




พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๘

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง

และประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง 

เพื่อให้งานดำาเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย. 

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่าย ทุกระดับ

จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำามาก่อน

หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำาคัญนัก

จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันทำา 

ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ. 

งานทุกอย่างจึงจะดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด 

และสำาเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนต่อไป.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘





Message from Director General,

Royal Irrigation Department

สารอธิบดีกรมชลประทาน

ปีที่ ๑๑๓ แห่งการครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นับเป็นอีกหนึ่งปีของความสำาเร็จ

และภาคภูมิใจของกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำาได้อย่างสัมฤทธิ์ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อันเกิดจากปริมาณน้ำาต้นทุนในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่เกือบทุกแห่งอยู่ 

ในเกณฑ์น้อย โดยเฉพาะในลุ่มน้ำาเจ้าพระยาและลุ่มน้ำาแม่กลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาสำาคัญของประเทศ จนต้องประกาศ 

ขอความร่วมมือจากเกษตรกร เพื่อของดส่งน้ำาทำานาปรัง พร้อมกับวางแผนจัดสรรน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิต 

น้ำาประปา และรักษาระบบนิเวศ ในพื้นที่ชลประทาน โดยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำา ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่าง

ยิ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของกรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำาได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพ สง่ผลใหม้ปีรมิาณน้ำาเหลอืมากเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุการทำานาปใีนชว่งตน้ฤดฝูนเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

การดำาเนินการแก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อม ทั้งกำาลังคน 

แผนการทำางานด้วยมาตรการต่างๆ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำาด้วยความยุติธรรม มีการประชาสัมพันธ์ 

ทั้งการเข้าถึงตัวเกษตรกร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆ จนทำาให้มีน้ำาเพียงพอใช้สำาหรับทุกกิจกรรม  

โดยไม่ขาดแคลน ซึ่งต้องขอชื่นชมบุคลากรของกรมชลประทานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถ 

และเสียสละ ส่งผลให้สถานการณ์ขาดแคลนน้ำาในครั้งดังกล่าวไม่เกิดขึ้นรุนแรง ที่สำาคัญจากความร่วมมือของเกษตรกร  

จะเป็นนิมิตหมายของการประสานความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกับเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากน้ำาชลประทาน

ตลอดไป

This coming 13 June 2015 is the anniversary of 113 years RID establishment, a year of our success 

and pride since we have managed water resource so effectively that severe drought of 2014/2015 due to  

low retention volume in almost all large-scale dams can be alleviated. The drought was so severe especially  

in the Chao Phraya and Mae Klong river basins, the main basins of the country where  we had to request  

for farmers’ cooperation as we had to halt our supply for the dry-season cultivation and reallocation of  

resources for domestic consumption, waterworks and ecological conservation to avoid water shortages.  

We are very grateful that most of them gave good cooperation and with our staff’s well management,  

there are still adequate water resources for supplying for the wet-season rice cultivation this May 2015. 

Such alleviation is enabled by the RID’s preparedness in all concerned factors including manpower;  

implementation plans with appropriate measures; water management with equity; and effective public relations 

that go straight to the farmers so information was disseminated and resulted in saving of water for all  

activities without shortages.  May I take this opportunity to praise RID staff for their dedicated, determined  

and hard work. Together with good cooperation from the farmer, not only the effect of this drought was  

alleviated, there comes a good sign of cooperation between RID and irrigation water stakeholders in the future.



Mr. Lertviroj Kowattana

13th June, 2015

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ในช่วงปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้รับมอบหมายภารกิจสำาคัญ ในการจัดทำายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรพัยากรน้ำา ในฐานะเลขานกุารคณะอนกุรรมการการพัฒนาและบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำา รว่มกบัหนว่ยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง จนสำาเร็จเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำาอุปโภคบริโภค ยุทธศาสตร์การสร้าง 

ความมั่นคงของน้ำาภาคการผลิต  ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำาท่วมและอุทกภัย ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำา และ

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำาที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบรหิารจดัการ เพ่ือใชเ้ป็นยุทธศาสตรท์รพัยากรน้ำาในระยะ ๑๐ ปขีา้งหนา้ ซึง่หากสามารถดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์

ได้ครบถ้วน จะเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศอย่างมากมาย เช่น มีปริมาณน้ำาต้นทุนเพิ่มขึ้นสำาหรับทุกกิจกรรม มีพื้นที่

ชลประทานเพิ่มขึ้น ป่าต้นน้ำาที่เสื่อมโทรมจะได้รับการฟื้นฟู ทุกหมู่บ้านมีน้ำาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค พื้นท่ี 

เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีระบบป้องกันอุทกภัย มีการควบคุมดูแลคุณภาพน้ำา และมีระบบการบริหารจัดการน้ำาท่ีมี

องค์กรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จึงถือได้ว่าเป็นก้าวย่างสำาคัญ 

ของประเทศไทยในดา้นการพฒันาทรพัยากรน้ำา ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรด์งักลา่วบรรลวุตัถปุระสงค ์

จึงขอให้ชาวชลประทานทุกท่านได้มุ่งมั่นร่วมแรงและพร้อมใจกันทำางาน ให้สมกับเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา 

และบริหารจัดการน้ำาของประเทศ

In the passing year, the RID was assigned with an important mission in formulating water resources 

management strategies of the country as the secretary to the Sub-committee on Water Resources Development 

and Management. Together with related agencies, we have formulated 6 strategies: Water Management  

for Consumption Water Stability for Production Sector  (Agriculture and Industry) Flood and Disaster  

Management Water Quality Management Restoration and Conservation for Watershed Forest and Soil  

Erosion Protection  Water Management Efficiency Increase; and Water Management Efficiency Increase  

to be implemented for the next 10 years. If all can be acheived, benefit will occur to Thailand greatly.  

For example, water will be enough for all activities, irrigation area will be increased and watershed forest  

will be restored.  Clean water will be available in all villages. Urban and economic area will be protected from  

flood disaster. Water quality will be regulary monitored. Water resources will be managed by appropriate  

organizations and technologies. Commenced this 2015, these strategies will be a leap step forward 

in Thailand water resources management history. Therefore, may us all irrigation people, devote our  

strength and determination in achieving those objectives as  we are the main agency of water resources 

development and management of the Country.





นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
อธิบดีกรมชลประทาน

Mr. Lertviroj Kowattana
Director General



นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
รองอธิบดีฝ่ายบำารุงรักษา
Mr. Suthep Noipairoj

Deputy Director General for Operation and Maintenance

นายสัญชัย เกตุวรชัย
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

Mr. Sanchai Ketworrachai
Deputy Director General for Construction



นายณรงค์ ลีนานนท์
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

Mr. Narong Leenanon
Deputy Director General for Administration

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

Mr. Paijane Marksuwan
Deputy Director General for Engineering



นายโสภณ ธรรมรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
Mr. Sopon Tamraksa

Executive Advisor on Civil Engineering 
(Control Construction)

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านวางแผนและโครงการ)
Mr. Boonsanong Suchatpong

Executive Advisor on Civil Engineering
(Project and  Planning)



นายสาธิต  มณีผาย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน

(ด้านบำารุงรักษา)
Mr. Satit  Maneepai

Executive Advisor on Irrigation Engineering
(Operation and Maintenance)

นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำารวจและ/หรือออกแบบ)

Mr. Surasit Intarapracha
Executive Advisor on Civil Engineering

(Survey and/or Design)



พระยาชลมารคพิจารณ์
๒๑ มีนาคม ๒๔๗๐ - ๓๑ มกราคม ๒๔๗๙

นายมนัส ปิติวงษ์
๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ - ๘ ตุลาคม ๒๕๒๒

นายรุ่งเรือง จุลชาต
๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐

นายโฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด
๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๕ - ๑๒ มิถุนายน ๒๔๕๒

พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต
๑ กุมภาพันธ์ - ๒๔๗๙* - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙

ร.อ. สุนทร เรืองเล็ก
๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๗
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นายประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์
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อธิบดีกรมชลประทาน
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

นายอาร์. ซี.อาร์.วิลสัน
พฤศจิกายน ๒๔๕๗ - ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๕

เซอร์ ธอมมัส วอร์ด
พ.ศ. ๒๔๕๗

ม.ล.ชูชาติ กำาภู
๓๑ มกราคม ๒๔๙๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๙

นายเล็ก จินดาสงวน
๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔

นายชลิต ดำารงศักดิ์
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ม.ล.เชิงชาญ กำาภู
๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๔

นายยุทธ กิ่งเกตุ
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to Develop the Country by  “Water”
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การที่ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างเส้นรุ้ง 

ที่ ๕ ำ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ ๒๐ ำ ๒๗/ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ ๙๒ ำำ ๒๒/ ตะวันออก ถึงเส้นแวง 

ที่ ๑๐๕ ำ ๓๗/ ตะวันออก ทำาให้ประเทศไทยมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  

และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

ปกติประเทศไทยมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ดี จากข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ีย ๓๐ ปี ของ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ทั่วประเทศมีปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๖๔๘.๔ มิลลิเมตรต่อปี แต่ก็มีบางปีที่มีฝนตก

น้อยกว่าค่าเฉลี่ย จนเกิดความแห้งแล้งข้ึน ซ่ึงจากคำาจำากัดความ คำาว่า “ความแห้งแล้ง” ของ

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำาหนดไว้ว่า ความแห้งแล้ง เป็นสภาวะที่ปริมาณฝนเฉลี่ยหรือปริมาณ

น้ำาใต้ดินเฉลี่ยมีค่าต่ำากว่าปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และพื้นที่ประสบความแห้งแล้ง คือ พื้นที่ 

ที่มีฝนรวมรายปีต่ำากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ 

คุณค่าแห่ง “น้ำา”



Thailand, a tropical country in the south eastern part of Asia between 5°-20° 27/ North 

latitude and 92°22/-105°37/ East longitude, has three seasons: the hot season from mid 

of February to May, the rainy season from May to October, and the cool season from mid 

of October to mid of February.

Average rainfall in Thailand is quite good. Though 30 year data of the Meteorological 

Department shows that the average rainfall on the country at 1,648.4 millimeters/year, 

low rainfall in some years caused “drought”. This complies with definition of the World  

Meteorological Organization that drought is the situation when rainfall or underground  

water is lower than the average for a while and drought area is the area where annual 

rainfall is lower than 60% of the average. 

Due to the country location and natural factors, drought always occurs twice a year: 

first at the end of the cool season to the hot season in October to May when no or low 

rain occurs, and second in the mid of the rainy season when erratic rainfall occurs at  

the end of June to July and covers some part or almost whole country area.  Low rainfall 

is not the only cause of drought in Thailand, El Niño also worsens the situation.

Value of “Water”
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ด้วยสภาพของธรรมชาติและสภาพที่ต้ังของประเทศไทย ทำาให้ยากจะหลีกเล่ียงสภาวะ 

การขาดแคลนน้ำาในฤดูแล้ง ที่มักเกิดข้ึนใน ๒ ช่วง คือ ช่วงฤดูหนาวต่อช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่ 

เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งไม่ค่อยมีฝนตกหรือตกเพียงเล็กน้อยเป็นประจำาทุกปี   

อีกช่วงหนึ่งคือกลางฤดูฝน ในสภาวะฝนทิ้งช่วงราวปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ที่อาจเกิด 

ในบางบรเิวณ หรอืบางครัง้อาจครอบคลมุพืน้ทีเ่กอืบทัว่ประเทศ นอกจากสาเหตทุีฝ่นตกนอ้ยแลว้ 

ในบางปียังมีสาเหตุอื่นด้วย เช่น ปรากฏการณ์เอลนิโญทำาให้เกิดความแห้งแล้งมากกว่าปกติ

ในช่วง ๑๑๓ ปี ประเทศไทยเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำาในห้วงฤดูแล้งรุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ 

หลายต่อหลายครั้ง กรมชลประทานถือเป็นภารกิจที่ต้องเร่งดำาเนินการแก้ไขเพื่อคล่ีคลาย 

และบรรเทาสภาพการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน



Since our establishment 113 years ago, Thailand has encountered severe drought  

for several times, thus the Royal Irrigation Department deems it our major responsibility  

to accelerative solve and alleviate the country drought problem and hardship of  

the people.

