลอดเวลา เพราะระบบนี้สามารถส่งข้อมูลและกล้องตรวจจับภาพ 

สถานการณ์นำ้า ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง (Real Time) เป็นเครือข่ายเมชเครือข่ายแรก ที่สามารถส่งภาพ 

ผ่านระบบภาพวิดีโอไร้สายความเร็วสูง ได้สัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูงเชื่อถือได้ 

เครือข่ายไร้สายนี้ ประกอบด้วยสถานีเชื่อมต่อเมชไร้สาย HotPort ๗๐๒๐ ของ Firetide ๖๔ พอร์ต และกล้อง 

พานาโซนิค PIZ ๒๗ ตัว ส่วนซำ้าสำารองเต็มรูปแบบ คือ หากการบริการเชื่อมต่อล้มเหลว การเชื่อมต่อซำ้าอีกครั้งหนึ่ง 

จะทำาหน้าที่แทนทันที โดยไม่มีการขาดตอนให้เห็นในระหว่างนั้น และระบบวิดีโอไร้สายสมรรถนะสูงและระบบโครงสร้าง

ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนเชื่อมต่อทั้งหมด รวมทั้งการเชื่อมต่อส่วนซำ้าสำารอง มีความยาวตามภูมิศาสตร์เป็นระยะทาง 

๕๐๐ กโิลเมตร หรอื ๓๔๑ ไมล์ ทำาให้เครอืข่ายเมชแบบไร้สายของกรมชลประทานเป็นเครอืข่ายทีใ่หญ่และยาวทีส่ดุในโลก

นอกจากนี้ ระบบยังเก็บรวบรวมและติดตามระดับนำ้าในแม่นำ้าแบบเวลาจริงและบันทึกข้อมูลไว้ สำาหรับการวิเคราะห ์

แบบเวลาจริง และสามารถส่งทางไกลโดยอัตโนมัติ สำาหรับนำาข้อมูลระดับนำ้าในช่วงวิกฤตตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

มาประมวลผล เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์นำ้า แจ้งเตือนภัยนำ้าหลากล่วงหน้าและวางแผนการบริหาร 

จัดการนำ้าในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งจะทำาให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน สามารถดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มนำ้าหลาก

ในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาได้ตลอดเวลา

นอกจากวิดีโอเครอืข่ายไร้สายแล้ว ยงัมรีะบบควบคมุประเมนิผลแบบศนูย์รวม (SCADA) ทีท่ำาการสือ่สารและตดิตาม

ระบบทำางานทางกายภาพของประตูนำ้าและเขื่อนที่มีอิทธิพลต่อปริมาณนำ้าที่ถูกปล่อยลงไปทางปลายนำ้า 

การติดตั้งเครือข่ายวิดีโอไร้สายใช้เวลาแล้วเสร็จน้อยกว่า ๑ ปี ในขณะที่การติดต้ังเครือข่ายแบบใช้สายต้องใช้

เวลาอย่างน้อยสองถึงสามปี นอกจากนี้ เครือข่ายไร้สายยังสามารถขยายเพ่ิมเติมได้ง่าย และมีต้นทุนประสิทธิผลที ่

มากกว่ามาก เมื่อเทียบกับเครือข่ายที่ต้องติดตั้งสายแบบเดิม

หลังจากความสำาเร็จของการปฏิบัติการต้นแบบสองครั้ง ทีมติดตั้งก็จัดทำาสถานีเชื่อมต่อแบบเมชขนานไปกับ 

แม่นำ้าเจ้าพระยาแล้วเสร็จ แต่ละสถานีเช่ือมต่อจะลิงค์แบบไร้สายไปยังสถานีเชื่อมต่อข้างเคียงทั้งแบบทวนนำ้า 

และตามกระแสนำ้า เพื่อสร้างเครือข่ายเมช ระยะทางการเชื่อมต่อแต่ละกลุ่มสถานี สถานีละประมาณ ๒๐-๔๕ กิโลเมตร 

ระหว่างแต่ละสถานี ระบบจะส่งผ่านความถี่สูงถึง ๒๔๐ เมกะบิตต่อวินาที ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งมิลลิวินาทีต่อสถานี 

เมื่อครั้งอุทกภัยปี ๒๕๕๔ เครือข่ายไร้สายแบบเมช ซึ่งสามารถจับภาพวิดีโอระดับนำ้าขึ้น ณ เวลานั้นและ 

ส่งผ่านภาพจริงให้ประชาชนชมผ่านเว็บไซต์ได้ ทำาให้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู ้เก่ียวข้องเข้าชมข้อมูลและ 



๑๕๑

Complete Wireless Mesh Network Communication System

 

Another measure for handling disasters in the future, which the Royal Irrigation Department has already 

prepared is the Wireless Mesh Network System (WMN) which is the  most completed and longest in the world. 