Establishment of “Canal Department” 
in respond to the Country Water Situation

Since the ancient time, “Water” is the most important and necessary factor of life. 

Human needs water for various activities from consumption, agriculture, transportation, 

commerce, national defense to traditional rituals.     

As good life of people depends mainly on water, Kings of all reigns of Thailand  

graciously paid attention to maintenance of rivers and canals not only for transportation  

but also for storage of water for the use in the dry season. This maintenance has been 

undertaken throughout the long history of Thailand. 
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ก�าเนิด “กรมคลอง”
รับมือสภาวะของประเทศ

อย่างไรก็ตาม “น้ำา” คือปัจจัยหลักในการดำารงอยู่ของสรรพชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์ที่มีความ

ต้องการน้ำาในหลากหลายกิจกรรมมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การเกษตร 

การคมนาคม การพาณิชย์ การป้องกันประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา

เมื่อ “น้ำา” เป็นตัวกำาหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคสมัย  

จึงทรงให้ความสำาคัญในการจัดหาและดูแลรักษาน้ำาไว้ใช้โดยไม่ขาดแคลนมาตลอดช่วงเวลา

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย 

ยิง่บา้นเมอืงพฒันามากขึน้เทา่ไร “น้ำา” กย็ิง่ทวคีวามสำาคัญและจำาเปน็มากขึน้ ทัง้เพือ่กจิกรรม

การพัฒนาที่หลากหลายขึ้น และเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ทุกรัชกาลจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองทั่วไป 

เพื่อการคมนาคมขนส่งและกักเก็บน้ำาไว้ใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เช่น  

คลองสุนัขหอน ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำาแม่กลองและแม่น้ำาท่าจีน คลองแสนแสบ คลองบางขนาก  

และคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำาสายสำาคัญ ได้แก่ คลองมหาสวัสดิ์ คลองดำาเนินสะดวก  

และคลองภาษีเจริญ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศตะวันตกที่กำาลังล่าอาณานิคมในทุกภูมิภาคของโลก ได้มีพระราชดำาร ิ

ถึงความสำาคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำาว่า “...อิริเกชั่นเป็นเครื่องบำ�รุงแผ่นดินให้อุดม รถไฟ 

เป็นเครื่องย่นคว�มลำ�บ�กในก�รบรรทุกโดยท�งไกลให้เป็นท�งใกล้ ก�ร ๒ อย่�งนี้ต้องเป็น 

ไปด้วยกัน ถ้�ยิ่งทำ�กว้�งออกไปถึงหัวหิน เมืองหล�ยมณฑลก็ยิ่งเป็นประโยชน์เร็วม�กขึ้น ก�รที่

เรียกว่�ทะนุบำ�รุงแผ่นดินคือก�รอันนี้...” 



The more developed the country is, the more important  

water will be as it is vital for complicated activities and for  

nourishing increasing population.

In early Rattankosin period, Kings graciously initiated the  

excavation of canals for transportation and water storage for  

agriculture and domestic consumption. They are, namely,  

Sunak Hon to link the Mae Klong and Tha Chin rivers;  

Saen Saeb, Bang Kanak, Maha Sawat, Damnern  

Saduak and Phasi Charoen canals. 

Until the reign of King Rama V, under HM’s  

policy, the great leap forward occurred to the country 

development to cope with colonial treat from  

Western countries. His Majesty once mentioned  

about water resources development that “....irrigation  

is a mean to nourish the country and railway is a mean 

to alleviate difficulties in traveling for a long distance.  

Both are required. If we can extend them further to Hua Hin district, benefit will be higher. 

This is  a true way to nourish the country...” 

At that time, in Rangsit area locating on the east bank of the Chao Phraya River,  

water shortage had occurred annually and damaged rice cultivation so there was an  

urgent need to provide additional water to enable dry-season rice cultivation. Sea water 

intrusion into the Chao Phraya river has worsen the situation as river water could not  

be used for drinking and  cultivation.
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กอปรกับสภาพทุ่งนาในทุ่งรังสิต ทางฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยาเกิดขาดแคลนน้ำา 

ทำาให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลดี จำาเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือในการจัดหาน้ำาให้เกษตรกรใช้

เพื่อการปลูกข้าวเป็นการด่วนในฤดูแล้งของทุกปี นอกจากนี้ยังเกิดน้ำาทะเลรุกตัวเข้าไปในแม่น้ำา

เจา้พระยา ทำาใหน้้ำามสีภาพความเคม็จนไมส่ามารถใชด้ืม่กนิได ้และยงัไหลเขา้ไปในพืน้ทีเ่พาะปลกู

จนได้รับความเสียหาย

สถานการณด์งักลา่วนี ้นำามาสูก่ารเปลีย่นแปลงทีส่ำาคัญยิง่ในการบรหิารจดัการน้ำาของประเทศ 

เมื่อ ๑๑๓ ปีก่อน โดยการนำาหลักวิชาการสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้น้ำาอำานวย

ประโยชน์ได้ดังที่ต้องการด้วยการจัดตั้ง “กรมคลอง” ขึ้น เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๕ 

ภารกจิของกรมคลองในยคุเริม่ตน้ นอกจากการวางรากฐานและเสนอแนวคิดการบรหิารจดัการ

และพัฒนาแหล่งน้ำาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการคมนาคม การเกษตร  

การอุปโภคบริโภค และการป้องกันภัยธรรมชาติแล้ว ยังมีการขุดลอกคลองเพื่อประโยชน์ 

ในการเก็บกักน้ำาไว้ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำาและประตูน้ำา

บริเวณปากคลองและปลายคลอง เช่น ประตูระบายน้ำาประทุมวัน ประตูระบายน้ำาท่าไข่ ประตู

ระบายน้ำาบางขนาก ประตูระบายน้ำาพระโขนง  ประตูระบายน้ำาท่าถั่ว ประตูระบายน้ำาสำาโรง  

ประตูระบายน้ำาปากตะคลอง ประตูระบายน้ำาภาษีเจริญ ประตูระบายน้ำาบางเหี้ย ประตูระบายน้ำา

คลองด่าน ประตูระบายน้ำาบางปลาม้า ประตูระบายน้ำากระทุ่มแบน รวมทั้งขุดคลองใหม่ 

และซ่อมแซมบำารุงรักษาคลองเดิม เช่น คลองสำาโรง คลองประเวศบุรีรมย์ คลองท่าไข่ คลอง 

บางขนาก คลองดำาเนินสะดวก คลองภาษีเจริญ คลองบางเกลือ คลองบางเหี้ย  คลองบางกะปิ 

และคลองแสนแสบ  เป็นต้น  ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการทำานาให้กับพื้นที่ได้กว่าสามแสนไร่



Such situation led to a great change of the country’s water resources development  

as modern irrigation principles were introduced and the Canal Department was,  

therefore, established on 13 June 1902, 113 years ago.

Missions of the Canal Department are initiation of approaches on water  

resources management and development according to modern irrigation principles.  

Those approaches are aimed at transportation, agriculture, domestic consumption  

and disaster prevention. Canals were dredged to store water for dry-season  

cultivation. Regulators that were constructed at the canal mouths and tail ends are, 

namely Pathumwan, Tha Khai, Bang Khanak, Phra Khanong, Tha Thua, Samrong. 

New canals were excavated,  namely Samrong, Prawet Burirom, Tha Khai, Bang Khanak, 

Damnern Saduek, Phasi Charoen, Bang Klua, Bang Hia, Bang Kapi and Sean Seap  

to enable rice cultivation in 48,000 hectares.
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กรมคลองยังมีภารกิจสำาคัญ ในการป้องกันน้ำาเค็มไม่ให้รุกล้ำาพื้นที่เพาะปลูกในทุ่งราบ 

ภาคกลาง ด้วยการสร้างประตูระบายน้ำาที่คลองสำาโรงและปากตะคลอง และริเริ่มงานก่อสร้าง

โครงการขนาดเล็กสำาหรับส่งน้ำาให้พ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณทุ่งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำาเจ้าพระยา เช่น 

ประตูระบายน้ำาที่ลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บางปลาม้าและสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นต้น  ทั้งยังต้องป้องกันไม่ให้น้ำาเค็มรุกเข้ามาในคลองที่ขุดขึ้นใหม่ ตัดจากแม่น้ำาเจ้าพระยา  

ณ บริเวณตำาบลบางหลวง-เชียงราก มาส่งที่คลองสามเสน สำาหรับเป็นแหล่งน้ำาสะอาดสำาหรับ 

คนกรุงเทพฯ ได้บริโภค ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำาที่จุดบรรจบแม่น้ำาเจ้าพระยา บริเวณ 

วัดสำาแล เชียงราก และประตูระบายน้ำาออกท่ีสามเสน และอาคารประกอบอื่นๆ ได้แก่ ประต ู

สัญจรที่คลองบางหลวง-เชียงราก ไซฟอนลอดใต้คลองรังสิต คลองบางเขน และคลอง 

เปรมประชากร ปิดทำานบ ๔ แห่ง ที่คลองบางหลวง คลองเชียงราก คลองบ้านกระแซง และ 

คลองบางหลวงหัวป่า



The RID was also assigned to prevent sea water intrusion into the Central Plain. 

Regulators at the mouth of Sarong and Pak Ta canals were constructed. Small-scale  

irrigation projects, thus, was established for supplying water to the west bank of the  

Chao Phraya Riiver, e.g. Lad Chado Regulator project, Ayutthaya Province. A new canal 

was cut from the Chao Phraya River to connect with Samsen canal to serve fresh water 

for Bangkok consumption in which a regulator at a Chao Phraya confluence at  

Samlae Temple, Chiang Rak; a drainage structure at Samsen and other appurtenant  

structures including navigation lock at Bang Luang - Chiang Rak canal; siphons under 

Rangsit, Bang Khen, Prem Prachakon canals; and 4 closure dams across Bang Luang, 

Chiang Rak, Ban Krachaeng, and Bang Luang Hua Pa canals were constructed.
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“ป่าสักใต้” แก้ปัญหาด้วยหลักวิชาการ

ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๕๖ ประเทศไทย 

ประสบสภาวะฝนแล้งเป็นเวลานานถึง ๓ ปีติดต่อกัน ทำาให้การเพาะปลูกข้าวในทุ่งราบภาคกลาง 

อู่ข้าวอู่น้ำาสำาคัญได้รับความเสียหายอย่างหนัก เพราะน้ำาตามลำาคลองหรือแหล่งน้ำาธรรมชาติ 

ซึ่งเคยท่วมตลิ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำานามีระดับต่ำากว่าปกติ ไม่ไหลอาบเข้าไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว 

ชาวนาไดร้บัความเดอืดรอ้น คา่ครองชพีตามเมอืงตา่งๆ  เพิม่สูงขึน้ และกอ่ใหเ้กดิปญัหาโจรผูร้า้ย

ชุกชุมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นคณะหนึ่งพิจารณาหามาตรการแก้ปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมี 

การเรง่รดัพฒันางานชลประทานขึน้ในประเทศไทยโดยดว่น ดงัรายงานของสมเดจ็พระเจา้พีย่าเธอ

กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร ประธานคณะกรรมการ ทีไ่ดก้ราบบงัคม

ทูลพระกรุณาความตอนหน่ึงที่ว่า “ก�รที่จะบำ�รุงส่งเสริมก�รทำ�น�ให้ช�วน�ได้ตั้งหลักทำ�ไป 

ด้วยดีนั้น จำ�เป็นต้องสร้�งก�รชลประท�นต�มท�งวิทย�ศ�สตร์ เพื่อรักษ�น้ำ�ฝนกับน้ำ�ในแม่น้ำ�

ลำ�คลองใหม้พีอทีจ่ะบำ�รงุก�รทำ�น� เปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะหวงัผลได ้ถ้�ไมไ่ดท้ำ�ก�รชลประท�นแลว้

ประเทศและอ�ณ�ประช�ร�ษฎร์ก็จะถึงซึ่งคว�มสมบูรณ์ห�ได้ไม่”



“South Pasak”, A Modern Principles Solution

In the initial period of King Rama VI during 1911-1913, three continuous year  

drought severely damaged rice cultivation. River water that used to spill both banks  

was so low that rice cultivation was unable; farmers so suffered. Cost of living soared  

as well as criminal cases.