The Royal Irrigation Department had presented this Wireless Mesh Network to His Majesty the King, so that 

he can use it to monitor water level in the Chao Phraya River during monsoon season all the time. The system can 

send data and camera for real-time water situation inspection. It is the first Mesh system that can transmit reliable 

High-Definition signal through high-speed wireless video system. 

The Wireless Mesh Network is consisted of wireless Mesh interface station, HotPort 7020 of 64-port Firetide, 

27 PIZ Panasonic cameras,  and complete backup repeater that will function immediately in automatic 

reconnection to ensure smooth signal in case the connection service fails.  Besides, all the components 

which include high-speed wireless video system, structural database system, all the connection utilities  

including backup repeater connection, have a total geographical length of 500 kilometers or 341 miles, 

thus making the Royal Irrigation Department’s Wireless Mesh Network the “largest and longest” network  

in the world. 

Moreover, the system also collects and monitors real-time data on water level in the rivers, and records data 

for real-time analysis. It also allows for automatic distant data transmission in order to use 24-hour data of  

water level during critical period for data processing.  This will help for monitoring of water situation, flood alerts, 

and water management planning in project areas, as well as dissemination of information to public via  

internet, so that residents, other public organizations, and the Irrigation officers can always watch out for  

their safety, and monitor the situation in flood-prone areas in the Chao Phraya Basin at any time.

In addition to the wireless video network, there is Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system, 

which functions for communication and monitoring of regulator and dam physical operation system that has 

influence on water volume being released to  downstream. 

The installation of wireless video network was finished in less than a year, while installation of a wired network 

normally takes at least two to three years.  Besides, wireless network can be easily extended and is much more 

cost-effective, compared with the previous wired networks.

After success of two model operations, the installation team had completed the Mesh interface station  

parallel to the Chao Phraya River.  Each interface station will have wireless link to nearby stations, in both downstream 

and upstream directions, to develop Mesh network.  The interface interval of each station  

is about 20-45 kilometers.  The system will transmit high frequency of 240 megabit per second (Mbps) 

in less than one millisecond per station.



๑๕๒

ภาพเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อวัน เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ และแสดงถึงบทบาทที่สำาคัญในการให้ 

ข้อมูลแบบ Real time ที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหา

ปัจจุบัน สำานักงานนโยบายและบริหารจัดการนำ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

และหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนได้ใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมชลประทานนี ้

ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยในแบบที่สามารถเห็นภาพจากกล้องตรวจจับภาพสถานการณ์นำ้า ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง 

นับเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง  

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว�องกรมชลประทาน

กรมชลประทาน มิได้เตรียมการเพียงเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเฉพาะที่เกิดจากนำ้า หรือเฉพาะ 

ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเท่าน้ัน หากแต่ยังมีการเตรียมการสำาหรับรับมือความเสี่ยงในอนาคตจากกรณ ี

แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในโลกอยู่บ่อยๆ ในขณะนี้ จนกระทั่งเกิดข้อสงสัยว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว

ระดับไหน   

กรมชลประทาน เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ดำาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวโดยมีวัตถุประสงค์

ท่ีต่างออกไป คือ ติดตามหาข้อมูลแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เพ่ือนำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาขนาดและค่าความเร่ง 

ที่กระทำาต่อเขื่อน ให้ทราบว่าค่าความเร่งที่กระทำาต่อเขื่อนนั้นเกินกว่าค่าความเร่งที่ใช้ในการออกแบบเขื่อน เพื่อรองรับ 

แผ่นดินไหวหรอืไม่ ถ้าพบว่าค่าความเร่งทีต่รวจวดัได้มค่ีาเกนิกว่าทีไ่ด้ออกแบบเพือ่รองรบัแผ่นดนิไหวไว้ จะได้หามาตรการ

ในการป้องกันเขื่อนจากการเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวต่อไป  

ในปัจจบุนั ประเทศไทยมรีอยเลือ่นทีม่พีลงั ๑๓ รอยเล่ือน คือ รอยเล่ือนแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย รอยเล่ือนแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนแม่ทา จังหวัดลำาพูน-เชียงใหม่ รอยเลื่อนพะเยา จังหวัดพะเยา รอยเลื่อนเถิน จังหวัด