To solve the problem, in 1912 a committee appointed by the King agreed that 

irrigation work in Thailand should be accelerated as mentioned in a report made  

by the committee chairman, Royal Highness Prince Ratchaburi Direkrit, Minister of  

Agriculture to His Majesty the King that “to support famers’ cultivation, new irrigation  

structures shall be constructed according to the modern science to store rain and  

river water for rice cultivation. Only with this mean that we can expect for the best result, 

without it, the country and people will suffer”

His Majesty King Rama VI agreed with the committee and graciously assigned  

them to propose for a technical assistance from Britain. Sir Thomas Ward, an  

expert, was invited to Thailand in September 1913 for irrigation project planning. 

After topographical surveys and water resources studies and consideration from  

reports of Mr. J. Homan Van Der Heide, the first DG of Canal Department had been  

completed, Sir Thomas Ward proposed a report stating that to develop Thailand to be  

the rice cultivation center of the world, irrigation work shall be implemented according  
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำาริ

เห็นชอบด้วยรายงานนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ติดต่อขอความช่วยเหลือด้านวิชาการจากรัฐบาลอังกฤษ และ

ขอยืมตัวเซอร์ธอมมัส วอร์ด (Sir Thomas Ward) ผู้เชี่ยวชาญ

ชาวองักฤษ ใหเ้ขา้มาช่วยศึกษาวางรปูงานโครงการชลประทาน

ให้ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ หลังจากสำารวจสภาพ

ภูมิประเทศ รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำา ตลอดจน

ศกึษารายงานทีน่ายโฮมนั วนั เดอร ์ไฮเด เจา้กรมคลองคนแรก

ได้จัดทำาไว้ เซอร์ธอมมัส วอร์ด ได้เสนอรายงานมีข้อสำาคัญ 

โดยสรุปถึงการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งเพาะปลูก

ข้าวที่สำาคัญของโลกตลอดไปนั้น ควรมีการก่อสร้างงาน

ชลประทานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในระยะแรก ควร

พิจารณาจัดสร้างโครงการชลประทานขนาดย่อม ๕ โครงการ 

ได้แก่ โครงการแม่น้ำาสุพรรณ โครงการเพชรบุรีฝั่งตะวันออก 

โครงการป่าสักใต้ โครงการชลประทานบริเวณจังหวัดลำาปาง 

และโครงการชลประทานระบายน้ำาในบรเิวณพืน้ทีลุ่ม่รมิแมน่้ำา

เจ้าพระยา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาถึงพื้นที่ 

ตอนล่างจดชายทะเล ตามความเหมาะสมกับสถานะการเงิน

ของประเทศ สภาพพื้นที่เพาะปลูกที่มีการบุกเบิกไว้ และ 

เหมาะสมกับบริเวณที่ราษฎรเข้าไปตั้งถิ่นฐานแล้ว 

เซอร์ธอมมัส วอร์ด



to new techniques. Initially, 5 small-scale projects must be implemented: Suphan Buri  

Project, Petchaburi East Coast Project, South Pasak Project, Lampang Project, and  

a group of drainage projects in the southern part of the Chao Phraya River from Ayutthaya 

Province to coastal area. All these should be done in accordance with the country financial 

status and that area newly explored was ready for people’s settlement.

The then government decided to construct the South Pasak Project in 1915 in which 

a diversion dam was constructed across the Pasak River at Tha Luang Sub-district,  

Tha Rua District, Ayutthaya Province. The dam royally named “Rama VI Dam” has 

diverted water through irrigation canals to 108,800 hectare cultivation area of the project  

in Ayuthaya, Saraburi and Pahtumthani provinces. Construction work was started in 1916 

and completed in 1924.
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รฐับาลจงึตกลงใจกอ่สรา้งโครงการชลประทานปา่สกัใตข้ึน้ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ประกอบดว้ยงาน

ก่อสร้างเขื่อนทดน้ำาปิดกั้นแม่น้ำาป่าสักที่ตำาบลท่าหลวง อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามเขื่อนว่า “เข่ือนพระราม ๖” ซึ่งทดน้ำาผ่านระบบคลองส่งน้ำา 

ให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี  

จนถึงทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี รวมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ๖๘๐,๐๐๐ ไร่ งานก่อสร้างเริ่มขึ้น 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗

ใน พ.ศ. ๒๔๖๕ รัฐบาลยังเห็นชอบตามที่กรมทดน้ำาเสนอให้เปิดโครงการชลประทาน 

แม่น้ำาสุพรรณ หรือต่อมาเรียกว่า “โครงการโพธิ์พระยา” ซึ่งเป็นโครงการรับน้ำานองจากแม่น้ำา

เจ้าพระยาโครงการแรกกับโครงการชลประทานเชียงราก-คลองด่าน เพื่อรักษาระดับน้ำาในคลอง 

บริเวณพื้นที่ราบฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยาถึงแม่น้ำานครนายก ตั้งแต่ใต้คลองรังสิตจนถึง

ชายทะเล ไมใ่หน้้ำาในคลองไหลกลบัลงสูแ่มน่้ำาในขณะทีน่้ำาในทุง่มีนอ้ย รวมทัง้เพือ่บรรเทาอทุกภยั

และระบายน้ำาออกจากพื้นที่เพื่อชะล้างความเค็มของดินแถบชายทะเลอีกด้วย 

ภารกิจของกรมทดน้ำาจึงปรับเปลี่ยนมามุ่งเน้นด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อ

เกษตรกรรม ทั้งขยายพื้นที่และบำารุงพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยอาศัยการทดน้ำาตามหลัก

วิชาการ เพื่อควบคุมน้ำาฝนและน้ำาท่าให้ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  In 1922, the government agreed with the proposal of the Diversion Department  

(new name of the Canal Department) on the construction of Suphanburi River Irrigation 

Project (“Pho Phraya Project” at present), the first inundation area project of Thailand;  

and the Chiang Rak – Khlong Dan Project for maintaining water level in the canals on  

the west bank of the Chao Phraya river to the Nakhon Nayok River and the Rangsit Canal 

downward to coastal area. The project helped storing water as well as alleviating  

flood and leaching salinity in soil along coastal area. 

The Department emphasized mainly on the provision and development of water  

resources for agriculture, and expansion and nourishing of area for better yield.  

All was done with modern diversion technologies to control rainfall and runoff for  

cultivation efficiency. 
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หลังจากกรมทดน้ำาเปลี่ยนชื่อเป็น กรมชลประทาน ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐  

กจิการชลประทานไดก้ระจายออกสูภ่มูภิาค มกีารกอ่สรา้งโครงการขึน้ในเกอืบทกุภาค เชน่ โครงการ

ชลประทานประเภทฝายขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคเหนือ “ฝายสินธุกิจปรีชา” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ 

ตามมาด้วยโครงการแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแม่วัง (ฝายหลวงสบอาง) จังหวัดลำาปาง 

โครงการนครนายก จังหวัดนครนายก โครงการสามชุก แม่น้ำาสุพรรณ และโครงการมะขามเฒ่า 

จังหวัดสุพรรณบุรี ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ พร้อมกับการวางแผนก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำาขนาดใหญ่  

เพื่อประโยชน์ในการเก็บน้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ งานกอ่สรา้งโครงการชลประทานขยายกวา้งออกไปในทกุภาคของประเทศไทย 

ประกอบดว้ยการจัดทำาโครงการพฒันาแหลง่น้ำาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่จดัหาน้ำาสำาหรบั

พืน้ทีท่ีข่าดแคลนใหส้ามารถทำาการเพาะปลกูได ้โดยการกอ่สรา้งโครงการชลประทาน ๘ โครงการ

ขึ้นพร้อมกัน คือ โครงการชลประทานลุ่มน้ำาลำาตะคอง ประกอบด้วยการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำา 

๙ แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา โครงการ

ชลประทานห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ โครงการบรรเทาอุทกภัยทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด  

โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านตูม-บ้านต้ิว จังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทานห้วยน้ำาหมาน 

จงัหวดัเลย และโครงการชลประทานหว้ยหลวง จังหวดัอดุรธาน ีในภาคเหนอื มีการกอ่สรา้งโครงการ 

แม่ปิงเก่า จังหวัดลำาพูน ภาคกลาง มีการก่อสร้างโครงการเพชรบุรี เป็นเขื่อนทดน้ำาปิดกั้นแม่น้ำา

เพชรบรุทีีอ่ำาเภอทา่ยาง และสรา้งเข่ือนเกบ็กกัน้ำาแกง่กระจานบรเิวณตน้น้ำาใหเ้กบ็กกัน้ำาไดม้ากขึน้ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในเขตจังหวัดเพชรบุรี 



After the Diversion Department was renamed to “Royal Irrigation Department”  

in 1927, irrigation work was extended to all regions. Construction projects were  

implemented in all parts of the country, starting in 1928 from a large-scale weir in  

the North named “Sinthu Kit Preecha Weir; Mae Faek Weir, Chiang Mai Province;  

Mae Wang Project with Sob Ang Weir, Lam Pang Province; Nakon Nayok Irrigation  

Project, Nakhon Nayok Province; Sam Chuk Project, Suphanburi River Project and  

Makham Thao Project in Suphan Buri Province in 1933. At the same, large-scale  

storage dams were planned for  water storage for the dry-season use. 

In 1939, construction projects of the RID covered all parts of the country. Water 

resources development projects for the Northeastern region were planned to provide  

water for this arid area to enable cultivation. 8 construction projects were simultaneously 

undertaken: Lam Takong River Project with 9 diversion dams in Nakhon Ratchasima  

Province; Thung Samrit Irrigation Project, Nakhon Ratchasima Province; Huai Saneng  

Irrigation Project, Surin Province; Thung Saeng Badan Flood Alleviation Project,  

Roi Et Province; Ban Tum-Ban Tew Flood Allevaiton Project, Maha Sarakham Province;  

Huai Nam Mhan, Loei Province; and Huai Luang Irrigation Project, Udon Thani Province.  

As for the North, there was Old Mae Ping Construction Project, Lamphoon Province. 
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หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ การชลประทานของไทยยิ่งพัฒนาเจริญ

ก้าวหน้ามากขึ้น มีการเร่งดำาเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดและประเภทต่างๆ  

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา อู่ข้าวอู่น้ำาสำาคัญของประเทศ 

โครงการเจ้าพระยาใหญ่ โครงการทดและส่งน้ำาขนาดใหญ่ที่สำาคัญที่สุดเป็นรูปเป็นร่างขึ้น 

ในปี ๒๔๙๕ โดยการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำาขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำาเจ้าพระยาที่อำาเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท เพื่อทดน้ำาเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการเจ้าพระยาใหญ่ หรือ “เข่ือนเจ้าพระยา” 

นั่นเอง

ตามมาด้วยการก่อสร้างโครงการเขื่อนอเนกประสงค์ที่สำาคัญ ๒ แห่ง คือ “เขื่อนภูมิพล” 

จังหวัดตาก ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ และ “เขื่อนสิริกิติ์” จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๔

หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เข่ือนทั้งสองแห่งนี้จึงเป็นหัวใจสำาคัญในการบริหารจัดการน้ำา 

ของประเทศตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยปริมาณเก็บกักของทั้งสองเขื่อนที่มากกว่า ๒๔,๐๐๐  

ลา้นลกูบาศกเ์มตร ขณะทีป่ระชากรทัง้ประเทศในเวลานัน้มเีพยีง ๑๘ ลา้นคน และมพีืน้ทีก่ารเกษตร

เพียง ๗.๘ ล้านไร่ 



In the Central Plain, there were Phetchaburi Irrigation Project with a diversion dam  

across the Phetchaburi river at Tha Yang District and Kaeng Krachan Storage dam  

for impounding water for the expansion of cultivation area in Phetchaburi Province. 

After World War II in 1945, irrigation in Thailand was largely developed; there were 

constructions of projects of various scales and types throughout the country. Especially  

in the Chao Phraya river basin, the rice bowl of the country, the Greater Chao Phraya,  

the large-scale diversion and distribution system and the most important one was in  

shape in 1952. Under the project, a large barrage named “Chao Phraya Barrage”  

was constructed across the Chao Phraya river at Sap Phraya District, Chai Nat Province  

to divert water into its command area. 

Followings are two large-scale and multi-purpose dams: Bhumibol Dam, Tak Province 

in 1957 and Sirikit Dam, Uttaradit Province in 1961. 

After their completion, both dams has been the key of water resources management 

of the country since then. With storage capacity of total 24,000 MCM, both dams  

could sufficiently serve the need of the then 18 million population, 1.25 million hectare  

cultivation area.
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“ท�านบซอง” ปราการส�าคัญยุคแรก

ในช่วงเวลาที่การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่แล้วเสร็จ ในยามที่เกิดภาวะ 

ความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำาจนถึงข้ันวิกฤติในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา เม่ือน้ำาเค็มรุกล้ำาเข้ามาถึงสะพาน

พระพุทธยอดฟ้า กรมชลประทานต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสวนผลไม้  

ที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญ  เช่น สวนทุเรียน สวนกระท้อน ย่านฝั่งธน บางพลัด บางกรวย นนทบุรี 

และไม่เกิดปัญหากับน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากยังไม่มีการทำานาปรังกันในเวลานั้น

กรมชลประทานซ่ึงคอยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อแน่ชัดว่าน้ำาเค็มรุกล้ำาเข้ามา 

ได้แน่ มาตรการที่นำามาใช้ คือ การสร้างทำานบซองปิดกั้นคลองต่างๆ เช่น คลองสาขาของคลอง

บางกอกน้อย คลองบางขุนนนท์ คลองลำาประโดงใหญ่ๆ และคลองที่เชื่อมต่อกันจำานวนมาก  

ด้วยการจ้างแรงงานรายวัน ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ คน  ในอัตราวันละ ๑๕ บาท ด้วยเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ 

เท่าที่มีในเวลาน้ัน เช่น จอบ เสียม มีด ทำาเป็นทำานบซองความสูงเสมอตล่ิง ด้วยการตอกเสา 

ทำาครา่ว แลว้ใชด้นิอดัลงไปปอ้งกนัไมใ่หน้้ำากรอ่ยเขา้มา แตล่ะแหง่ใช้เวลาเพยีง ๔-๕ วนักแ็ล้วเสรจ็  

เมื่อพ้นฤดูแล้งก็รื้อทำานบซองออก



“Closure Dams”, Our Old Fortification 

Just prior to the completion of Bhumibol and Sirikit Dam, water shortage occurred  

in the Chao Phraya basin and so severe that saline water intruded up to King Rama I  

Memorial Bridge in Bangkok. At that time, the RID undertook many measures to  

protect orchard area, one of Thailand cash crop eg. Durian and Santol locating mainly  

in Thonburi, Bang Plat and Bang Kruai districts and water for domestic consumption.  

Dry-season rice cultivation was not practiced at that time.

The RID, while keeping monitoring the situation closely, and after being certain that  

sea water intrusion could not be avoided, undertook construction measures to solve  

the problem. Closure dams were constructed to close Bangkok Noi, Bang Khun Non  

and Lam Pradong canals and its tributaries. 1,000–2,000 labors were hired at 15  

baht/day fee to manually construct the dam to the height of the canal banks by driving  

two rows of timbers and filling with clay. Those dams took only 4-5 days to finish,  

and were removed after the dry season.
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ในยุคที่ปราศจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม้กระทั่งแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ ชลศาสตร์ 

แต่กรมชลประทานยังมีเคร่ืองมือสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น คือ วิทยุสื่อสารระหว่าง

กรมชลประทานกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่จะวัดระดับน้ำาต้ังแต่นครสวรรค์ ชัยนาท 

สิงห์บุรี ส่งข้อมูลเข้ามาตั้งแต่เช้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะนำาตัวเลขมาพล็อตเป็นกราฟ  

ดูความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน และแผนที่คลอง แล้วใช้หลักวิชาการรวมทั้งประสบการณ์มา

วางแผนแก้ไขปัญหาว่าจะต้องดำาเนินการปิดกั้นคลองใดบ้าง

ในการป้องกันไม่ให้ค่าความเค็มในแม่น้ำาเจ้าพระยา ณ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เกินกว่า 

ค่ามาตรฐาน ๐.๒ กรัมต่อลิตร ในเวลานั้น จะระบายน้ำาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อผลักดันน้ำาเค็ม  

๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตรก็เพียงพอ

 

แก้ไขทุกปัญหา เมื่อคราฝนทิ�งช่วง

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา สถานการณ์ความแห้งแล้งมักจะเกิดขึ้นมากบ้าง 

นอ้ยบา้งขึน้อยูก่บัสภาพฝน มขีอ้มลูบนัทกึถงึสถานการณภ์ยัแลง้ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยวา่เกดิขึน้ 

อย่างรุนแรงในปี ๒๕๑๐, ๒๕๑๑, ๒๕๒๐, ๒๕๒๒, ๒๕๓๐, ๒๕๓๒, ๒๕๓๓, ๒๕๓๔, ๒๕๓๕, 

๒๕๓๖, ๒๕๔๒, ๒๕๔๘ แต่ครั้งที่รุนแรงมาก คือ ปี ๒๕๒๒ และ ปี ๒๕๓๖

ในปี ๒๕๒๒ เกิดฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝนยาวนานกว่าปกติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน

กนัยายน ปรมิาณน้ำาทีไ่หลลงอา่งเกบ็น้ำาตา่งๆ อยูใ่นเกณฑน์อ้ย โดยเฉพาะอา่งเกบ็น้ำาเขือ่นภมูพิล

และอา่งเกบ็น้ำาเขือ่นสริกิติิ ์ มปีรมิาณน้ำาไหลลงอา่งเกบ็น้ำาประมาณรอ้ยละ ๔๐ ของค่าเฉล่ียเทา่นัน้ 

ประกอบกับต้องระบายน้ำาเพื่อรักษานาปีไว้ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เม่ือส้ินสุดฤดูฝน 

จึงเหลือน้ำาต้นทุนที่จะใช้ในฤดูแล้งปี ๒๕๒๓ จำานวนจำากัด ประกอบกับฤดูฝนสิ้นสุดเร็ว ทำาให้ 

ระดับน้ำาในแม่น้ำาต่างๆ เกือบทุกสาย เช่น เจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง แม่กลอง เป็นต้น ลดลง

เร็วกว่าปกติประมาณ ๑ เดือน ทำาให้น้ำาเค็มไหลเข้ามาตามปากแม่น้ำาต่างๆ เร็วกว่าปีก่อนๆ 

แม้กรมชลประทานจะมีแผนการระบายน้ำาเพื่อผลักดันน้ำาเค็ม แต่อาจมีการสูบน้ำาไปใช้  

จนปริมาณน้ำาไม่เพียงพอต่อการเจือจางความเค็มได้ กรมชลประทานจึงกำาหนดแผนงานบรรเทา 

ความเค็ม นอกจากแผนการปล่อยน้ำาจืดจากเขื่อนต่างๆ มาควบคุมความเค็มที่จุดควบคุมไม่ให้ 

เกิน ๒ กรัมต่อลิตร เหนือสะพานพุทธฯ ขึ้นไปในแม่น้ำาเจ้าพระยา เหนืออำาเภอสามพรานขึ้นไป 

ในแม่น้ำาท่าจีน และบริเวณปากคลองดำาเนินสะดวก ในแม่น้ำาแม่กลอง ด้วยการปิดทำานบใหญ่

ป้องกันน้ำาเค็ม พร้อมกับขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ในเขตอิทธิพลน้ำาเค็ม 

ให้ทำาความเข้าใจกับราษฎร มีการปิดทำานบป้องกันพื้นที่ใน ๖ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี 

นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ๒๒๕ แห่ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำา ๑๑๕  

หน่วย สามารถช่วยเหลือพื้นที่สวนได้ประมาณ ๔๐๖,๖๖๐ ไร่



In that pre-computer period, even mathematic or hydraulic model was not  

available, the RID still had the most advanced communication mode of that time:  

radio transmission from its Bangkok headquarter to up country. RID staff then measured 

water level at  Nakhon Sawan, Chainat and Singburi provinces and transmitted data  

in the early morning to staff at the headquarter to plot daily curves and canal maps  

for monitoring changes. Considering with irrigation principles and their experience,  

RID staff then decided where to close canals.

To keep salinity in the Chao Phraya river measured at the Rama I Memorial Bridge  

to be lower than the standard set at 0.2 mg/l, at that time water was released through  

the Chao Phraya barrage at 50 m3/second or 4 MCM per day.

 

Every problems Can be Solved Even Erratic Rainfall

From recorded data, droughts in Thailand frequently occurred with either more  

or less severity. The recorded severe ones were in 1967, 1968, 1977, 1979, 1987, 1989, 

1990, 1991, 1992, 1993, 1999, 2005 with most severe ones in 1979 and 1993.

In 1979, erratic rainfall occurred longer than usual; that is, from July to September. 

Runoff was low, especially in the Bhumibol and Sirikit dams where only 40% of the  

average was stored. No matter how critical it was, the water had to be released to minimize 

damages to the wet-season rice cultivation, which resulted in very limited retained  

volume to be used for the dry season. Moreover, early end of rainy season worsened  

the situation as water level in almost all rivers of Thailand e.g. Chao Phraya, Tha Chin,  

Bang Pakong, Mae Klong was rapidly low and sea water intrusion happened earlier  

than expected. 