ลำาปาง-แพร่ รอยเลื่อนปัว จังหวัดน่าน รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รอยเล่ือนเมย จังหวัดตาก-กำาแพงเพชร 

รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี รอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี รอยเลื่อนท่าแขก 

จังหวัดนครพนม-หนองคาย รอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง และรอยเลื่อนคลองมารุ่ย จังหวัดกระบี่-สุราษฎร์ธานี

กรมชลประทาน โดยสำานักสำารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำาเนินการสร้างสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 

แล้วเสร็จ ๒๓ สถานี ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวทั้งหมด ๒๕ เครื่อง โดยจัดเป็นระบบโครงข่าย 

ทั้งหมด ๕ โครงข่าย ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน โดยยึดพ้ืนที่ 

เขื่อนที่มีรอยเลื่อนมีพลังทั่วประเทศไทยเป็นหลักพิจารณา ได้แก่

โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเขื่อนแก่งเสือเต้น อำาเภอสอง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 

สถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวโดยรอบ ๕ สถานี สถานีที่ ๑ และ ๒ ตั้งอยู ่บริเวณหัวงานเขื่อนแก่งเสือเต้น 

ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเร่งของพื้นดิน (ETNA) และอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดสามแกน (MYOM) 

สถานีทวนสัญญาณดอยกิ่วแก้ว บริเวณสถานีทวนสัญญาณขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดอยก่ิวแก้ว  
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In the 2011 flood disaster, the Wireless Mesh Network was able to capture the increased water level  

at that period and broadcast the pictures to the public on website, with a record of almost 300,000 views in  

a day. That was a proof of great achievement and indicated its vital role in providing real-time information,  

which is necessary for decision-making in emergency situations.

At present, Office of The National Water and Flood Management Policy,  the National Disaster Warning Center, 

other public and private organizations, as well as the general public have been using this Wireless  

Mesh Network of the Royal Irrigation Department for disaster monitoring and warning through real-time  

video camera system. This is truly effective utilization of technologies.

The Royal Irrigation Department’s Seismic Stations 

The Royal Irrigation Department has not only prepared for handling of water disasters or for relief  

of floods and droughts, but also braced for future risk of earthquakes, which happens more frequently  

in many parts of the world.  The phenomenon raises a question on which level of earthquake that Thailand  

is being at risk. 

The Royal Irrigation Department is one among several organizations that has installed seismic measuring 

devices on different purposes. The devices are used for tracking earthquake data each time it happens, 

and using the data to calculate for seismic size and  coefficient directed at the dam. If seismic coefficient  

exceeds acceptable level of the dam, the department shall look for measures to prevent the dam from  

earthquake disasters.

Currently, there are 13 active faults in Thailand, including Mae Chan Fault in Chiang Rai Province,  

Mae Hong Son Fault in Mae Hong Son Province, Mae Tha Fault in Lamphun – Chiang Mai provinces,  

Phayao Fault in Phayao Province,  Thoen Fault in Lampang – Phrae provinces,  Pua Fault in Nan Province,  

Uttaradit Fault in Uttaradit Province,  Moei Fault in Tak – Kamphaeng Phet provinces, Sri Sawat Fault in  

Kanchanaburi – Suphan Buri provinces, the Three Pagodas Fault in Kanchanaburi Province, Tha Khek Fault 

in Nakhon Phanom – Nong Khai provinces, Ranong Fault in Ranong Province, and Khlong Marui Fault in 

Krabi – Surat Thani provinces. 

The Royal Irrigation Department’s Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey has  

already finished construction of 23 seismic stations, along with 25 installed seismographs. The operation is  

organized into five seismic networks, covering areas surrounding medium-scale and large-scale dams of the  

Royal Irrigation Department, by giving main priority to the dams located on active faults.  They are :

Kaeng Sua Ten Seismic Network, covering areas surrounding Kaeng Sua Ten Dam, in Song District,  

Phrae Province.  The network consists of five seismic stations: the first and second stations are located at headwork 
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อำาเภอจุน จังหวัดแพร ่ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ ่นดินไหวชนิดแกนเดียว (KAEW) สถานีทวนสัญญาณ 

ดอยม่อนทลายนอน บริเวณสถานีทวนสัญญาณขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดอยม่อนทลายนอน 

อำาเภองาว จงัหวัดลำาปาง ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัแผ่นดนิไหวชนดิแกนเดยีว (MONT) และสถานทีวนสญัญาณเขาบ้านห้วยตมึ  

บริเวณสถานีทวนสัญญาณขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เขาบ้านห้วยตึม อำาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ติดตั้ง

อุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแกนเดียว (HTUM) 