In spite of the RID early plan to thrust sea water, due to limited storage, fresh water 

was not enough to dilute salinity in those rivers. The Department undertook an urgent  

salinity fighting plan by releasing fresh water from storage dams upstream for salinity  

control at the point upstream from the Rama I Memorial Bridge to be less than 2 grams/ 

liter and the same was done for the Thai Chin River.  Large closure dams to prevent  

salinity intrusion were constructed at the mouth of Damnuen Saduak canal and in the  

Mae Klong river. Provincial governors of affected provinces were requested to explain  

the situation to their residents.  225 protection dykes with 115 pumps were constructed  
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ควบคู่กับการติดตามสภาพน้ำาฝน-น้ำาท่า การจัดสรรน้ำา และสภาพความเค็มของแม่น้ำา 

ตา่งๆ ตดิตามผลการปฏบิตังิานของทำานบน้ำาเคม็  และประกาศแจง้การคาดหมายสภาพความเค็ม

สูงสุดประจำาวันในแม่น้ำาต่างๆ  

มาตรการต่างๆ ที่กำาหนดทำาให้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๒๓ ที่ระบายน้ำา 

ได้น้อยกว่าแผนฯ แม้ค่าความเค็มจะอยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก แต่การปิดทำานบทำาให้ไม่เกิด 

ความเสียหายมากนัก 

จากแม่กลองสู่เจ้าพระยา สุดยอดแนวคิดแก้ความแห้งแล้ง 

ความแห้งแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๒๓-๒๕๒๕ ขณะที่มีการทำานาปรังในลุ่มเจ้าพระยา 

นบัลา้นไร ่เมือ่น้ำาในเขือ่นภมูพิลและเข่ือนสริกิติิม์ไีมเ่พยีงพอสำาหรบัการทำานาปรงั กรมชลประทาน

จงึตอ้งวางแผนกำาหนดการสง่น้ำาสำาหรบัทำานาสลบักนัระหวา่งฝัง่ตะวนัออกกบัฝัง่ตะวนัตกคนละป ี

เพื่อป้องกันการแย่งน้ำา 

ในช่วงความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นนี้เอง เมื่อน้ำาเค็มรุกล้ำาเข้ามาถึงสำาแล จังหวัดปทุมธานี และน้ำา 

ในแม่น้ำาเจ้าพระยาไม่เพียงพอจะผลักดันน้ำาเค็มออกไปได้ จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการ 

นำาน้ำาจากแม่น้ำาแม่กลองเข้ามาช่วยผลักดันน้ำาเค็มและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบประปา

ผู้นำาเสนอแนวคิดนี้ คือ นายรุ่งเรือง จุลชาต อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๒๓ เมื่อครั้งดำารง

ตำาแหน่งนายช่างผู้ควบคุมโครงการแม่กลองใหญ่



in 6 provinces: Bangkok, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Samut Sakhon 

and Samut Songkram to prevent 65,066 hectare orchard from this disaster.

Simultaneously done is rainfall - runoff monitoring, water allocation, salinity monitoring, 

reporting of the closure dams’ performance and forecasting of daily highest salinity  

value of each river.  

All above-mentioned measures were proved to be successful. In spite of fresh  

water release during February-March 1980 lower than planned, critical salinity value,  

damages could be limited. 

From Mae Klong to Chao Phraya 
is the Ultimate Drought Solution 

The next most severe drought occurred again during 1980-1982 and damaged  

dry-season rice cultivation in million hectares area on both banks of the Chao Phraya  

river. Very low storage in the upstream Bhumibol and Sirikit Dams required the  

Department to undertake an urgent plan to rotate water supply to east and west 

 banks to prevent water users conflicts. 

At that time, saline water intruded upward to Samlae point and the Chao Phraya River 

was too weak to fight it, thus came a new approach : water diversion from the Mae Klong 

River to help thrusting saline water and protect waterworks system.

This approach was initiated by  Mr. Rungruang Julachat, 23rd Director General  

of the RID who was the Great Mae Klong Project Engineer at that time.
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“เสนอให้เอ�น้ำ�จ�กเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิร�ลงกรณลงม� แล้วขุดคลองคอนกรีต  

เสริมเหล็กคว�มย�วนับร้อยกิโลเมตร จ�กแม่กลอง ท่�ม่วง ม�ถึงคลองมห�สวัสดิ์ ในเขตพื้นที่

ชลประท�น เพื่อประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รเวนคืนที่ดิน จนถึงบ�งเลน สิ้นสุดเขตชลประท�น  

ค่อยทำ�ก�รเวนคืนที่ดินจ�กบ�งเลนจนถึงมห�สวัสดิ์ ที่ก�รประป�ส่วนภูมิภ�คสร้�งโรงกรองน้ำ�

ขน�ดใหญ่ขึ้นม�ใหม่”

น้ำาประปาในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝั่งธนบุรีที่ใช้กันในทุกวันนี้ จึงเป็นน้ำาดิบจากแม่น้ำา

แม่กลอง จากความคิดและข้อเสนอของคนกรมชลประทานนี่เอง

คลองสง่น้ำาตามแนวความคดินี ้ยงัสง่น้ำาใหก้บัสนามบนิกำาแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

กำาแพงแสน ผ่านคลองจระเข้สามพันที่ขยายให้ใหญ่ขึ้น มาช่วยการเกษตรตลอดสองฝั่งคลอง  

รวมทั้งผลักดันน้ำาเค็มในแม่น้ำาเจ้าพระยา และทำาให้มีเงินสมทบเข้ามาในกองทุนหมุนเวียน 

เพื่อการชลประทานอีกด้วย

แต่กว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นและสำาเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่าย นายช่างผู้ควบคุมโครงการแม่กลอง

ใหญ่ต้องออกแรงทำาเอกสารและชี้แจงหลายต่อหลายครั้งกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน

ในจังหวัดกาญจนบุรี  

“สำ�นกังบประม�ณคงไมอ่นมุตัเิพร�ะเหน็ว�่ไมใ่ชภ่�รกจิของกรมชลประท�น กต็อ้งร�่งเอกส�ร

ชี้แจงให้กระทรวงกล�โหมและมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ลงน�ม เพร�ะในเวล�นั้นทั้งสองแห่ง 

กม็คีว�มจำ�เปน็ตอ้งก�รน้ำ�ม�ก แลว้กไ็ปชีแ้จงกบัสำ�นกังบประม�ณ โชคดวี�่ ดร.อ�ณตั ิอ�ภ�ภริมย ์

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรฯ ในขณะน้ันเข้�ใจ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนง�นในโครงก�รเงินกู้

จ�กธน�ค�รโลกได้”



“Water was released from Sri Nakarind and Vajiralongkorn dams first and there  

was the construction of a reinforced-concrete canal of hundred kilometers from the  

Mae Klong River at Tha Muang District to Mahasawat Canal.  This cut was in irrigation  

area to lessen land acquisition fee. After its end at Banglen, the RID undertook land  

acquisition to further it to Mahasawat canal where a new water treatment plant of  

provincial waterworks authority was located there.”

Thus pipe water in Bangkok Metropolitan at present is, in fact, water from the  

Mae Klong River as initiated by RID engineer.

This canal is also of great benefit since it supplies water for Kamphaeng Saen Airport 

and Kasetsart University, Kamphaeng Saen annex. Moreover, with the widening of  

Chorakhe Samphan canal, more supply was enabled to cultivation area on both banks  

of the canal. Together with its benefit in saline water prevention, this approach has  

generated addition revenue to the Department to be used as the RID revolving fund.

Though it may sound easy, but it was truly not. Mr. Rungruang Julachat, the Mae Klong 

Project Engineer of that time, made great effort in issuing documents and spending  

times explaining to concerned government agencies and people of Kanchanaburi Province.  

“The Budget Bureau didn’t agree with the proposal as they thought it was not  

the RID’s responsibility. So documents were sent to the Ministry of Defense and the  

Kasetsart Univiersity to sign as a prove that they were severely in need of water  

and submitted to the Budget Bureau. Luckily, Dr. Anat Aphaphirom, the then Minister  

of Agriculture and Cooperatives understood and agreed with me and the plan was  

so proposed to the World Bank for a loan instead.”
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เมือ่มกีารทำาประชาพจิารณโ์ครงการนี ้กน็ายช่างรุง่เรอืงอกีนัน่เอง 

ต้องชี้แจงทำาความเข้าใจกับชาวกาญจนบุรีและชาวสมุทรสงคราม

“มีคำ�ถ�มว่� เข�จะได้อะไรจ�กก�รเอ�น้ำ�จ�กแม่น้ำ�แม่กลองม� 

ที่กรุงเทพฯ ผมก็ถ�มกลับไปว่� พี่ศ�สน�อะไร เร�ศ�สน�พุทธด้วยกัน 

คนไทยด้วยกัน เวล�พี่ไปกรุงเทพฯก็ต้องใช้น้ำ� ถ้�ไม่ทำ�อย่�งนี้ ต่อไป 

พี่ไปกรุงเทพฯก็ต้องหิ้วน้ำ�ไปเอง น้ำ�ก็ไม่ต้องทิ้งเสียเปล่� เอ�ม�แก้

ปัญห�เฉพ�ะหน้�ดีกว่� ที่สมุทรสงคร�มก็คัดค้�น บอกว่�ทำ�ให้ 

ต้นมะพร้�วต�ย แต่ภ�พที่เอ�ม�แสดง มีต้นเล็กๆ กำ�ลังขึ้น ถ้�น้ำ�เค็ม

ขึ้นม�จริง ที่ต�ยต้องเป็นต้นเล็กๆ สิ”  

หลังจากใช้เวลายาวนานหลายปี คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้  

ดำาเนินการโครงการนี้ได้ ในช่วงที่นายรุ่งเรือง เกือบจะเกษียณ 

อายุราชการแล้ว 

 

ชลประทานรับผิดชอบในทุกพื�นที่ ทุกภาค

ปี ๒๕๒๙-๒๕๓๐ เกิดภาวะขาดแคลนน้ำารุนแรงอีกครั้ง เพราะมีปริมาณฝนตกลงมาน้อย 

ทั้งสองปี กินบริเวณกว้างในเกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวันออก และทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงตอนกลางฤดูฝน ปี ๒๕๓๐ ในช่วงที่ 

นายรุ่งเรือง ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการก่อสร้าง

กรมชลประทานตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอืพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน ดว้ยการสง่รถบรรทกุน้ำาทัง้หมด

ออกไป ร่วมกับรถบรรทุกน้ำาของทหารและของกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่รับผิดชอบกัน 

เป็นโซนๆ โดยใช้น้ำาในเขื่อนของชลประทาน   

“ต้องยอมรับกันว่� จะแก้คว�มแห้งแล้ง แก้ปัญห�น้ำ�ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไปไม่ได้  

ที่ทุกวันนี้ไม่แล้งจนเป็นทะเลทร�ย ไม่มีน้ำ�ใช้ อ�นิสงส์ม�จ�กเขื่อนที่กรมชลประท�นสร้�ง 

ม�ตั้งแต่เมื่อ ๕๐ ปีก่อน ที่เร�อยู่ดีกินดีได้จนถึงทุกวันนี้ กินบุญเก่�ทั้งนั้น เม่ือก�รก่อสร้�ง 

โครงก�รใหม่เป็นไปได้ย�ก ก็ต้องคิดว่� จะทำ�อย่�งไรที่จะเก็บน้ำ�ไว้ได้เต็มศักยภ�พยิ่งขึ้น  

และต้องรู้จักประหยัดอดออม”



Public hearing was also implemented; Mr. Rungruang himself explained to the  

resident of Kanchanaburi and Samut Prakan provinces that:

“Someone asked me what he would get from diverting water from Mae Klong to  

Bangkok, so I asked him what religious he believed. We are all Buddhist. We are all Thai. 

If we do not share water with Bangkok, next time when he comes to Bangkok, please  

bring his own portion of water. Without sharing, water will be drained to sea wastefully,  

so we had better solve the problem together. Someone from Samut Prakan objected  

the idea and said it would cause water intrusion and their coconut trees would die.  

So we showed him a picture of a small coconut tree which is growing to prove that it is 

not so as he think”  

However it took years for the Cabinet to approve the project and that time  

Mr. Rungruang was almost at the end of his time as government officials. 

 

Irrigation, the Work in All Parts of the Country
 

During 1986-1987, a severe drought occurred again due to low rainfall for 2  

continuous years. This time, the disaster covered all parts of the country, especially  

in the Northeast and the East. The situation was worst in the rainy season of 1987. 

At that time, Mr. Rungruang was the director of Construction Division of the RID.  

He  undertook a short-term solution by sending RID water trucks together with trucks  

from the Army and the Ministry of Interior carrying fresh water from RID dams to arid  

area in non-irrigated area, 

“We should be first admit that to 100 % solve flood and drought is impossible. 

But that Thailand hasn’t become desert and faced water shortage is due to storage  

dams that the RID constructed 50 years ago. So we can say that our good living today is 

due to our good old deed. As construction of a new dam is almost impossible at present, 

we shall emphasize on effective use and water saving.”
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รับมือได้แม้ในภาวะวิกฤติที่สุด

ในปี ๒๕๓๕ กรมชลประทานต้องเผชิญกับภารกิจอันหนักหน่วงในการแก้ไขวิกฤตการณ ์

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรง เนื่องจากฝนตกน้อยมากมาต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ โดยมีปริมาณฝนระหว่าง 

เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ต่ำากว่าปกติในทุกภาค โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำาเจ้าพระยา

ประสบภาวะแห้งแล้งมากผิดปกติ ปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือและภาคกลางในเขตลุ่มน้ำา 

มีปริมาณน้อย ต่ำากว่าฝนเกณฑ์ปกติเฉลี่ยที่เคยตกในอดีตถึงร้อยละ ๕๐ ในช่วงฤดูฝนระหว่าง 

เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ปี ๒๕๓๖ ยังเกิดฝนทิ้งช่วงนานเป็นประวัติการณ์ถึง ๖ สัปดาห์

น้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์นับแต่ที่มีการก่อสร้าง 

เขื่อนทั้งสอง ขณะที่ทุ่งราบเจ้าพระยาต้องการใช้น้ำาจากทั้งสองเขื่อนนี้ ปีละประมาณ ๘,๐๐๐  

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

ล้านลูกบาศก์เมตร ย่ิงกว่าน้ัน ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สถานการณ์น้ำาวิกฤติที่สุด  

เพราะปริมาณน้ำาในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เหลือรวมกันเพียง ๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

ต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคกลางราษฎรต้องขุดบ่อน้ำาตื้นและขุดน้ำาใต้ดิน 

ขึ้นมาใช้

ในช่วงวิกฤตินี้ กรมชลประทานต้องออกมาตรการห้ามทำานาปรัง เนื่องจากไม่สามารถส่งน้ำา

ใหไ้ด ้การทำานาปกีต็อ้งเลือ่นออกไป งดการเดนิเรอืในแมน่้ำาทา่จนีและแมน่้ำาเจา้พระยา หา้มสนาม

กอล์ฟทุกแห่งใช้น้ำาชลประทาน ทำาทุกอย่างที่จะทำาได้ รณรงค์ถึงขั้นให้รีไซเคิลน้ำา แต่ปัญหาใหญ่

อยู่ที่น้ำาเค็ม สวนส้ม สวนทุเรียนกำาลังจะล่ม เพราะไม่มีน้ำาผลักดันน้ำาเค็ม กรมชลประทานจึง 

ต้องปิดคลองเป็นร้อยแห่งไม่ให้น้ำาเค็มรุกเข้ามา ที่สำาคัญที่สุด น้ำาสำาหรับผลิตประปา ถ้าความเค็ม

เกิน ๐.๒ กรัมต่อลิตร ก็จะต้องหยุดส่งน้ำาประปา  



Handling the Most Critical Moment

In year 1992, the RID encountered the most critical drought since low rainfall  

had occurred since 1991 with the lowest rainfall during March to May in all regions. 

Especially in the Chao Phraya basin, drought so severely occurred since rainfall in its  

catchment area in the North and Central Plain was 50% lower than the average.  

Even in the rainy season during June to July 1993, erratic rainfall occurred and lasted  

for 6 weeks, the longest duration in history.

Stored water in the Bhumibol and Sirikit dam was at the lowest level since the  

dams completion.  While water demand in the Chao Phraya basin was at 8,000 MCM  

annually, on the 1st of January 1993, total water of both dams was only 5,000 MCM  

and on the 1st of January 1994 it was even lower to only 2,000 MCM, the lowest  

volume in the history of the country. Most of the people in the Central had to dig their  

own ponds and groundwater wells for their living.

During this critical period, the RID announced the prohibition of dry-season rice  

cultivation while the rainy-season cultivation must be postponed. Navigation in the  

Tha Chin and Chao Phraya rivers was prohibited. Using of irrigation water to water  

golf course was not allowed. Recycled water was firstly used. The most critical problem  

is water salinity; durian and orange orchard was heavily damaged because of no fresh 

water to thrust the intrusion of sea water. The RID had to block hundreds of canals to 

prevent sea water intrusion. If salinity at 0.2 mg/l was monitored, supply of it to waterworks 

plant would have been stopped.  
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มีการปรับแผนการส่งน้ำาเป็นคร้ังคราวเมื่อเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน้ำาในทุ่งอย่างรุนแรง 

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำาเข้าคลองชลประทานจากวันละ 

๒-๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ ๖-๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำาของ 

การประปาส่วนภูมิภาคและชาวสวนส้มในทุ่งรังสิตบางส่วน

ทำาการผันน้ำาจากแม่น้ำาแม่กลองมาลงแม่น้ำาท่าจีน โดยผ่านคลองจระเข้สามพันและคลอง 

ท่าสาร-บางปลา เพ่ือผลักดันน้ำาเค็มปากแม่น้ำาท่าจีน ประมาณวันละ ๔.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร  

และส่วนหนึ่งผันมาลงแม่น้ำาเจ้าพระยาเพื่อช่วยเหลือการประปานครหลวงในช่วงที่มีความเค็ม 

ขึ้นสูง

ช่วงที่เกิดสภาวะความเค็มขึ้นสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ได้มีการผันน้ำาจากแม่น้ำา 

ท่าจีนมาช่วยเหลือการประปานครหลวง ด้วยการสูบน้ำาที่สถานีสูบน้ำาโครงการพระยาบรรลือ 

และโครงการพระพิมล ผ่านคลองพระยาบันลือและคลองพระพิมล แล้วสูบไปออกที่ประตู 

ระบายน้ำาสิงหนาท และประตูระบายน้ำาบางบัวทอง ตามลำาดับ ทำาให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำาจืด 

ให้แก่แม่น้ำาเจ้าพระยาเพื่อผลิตน้ำาประปาและผลักดันน้ำาเค็มได้ประมาณวันละ ๑ ล้าน 

ลูกบาศก์เมตร ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๓๗ และก่อสร้างทำานบซองปิดกั้นคลองเช่ือมริมคลอง

พระยาบันลือและคลองพระพิมล รวมทั้งหมด ๔๘ แห่ง ปิดกั้นทำานบช่ัวคราวป้องกันน้ำาเค็ม 

ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและริมแม่น้ำาท่าจีน ๘๙ แห่ง และ ๑๔ แห่ง ตามลำาดับ ตั้งแต ่

ปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๗ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำาตามบริเวณทำานบ

ชั่วคราวป้องกันน้ำาเค็ม รวม ๑๐๐ เครื่อง เพื่อสูบน้ำาเน่าเสียในพื้นที่ออกเมื่อจำาเป็น

วิกฤตการณ์คร้ังน้ีผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคภูมิใจของกรมชลประทาน ท่ีทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน 

ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทสติปัญญา ความสามารถ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ป้องกันไม่ให้ 

ค่าความเค็มของแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ตำาบลสำาแล จังหวัดปทุมธานี เกินมาตรฐาน แม้จะมีปัญหาว่า

คลองที่จะผันน้ำาไม่มีความลาดเอียงพอ แต่กรมชลประทานก็สามารถกั้นทำานบชั่วคราวด้วย 

กระสอบทราย และสูบน้ำาใส่คลองพระยาบันลือกับคลองพระพิมลฝั่งแม่น้ำาท่าจีนให้มาออกที่ 

แม่น้ำาเจ้าพระยาได้สำาเร็จ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่อย่างใด



Water distribution plan was often adjusted. In February and March, water release  

from storage dams was increased from the normal discharge into irrigation canals  

at 2-3 MCM/day to 6-7 MCM/day just for alleviating water demand of Provincial  

Waterworks Authority and of orange farmers in part of Rangsit ground.

Water was diverted from the Mae Klong River to the Tha Chin River through 

Chorakhe Sam Phan and Tha San–Bang Pla canals. The daily released 4.5 million  

cubic meter water could help thrusting  sea water at the mouth of the Tha Chin River  

and  was diverted partly to the Chao Phraya for waterworks of the Metropolitan  

Waterworks Authority (MWA) during high salinity value was monitored in their supply.

The highest salinity in water was monitored in February–March. Water from the  

Tha Chin River was diverted for waterworks of the Metrolpolitan Waterworks Authority  

through pumping stations at Phraya Banlue and Phra Phimon Irrigation Projects.  

The diverted water was drained through Phraya Banlue and Pra Phimon canals and  

Singhanat and Bang Bua Thong regulators to the Chao Phraya River for waterworks  

and saline water prevention at 1 MCM/day for the whole March 1993. 48 Closure dams 

were constructed across the Phraya Banlue and Phra Phimon canals in addition to sea 

water protection dykes in 89 places along the west bank of the Chao Phraya River and  

14 places along the Tha Chin River. From the end of January to June 1994, 100 pumps 

were installed to those dykes to pump polluted water inside out if necessary.

Such critical period passed and brought the most pride to all RID staff. They had  

devoted themselves to cooperatively work with their utmost ability, knowledge and  

experience to solve those urgent problems and undertook salinity control of the Chao Phray 

River at Samlae Sub-district, Pathumthani province. In canals where slope ratio is not  

enough for diversion, the RID constructed temporary dykes with sand bags and pumped 

their water out through the Phraya Banlue and Phra Phimon canals to the Chao Phraya 

River successfully without any advanced technology applied.
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เข้มแข็งในทุกมาตรการ

นายปราโมทย์ ไม้กลัด อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๒๔ เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในสถานการณ์

ภยัแลง้ ป ี๒๕๓๕-๒๕๓๖ เมือ่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากรฐับาลสมยันายชวน หลกีภยั เปน็นายกรฐัมนตร ี

ให้เป็นผู้อำานวยการศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ติดตามสถานการณ์และกำากับ 

การบรหิารจดัการน้ำา เปน็คนกลางในการประสานงานทกุหนว่ยงาน ทัง้กรมชลประทาน การไฟฟา้

ฝ่ายผลิตฯ และการประปานครหลวง

“ต้องติดต�มและบริห�รจัดก�รกันเป็นร�ยวัน ดูน้ำ�ต้นทุน ดูก�รขึ้นลงของน้ำ�ทะเล มีระบบ

ตรวจสอบเข้�ม�ที่ศูนย์ฯ ทุกวัน ควบคุมก�รระบ�ยน้ำ�อย่�งเข้มงวด เพร�ะไม่ว่�สถ�นก�รณ์ 

จะเป็นอย่�งไร ก็ต้องระบ�ยน้ำ�ผ่�นเข่ือนเจ้�พระย�ให้ได้ ๔๐-๔๕ ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ที  

เพื่อควบคุมค่�คว�มเค็มที่สำ�แลไม่ให้เกิน ๐.๒ กรัมต่อลิตร ต้องตรวจสอบค่�คว�มเค็มที่สำ�แล 

และสะพ�นพระพุทธยอดฟ้�กันทุกวัน”

ปริมาณน้ำาที่มีอยู่เพียง ๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และต้องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคให้ได้ 

ถึง ๓ เดือน อีกทั้งต้องส่งน้ำาส่วนหน่ึงเข้าไปช่วยสวนส้มที่รังสิตจนถึงฉะเชิงเทรา ต้องส่งน้ำา 

แบบเป็นรอบเวร วันนี้ส่งน้ำาที่คลองสามคลองเดียว ให้ทุกคนสูบไปขังไว้ในสวนของตัวเอง 

วันรุ่งขึ้นส่งคลองสี่คลองเดียว เป็นต้น

เมือ่ดำารงตำาแหนง่อธบิดกีรมชลประทาน นายปราโมทย ์กต็อ้งแกป้ญัหาความแหง้แลง้รนุแรง

ที่เกิดขึ้นอีกครั้งช่วงปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ซึ่งปริมาณน้ำาในเขื่อนสำาคัญทั้งสองอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

๒ พันล้านลูกบาศก์เมตรเช่นกัน

“กรมชลประท�นออกม�ตรก�รเขม้แข็งเลยว�่ ไมส่ง่น้ำ�ใหก้บัก�รทำ�น�ปรงั  แตน่้ำ�กย็งัห�ยไป 

เพร�ะมีก�รสูบน้ำ�เข้�ที่น�ตลอดร�ยท�ง ตั้งแต่ใต้เขื่อนสิริกิติ์ลงม�ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  

พิษณุโลก ต้องเดินไล่เป็นร�ยแปลงกันเลย เพร�ะต้องเผ่ือน้ำ�ไว้เพื่อก�รอปุโภคบริโภค รักษ� 

ระบบนิเวศ ผลักดันน้ำ�เค็มตลอด ๑๕๐ วัน วันละ ๔.๕ ล้�นลูกบ�ศก์เมตร” 

นายปราโมทย์ ไม้กลัด



Being Strong in All Measures

Mr. Pramote Maiklad, 24th DG of the RID, played an important role during 1992-1993 

drought. He was appointed by the Prime Minister, Mr. Chuan Leekpai, as the director 

of the Ad Hoc Center for Drought Alleviation, responsible for water resources monitoring 

and management and coordination with all concern agencies including the RID,  

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and MWA.