โครงข่ายเขื่อนแควน้อย ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเขื่อนแควน้อย อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบ

ด้วยสถานีตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวโดยรอบ ๕ สถานี สถานีที่ ๑ และ ๒ อยู่ที่หัวงานเขื่อนแควน้อย ติดตั้ง 

อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเร่งของพื้นดิน (KNOI) และติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดสามแกน (KKWN) 

สถานีอ่างเก็บนำ้าคลองข้างใน อำาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหว ชนิดแกนเดียว (KKKN) 

สถานอ่ีางเกบ็นำา้คลองตรอน อำาเภอนำา้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัแผ่นดนิไหวชนดิแกนเดยีว (KKTN) และ

สถานีไ��้าพลังนำา้นำา้ขะมนึ อำาเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก ติดต้ังอปุกรณ์ตรวจวดัแผ่นดนิไหวชนดิแกนเดยีว (KNKM) 

โครงข่ายเขื่อนท่าแซะ ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเข่ือนท่าแซะ อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยสถานี

ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวโดยรอบ ๕ สถานี สถานีที่ ๑ และ ๒ อยู่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำาบลคุริง อำาเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเร่งของพื้นดิน (TSKA) และอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดสามแกน 

(TSKT) สถานีอ่างเก็บนำ้าคลองจะกระ อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหว 

ชนิดแกนเดียว (TSJK) สถานีส่งนำ้าและบำารุงรักษาฝายลำาชู อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ตดิต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดนิไหวชนดิแกนเดยีว (KKTN) และสถานนีคิมสร้างตนเองปากจัน่ อำาเภอกระบุร ีจงัหวดัระนอง 

ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแกนเดียว (KNKM) 

โครงข่ายเขื่อนแม่สรวย ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเขื่อนแม่สรวย อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสถานี

ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวโดยรอบ ๔ สถานี คือ สถานีหัวงานเขื่อนแม่สรวย อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ติดตั้ง

อปุกรณ์ตรวจวัดค่าความเร่งของพืน้ดนิ (MSAC) และอปุกรณ์ตรวจวดัแผ่นดนิไหวชนดิสามแกน (MSMS) สถานอ่ีางเกบ็นำา้ 

แม่ต�าก อำาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแกนเดียว (MSMT) สถานีอ่างเก็บนำ้า 

แม่ทะลบหลวง อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแกนเดียว (MSTL)  

และสถานีเขื่อนแม่กวง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแกนเดียว (MSMK) 

โครงข่ายเขื่อนแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเขื่อนแม่วงก์ อำาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยสถานี

ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวโดยรอบ ๔ สถานี คือ สถานีเขื่อนทับเสลา อำาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจวัดค่าความเร่งของพื้นดิน (MWAC) และอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดสามแกน (MWTL) สถานีอ่างเก็บนำ้า 

ห้วยขุนแก้ว อำาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแกนเดียว (MWHK) 

สถานีอ่างเก็บนำ้าคลองนำ้าไหล อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวชนิดแกน

เดียว (MWKL) และสถานีชลประทานจังหวัดอุทัยธานี อำาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหว 

ชนิดแกนเดียว (MWRID) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมชลประทานยังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 

เพิ่มอีก ๒ โครงข่าย คือ บริเวณพื้นที่โดยรอบเขื่อนลำาปาว อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และโดยรอบเขื่อนคลองลำารูใหญ่ 
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of the dam, with  accelerograph  and tri-axial seismograph  being installed.(ETNA and MYOM  Stations) 

At Doi Kiew Kaew Review Signal Station of the Telephone Organization of Thailand, in Chun District,  

Phrae Province,  the site was equipped with uniaxial seismograph. (KAEW Station) At Doi Mon Talai Non Review 

Signal Station in Ngao District, Lampang Province, the uniaxial seismograph was installed. (MONT Station)  

At Khao Ban Huai Tuem Review Signal Station in Ban Luang District, Nan Province,  uniaxial seismograph 

was installed. (HTUM Station).

Khwae Noi Dam Seismic Network, covering areas surrounding Khwae Noi Dam in Wat Bot District,  

Phitsanulok Province. The network consists of five seismic stations. Station 1 and 2  at the headwork of  

Kwae Noi Dam, they are equipped with accelerograph  and tri-axial seismograph (KNOI and KKWN Stations). 