“there, we monitored and managed water day by day by comparing stored water  

with sea tidal. All data was checked and water discharge was strictly done. No matter  

what the situation was, we must release water the Chao Phraya Barrage at least 40-45 

m3/s so as to control salinity measured at Samlae point to be lower than 0.2 miligrams  

per liter. This value must be monitored every day at Samlae and Rama I Memorial Bridge”

This only 2,000 MCM of water stored upstream was managed for domestic  

consumption use for 3 months as well as supplying for orange plantation area in  

Rangsit to Chachoengsao. Rotation system was then practiced, for example, today  

water is allocated solely for Canal 3 and tomorrow will be Canal 4’s turn.

Being Director General, Mr. Pramote had a chance to solve another country severe 

drought in 1998-1999 when stored volume of both large dams was only 2,000 MCM again.

“RID had to undertake  a strong measure that we would not supply water for 

dry-season rice cultivation. But water loss still occurred along the canal due to the  

farmer’s illegal pump into their farms. RID Staff was then assigned to patrol the area  

downstream of Sirikit Dam, Uttaradit Province and downward along irrigation canals.  

We had to do so to save water for domestic consumption, ecology conservation,  

salinity control for the next 150 days at 4.5 MCM/day.” 
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รอบคอบในแผนงานทุกขั�นตอน

ช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๔๘ ภาคตะวันออกประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาอย่างหนัก โดยเฉพาะใน

จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว ทำาให้มี 

การใช้น้ำาจำานวนมาก และปลายฤดูฝนปี ๒๕๔๗ ฝนยังหมดเร็วตั้งแต่เดือนกันยายน เกิดภาวะ 

ฝนทิ้งช่วงนาน ทำาให้น้ำาต้นทุนในอ่างเก็บน้ำามีน้อย ไม่เพียงพอสำาหรับการอุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรม และอื่นๆ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันดำาเนินการต่างๆ 

เพือ่แกไ้ขปญัหาน้ำาในภาคตะวนัออก เปน็แผนงานเรง่ดว่นทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว และสำารองฉกุเฉนิ 

ด้วยการให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำากัด (มหาชน) เพิ่มการจ่ายน้ำาให้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

จาก ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๒๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อขนาด ๗๐๐ มิลลิเมตร 

ส่งน้ำาได้ ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากอ่างเก็บน้ำาบางพระไปเพิ่มเติมให้การประปาชลบุรี 

๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการประปาพัทยาอีก ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมทั้ง

เร่งรัดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำาให้มากขึ้น

สำาหรับแผนงานระยะสั้น บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีการวางท่อขนาด ๑,๔๐๐ 

มิลลิเมตร จากแม่น้ำาบางปะกงไปลงอ่างเก็บน้ำาบางพระ ส่งน้ำาได้ ๔๐-๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

และเพิ่มเครื่องสูบน้ำาเพ่ือสูบน้ำาเพ่ิมข้ึนปีละ ๕๐-๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และแผนงานระยะยาว 

กรมชลประทาน จังหวัดชลบุรี และบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำากัด (มหาชน) ได้เร่งศึกษาการวางท่อ

เพิ่มอีก ๑ ท่อ โดยวางคู่ขนานกับท่อเดิม จากแม่น้ำาบางปะกงไปลงอ่างเก็บน้ำาบางพระ ส่งน้ำาได้ 

๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และกรมชลประทานยังศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำามาบหวายโสม 

ที่ตำาบลเขาไม้แก้ว อำาเภอบางละมุง เพื่อช่วยสนับสนุนเมืองพัทยาอีก ๙-๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

สำาหรับจังหวัดระยอง มีแผนงานเร่งด่วนให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำากัด (มหาชน) วางท่อที่ ๑ 

ผันน้ำาจากแม่น้ำาระยองเข้าสู่ระบบท่อของบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำากัด (มหาชน) ระยะทาง ๑๗ 

กโิลเมตร สามารถสง่น้ำาได ้๑๒๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั และวางทอ่คูข่นานกบัทอ่ที ่๑ สามารถ

ส่งน้ำาได้ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ จังหวัดระยองยังวางท่อผันน้ำาจากคลอง 

ทับมา-คลองน้ำาหู เข้าสู่ระบบท่อของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทาง ๗ กิโลเมตร 

ส่งน้ำาได้ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ส่วนแผนระยะสั้น กรมชลประทานมีการวางท่อผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาคลองใหญ่ลงสู่อ่าง 

เก็บน้ำาหนองปลาไหล ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร ส่งน้ำาได้ ๑๖.๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ศึกษา สำารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างวางท่อผันน้ำาอ่างเก็บน้ำาดอกกราย- 

หนองปลาไหล ปรมิาณน้ำา ๔๐ ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ป ีโครงการเพิม่ระดบัเกบ็กกัโดยการยกระดบั

สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำาดอกกราย โครงการก่อสร้างวางท่อผันน้ำาอ่างเก็บน้ำาประแสร์-หนองปลาไหล 

ก่อสร้างประตูระบายน้ำาแม่น้ำาระยอง เพื่อป้องกันน้ำาเค็มและเก็บกักน้ำาไว้ในแม่น้ำาระยอง  



Thorough Thinking in All Working Process

 In the dry season of 2005, the region affected most is the East where water  

shortage occurred severely, especially in Rayong and Chonburi province.  Being the  

land of industry factories and tourist destinations, both provinces demand large volume  

of water annually. However, in 2004, rainy season ended early, which resulted in low  

water storage inadequate for domestic consumption, industry and other requirements.  

The Royal Irrigation Department and other concerned agencies cooperatively solved  

water shortage in the East urgently with short-term, medium, long-term and emergency 

plans. East Water Group, a company, increased their supply of water to Laem Chabang 

Industrial Estate from the former 18,000 m3/day to 23,000 m3. A pipe of 700 mm.  

diameter was installed to deliver 50,000 m3 of water/day from Bang Phra Reservoir  

to Chonburi Waterworks Plant and 40,000 m3 to Pattaya Waterworks Plant. Reservoir  

dredging was also undertaken to increase its retention capacity.

Under the short-term plan, the East Water installed pipes of 1,400 mm. diameter  

from the Bang Pakong River to Bang Phra Reservoir to deliver 40-50 milion m3 of  

water and installed pumps for additional 50-60 MCM per year.  Long-term plan was  

undertaken by the RID, Chonburi Provincial Administration and East Water to accelerate  

the installment of pipes in parallel to the existing line to additionally deliver water  

from the Bang Pakong River to Bang Phra Reservoir by 70 MCM more each year.   

The RID also undertook the study for the construction of Map Mai Som Reservoir  

at Khao Mai Kaew Sub-district, Bang Lamung District for supply to Pattaya Town at  

9-10 MCM per year.

As for Rayong District, urgent plan was undertaken by the East Water to install  

Pipe Line No. 1 to divert water from the Rayong River into the water supply system  

of the company. That 17-km long pipe line could supply water by 120,000 m3/day.   

Another pipe line would be laid in parallel to Line No.1 to additionally divert 100,000 m3/

day. The Rayong Provincial Administration also installed diversion pipes from Thap Ma- 

Nam Hu canal to Map Taphut Industrial Estate; this 7 kilometer long pipe can carry  

water by 100,000 m3/day.

Under the short-term plan, the RID installed a 4–km long pipe line to divert 16.5  

milion m3 from Khlong Yai Reservoir to Nong Pla Lai Reservoir. We also undertook  
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และร่วมกับจังหวัดระยองและกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำาโครงการขุดลอกแม่น้ำาระยอง 

ทั้งสาย เพื่อเก็บกักน้ำาไว้ในแม่น้ำาระยองให้มากที่สุด

กรมชลประทานยังกำาหนดแผนระยะยาว ด้วยการปรับปรุงระบบส่งน้ำาโครงการอ่างเก็บน้ำา 

ประแสร์ในพื้นที่ ๑๓๗,๐๐๐ ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน นำาน้ำาส่วนเกินภาคเกษตร

มาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ยังมีแผนสำารองฉุกเฉิน โดยกรมชลประทาน จังหวัด และบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำากัด 

(มหาชน) ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำา แผนการขนส่งทางเรือ 

จากแม่น้ำาระยอง (บริเวณคลองคา) ผ่านท่าเรือน้ำาลึก TPI แผนการขนส่งทางเรือ จากเขื่อน 

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ประกอบการนิคมมาบตาพุด และการขุดร่องน้ำาเพื่อนำาน้ำา 

ที่ต่ำากว่าระดับน้ำาใช้การปกติจากอ่างเก็บน้ำาหนองปลาไหล โดยกรมชลประทาน

วิกฤติลุ่มเจ้าพระยาครั�งประวัติศาสตร์ 

ทุ่งเจ้าพระยาแล้งรุนแรงอีกคร้ังในปี ๒๕๕๓ เนื่องจากในปี ๒๕๕๒ ที่นายชลิต ดำารงศักดิ์  

ขึ้นดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน มีปริมาณฝนตกสะสมต่ำากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ ๓๐ ปี  

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เขตติดต่อภาคตะวันออก ในขณะที่การทำาเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวในเขตทุ่งเจ้าพระยา 

ทีใ่ชน้้ำาจากเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ ์มพีืน้ทีก่ารเพาะปลกู โดยเฉพาะขา้วนาปรงัเพิม่ขึน้มากกวา่

แผนที่กำาหนดไว้

นายชลิต ดำารงศักดิ์



the study, survey and design of a pipe line from Dok Krai Reservoir to Nong Pla Lai  

Reservoir to divert water at 40 MCM per year. Crest height of the Dok Krai Reservoir  

was increased for more storage capacity. There are also the construction of a pipe  

line from Prasae Reservoir to Non Pla Lai Reservoi and regulators across the Rayong River 

for saline water prevention and water retention; and the dredge of whole line of the  

Rayong River to maximize its storage, cooperatively undertaken by the RID, Rayong  

Provincial Administration and the Department of Civil Works and City Planning.

Under the long-term plan, RID improved distribution system of the Prasae Irrigation 

Project to increase it irrigation efficiency for 137,000 hectares area and divert excess  

water to industrial sector.