At Khlong Khang Nai Reservoir Station in Khiri Mat District, Sukhothai Province,  a uniaxial seismograph  

was installed (KKKN Station). At Khlong Tron Reservoir Station in Nam Pad District, Uttaradit Province,  

a uniaxial seismograph was installed (KKTN Station). Also, at Nam Khamun Hydro Power Station in Nakhon Thai 

District, Phitsanulok Province, a uniaxial seismograph was installed (KNKM Station). 

Tha Sae Dam Seismic Network, covering areas surrounding Tha Sae Dam in Tha Sae District, Chumphon 

Province. The network consists of five seismic stations. Station 1 and 2 are located near Kuring Tambon  

Administration Organization, Tha Sae District, Chumphon Province. The two stations are equipped with  

accelerograph  (TSKA Station) and tri-axial seismograph (TSKT Stations). Meanwhile, uniaxial seismographs  

are installed at Khlong Ja Kra Reservoir Station in Tap Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province  (TSJK Station),  

Lam Chu Weir Operation and Maintenance Station in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province 

(KKTN Station), and at Pak Chan Self-help Land in Kra Buri District, Ranong Province (KNKM Station).

Mae Suai Dam Seismic Network, covering areas surrounding Mae Suai Dam in Mae Suai District, Chiang Rai 

Province. The network consists of four seismic stations, which include Mae Suai Dam Headwork Station  

in Mae Suai District, Chiang Rai Province, where accelerograph  and tri-axial seismograph were installed   

(MSAC and MSMS Station);  Mae Tak Reservoir Station in Wiang Chai District, Chiang Rai Province,  

where uniaxial seismograph was installed (MSMT Station);  Mae Talob Luang Reservoir Station in  

Chaiprakarn District, Chiang Mai Province where uniaxial seismograph was installed (MSTL Station);  

and Mae Kuang Dam Station in Doi Saket District, Chiang Mai Province, where uniaxial seismograph was also 

installed (MSMK Station).

Mae Wong Dam Seismic Network, covering areas surrounding Mae Wong Dam in Mae Wong District,  

Nakhon Sawan Province. The network consists of four seismic stations. One of them is Tap Salao Dam Station 

in Lan Sak District, Uthai Thani Province where accelerograph and tri-axial seismograph were installed  

(MWAC and MWTL Station). Meanwhile, uniaxial seismographs were installed at Huai Khun Kaew Reservoir  

Station in Huai Khot District, Uthai Thani Province (MWHK Station), Khlong Nam Lai Reservoir Station in  

Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province (MWKL Station), and at Uthai Thani Provincial Irrigation Station  

in Muang District, Uthai Thani Province (MWRID Station).
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อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับบริเวณโครงข่ายเขื่อนแม่สรวย 

และเขื่อนแม่วงก์ เพื่อครอบคลุมพื้นที่รอยเลื่อนมีพลังที่อาจส่งผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ให้ครบทั่วประเทศไทย และทำาให้โครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวจะครบทั้งหมด ๗ โครงข่าย จำานวน ๓๕ สถานี ในปลาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ในแต่ละสถานียังได้ติดตั้งระบบส่งสัญญาณข้อมูลแผ่นดินไหวทางไกลผ่านระบบดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ 

ทางไกล (Real Time) เพื่อส่งข้อมูลมายังตัวรับสัญญาณที่ส่วนกลางและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเกิด 

แผ่นดินไหวในแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ทั้งหมดนี้ เป็นมาตรการจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติงาน ให้สมกับที่กรมชลประทานได้รับความไว้วางใจ 

จากประชาชน ให้เป็นที่ ๑ ในใจ ทุกครั้งเม่ือคิดถึงการบริหารจัดการ และการบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ้า เช่นที่เป็น 

มาตลอด ๑๑๑ ปี 
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In 2013, the Royal Irrigation Department was given budget for installation of two more seismic station  

networks, including areas surrounding Lam Pao Dam in Muang District, Kalasin Province and areas  

surrounding Khlong Lam Ru Yai Dam in Thai Muang District, Phang Nga Province. The networks involve  

installation of seismographs as in Mae Suai Dam and Mae Wong Dam Seismic Networks, to cover active  

fault areas that may have impacts on medium-scale and large-scale dams all over the country. With all the  

projects, Thailand will have altogether seven seismic measuring networks, with 35 seismic stations by the end  

of fiscal year 2013.

Each station is also equipped with real-time seismic data telegraphic system via satellite and long-distance 

calling systems  for transmission of data to central receiver  and quick analysis of each earthquake situation.

All these measures came through strong determination and devotion to work of the Royal Irrigation Department, 

and it is the reason why the department has become the only one organization in all hearts when people are 

recalling their endless efforts in water disaster relief and management , as it has been witnessed for 111 years.
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