A plan was also formulated for emergency case by the RID and East Water by enabling 

navigation in the Rayaong River (through Ka Canal) to TPI port and from Kaeng Krachan 

Dam  by producers in Map Taphut Industrial Estate; and dredging river bed to enabling 

discharge from the Nong Pla Lai Reservoir at the level lower than the reservoir’s effective 

storage.

The Worst Drought 
in the Chao Phraya Basin in History 

 

In 2010-2011 during Mr. Chalit Damrongsak was the RID DG, severe drought  

occurred due to the lowest accumulated rainfall of the part 30 years in the upper North, 

upper Northeast and lower Northeast where connecting to the East. At the same time, 

dry-season rice cultivation that uses water released from the Bhumibol and Sirikit dams  

was practiced in the planned area.

๕๕



๕6

กรมชลประทานมีการประชุมแจ้งผู้เก่ียวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ดูแลฝ่ายการเมืองในพื้นที่ รวมทั้งเกษตรกร เพื่อแจ้งเตือนและขอความร่วมมือในการเพาะปลูก 

และใชน้้ำาตามแผนทีท่างราชการกำาหนดไว ้แตเ่อาเขา้จรงิ การเพาะปลกูกม็ากกวา่แผนทีก่ำาหนดไว้

โดยตลอด เป็นผลจากราคาข้าวดีและนโยบายรัฐบาลในการรับจำานำาข้าวทุกเมล็ด

ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ น้ำาในเขื่อนภูมิพลเหลือน้อยที่สุดในรอบ ๔๓ ปี  

แม้รวมกับเขื่อนสิริกิติ์ก็มีปริมาณน้ำาที่สามารถนำามาใช้ได้เพียง ๑,๗๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

ขณะที่การใช้น้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศต้องใช้น้ำาขั้นต่ำาเดือนละประมาณ  

๖๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ปริมาณฝนตก 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๓ จะต่ำากว่าเกณฑ์ปกติ และจะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงปลาย

เดอืนมิถนุายน ๒๕๕๓ ถงึกลางเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๓ และมคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะเกดิปรากฏการณ์

เอลนีโญ

ทำาให้มีความจำาเป็นต้องสำารองน้ำาไว้สำาหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ในเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๓ ข้ันต่ำา ๑,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สรุปแล้วทั้งเขื่อนภูมิพล 

และเขื่อนสิริกิต์ิ มีน้ำาที่สามารถใช้เพ่ือการเกษตรเหลือเพียง ๕๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น  

ขณะที่การปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำาเจ้าพระยาช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะต้องใช้น้ำาในปริมาณ 

๒,๐๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ 

ขอให้เลื่อนการทำานาปีในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน้ำาจากเขื่อนภูมิพลและ 

เขื่อนสิริกิติ์ ในเขตภาคเหนือตอนล่างและเขตโครงการเจ้าพระยาใหญ่ จากปกติในเดือน 

พฤษภาคมออกไป จนกว่าจะเริ่มมีฝนตกชุกและเพียงพอต่อการเพาะปลูกประมาณกลาง 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓

แต่การแจ้งเตือนของกรมชลประทานมักถูกเพิกเฉยเฉกเช่นทุกครั้ง โดยคำาอ้างว่า “ไม่รู้”  

ทั้งที่ในความจริงมีการแถลงข่าวทางสื่อมวลชน การออกประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ว่า

ราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เจ้าหน้าที่

ชลประทานในพื้นที่เองก็ทำาการประชาสัมพันธ์ด้วยอีกทางหนึ่ง

“คร�วนี้ กรมชลประท�นจึงตัดสินใจทำ�โปสเตอร์ขอคว�มร่วมมือเรื่องก�รปลูกข้�วไปติดที่ 

ทีว่�่ก�รกำ�นนั ผูใ้หญบ่�้น ศ�ล�กล�งหมูบ่�้น ต�มเส�ไฟฟ�้ ตน้ต�ลกล�งทุง่น� สำ�นกัชลประท�น

บ�งแห่งลงทนุถงึขัน้ใชเ้ฮลคิอปเตอรโ์ปรยใบปลวิ และแจกทองคำ�ใหก้บัผูท้ีเ่กบ็ใบปลิวแผน่ทีมี่ร�งวลั

ระบุไว้ เรียกว่�ใช้กันทุกวิธี”



The RID held meetings of all concerned including local administrations, local  

political leaders and farmers to warn and request for their cooperation in cultivation  

and water as planned by the government. However, due to high and guaranteed rice  

price, actual cultivation always exceeded the planned.

On 1st May 2010, the new lowest water level in 43 years was found. Together  

with the volume in the Sirikit Dam, the effective storage was only 1,730 MCM while  

the demand for consumption and ecology balance required at least 600 MCM. The  

Meteorological Department also forecasted the rainfall in May to June 2010 would  

be lower than usual and erratic rainfall would occur at the end of June 2010 to mid  

of July 2010 whereas El Nino effect was on the way.

While water had to be reserved for consumption and ecology conservation in May  

to June 2010 by at least 1,200 MCM, this implied that from the total resource stored  

in the Bhumibol and Sirikit dams, only 530 MCM was available for agriculture. This is  

so much far from the actual requirement for rice cultivation in May to June of that year  

at 2,050 MCM.

On 21 May 2010, the Ministry of Agriculture and Cooperatives announced the  

postponement of wet-season cultivation in the project area that used water from the  

Bhumibol and Sirikit dams in the lower North and the Great Chao Phraya Project to May. 

Until then there was adequate rainfall for rice plantation in July 2010.

However, warning of the RID was always ignored as farmers simply said “I don’t know”. 

The warning was, in fact, disseminated through all media, through provincial governors and 

all related government agencies and on farm level by RID staff.

“At that time, the RID decided to produce posters requesting for cultivation  

cooperation for posting at the office of village leaders, village centers, electric  

poles and even at the high plam trees in the field. Some irrigation offices even  

dropped pamphlets from helicopters with lucky draws numbers for prices. We really  

did everything we could.”
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บริหารจัดการน��า เรื่องยากที่ไม่ยากน��า เรื่องยากที่ไม่ยาก เรื่องยากที่ไม่ยาก
 

ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เหลือน้ำาที่สามารถ 

ใช้ได้เพียง ๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวิกฤติรุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่ง เพราะนอกจากเรื่องน้ำา 

เพือ่การเกษตรแลว้ อกีปญัหาทีต่ามมา คอื น้ำาเค็มรกุล้ำาเขา้มาในแม่น้ำาเจา้พระยา ซึง่หากไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ ความเดือดร้อนจะตามมาอีกมาก 

แผนการแก้ปัญหาของกรมชลประทานจึงแบ่งออกเป็นช่วงๆ คือ ช่วงที่ระดับน้ำาทะเลอยู่ 

ในภาวะปกติ ช่วงที่ระดับน้ำาทะเลเร่ิมข้ึน และช่วงที่ระดับน้ำาทะเลขึ้นสูงสุด ซึ่งเป็นช่วงที่มี 

ผลกระทบกับการผลิตน้ำาประปามากที่สุด วิธีการแก้ไข คือ ปรับการระบายน้ำาของเขื่อนต่างๆ 



Water Management, 
A Matter that Seems Difficult but Not

On 18 June 2010, the new low of retention in the Bhumibol and Sirikit was found.  

With only 800 MCM, not only damage on agriculture could be expected but also sea  

water intrusion into the Chao Phray River was certain. 

Solution measures were divided into stages. Initial stage was done when the sea  

tidal was at its highest level that would affect waterworks most. During that time, discharge 

from various dams upstream would be released into the Chao Phraya in addition 

from water diverted from the Mae Klong River for thrusting sea water at its high tide.  

To do so, water was released through the Chao Phraya Barrage at 45 m3/s and from  
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ที่ไหลลงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา และผันน้ำาจากลุ่มน้ำาแม่กลองมาช่วยในการไล่น้ำาเค็ม โดยช่วงที่ 

ระดบัน้ำาทะเลขึน้สงูสดุ ระบายน้ำาทา้ยเขือ่นเจา้พระยา ๔๕ ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาท ีและระบายน้ำา

จากเขื่อนป่าสักผ่านเขื่อนพระราม ๖ ๑๐-๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผันน้ำาจากลุ่มน้ำาแม่กลอง

ผ่านทางคลองจระเข้สามพัน คลองสองพี่น้อง ลงสู่แม่น้ำาท่าจีน และสูบจากแม่น้ำาท่าจีนเข้าคลอง

พระยาบนัลอืในอตัรา ๕๐ ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาท ีลงสู่แม่น้ำาเจา้พระยาทีป่ระตรูะบายน้ำาสิงหนาท  

ด้านเหนือโรงสูบน้ำาดิบของการประปานครหลวงที่ตำาบลสำาแล จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง  

๑๗ กิโลเมตร แต่การบริหารจัดการให้ได้ตามต้องการนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

เพราะนอกจากต้องเฝ้าระวังและติดตามตลอดเวลาแล้ว ยังต้องบริหารจัดการในเวลาที่ 

เหมาะสม สอดคล้องกับระยะเวลาเดินทางของน้ำาและเวลาน้ำาเค็มขึ้นลง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา 

มีประสิทธิภาพและใช้น้ำาน้อยที่สุด โดยการปล่อยน้ำาจากประตูระบายน้ำาสิงหนาท ในจังหวะ 

น้ำาทะเลเริ่มขึ้นมาได้ระยะหน่ึง เพ่ือไปช่วยดันน้ำาเค็ม ให้ค่าความเค็มที่ปากคลองสำาแลไม่เกิน  

๐.๒ กรัมต่อลิตร

การบริหารจัดการน้ำาในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๓ ด้วยวิธีดังกล่าว ทำาให้ค่าความเค็มที่ปากคลอง

สำาแลเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำาหนดในช่วงน้ำาทะเลขึ้นสูงเพียงแค่ ๔ ครั้งเท่านั้น คือ วันที่ ๒๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าความเค็ม ๐.๔๐๔ กรัม/ลิตร วันที่ ๒๒ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. ค่าความเค็ม ๐.๓๔๔ กรัม/ลิตร วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๕.๐๐ น. ค่าความเค็ม ๐.๓๔๔ กรัม/ลิตร และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าความเค็ม ๐.๒๓๘ กรัม/ลิตร



the Pasak Dam through the Rama VI Barrage at 10-12 m3/s. Water was diverted from  

the Mae Klong River through the Chorakhe Sam Phan and Song Phi Nong canals into  

the Tha Chin River where further distribution through the Phraya Banlue Canal at 50 m3/s 

was made into the Chao Phraya River at Singhanat Regulator, just north of a waterworks 

plant of the MWA at Samlae Sub-district, Pathumthani.

Measures were undertaken but management was not that easy.

Special caution had to be made so that management at proper time of sea low and 

high tide would be met for the most efficiency and water saving. Water released from Sing-

hanat Regulator after the high tide was up for a while had helped thrust saline water to 

control salinity value at Samlae point to be less than 0.2 mg/l.

Water management during the dry season 2010 with the above-mentioned measure 

resulted in the quite effective control of the salinity at Samlae point. Only four times the 

salinity value exceeded the set standard : on 21 May 2010 at 07.00 hr at 0.404 mg/l; 22 

May 2010 at 05.00 at 0.345 mg/l; 23 May 2010 at 05.00 hr at 0.344 mg/l; and 25 May 

2010 at 07.00 hr at 0.238 mg/l.

61



6๒

ถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยี

 “เมื่อวันที่น�ยกรัฐมนตรี น�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ม�จัดร�ยก�รเช่ือม่ันประเทศไทย เรื่อง 

สถ�นก�รณ์ภัยแล้งที่ศูนย์ประมวลและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์น้ำ� กรมชลประท�น ในวันที่ ๕ 

มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นครั้งแรกที่ศูนย์ประมวลและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์น้ำ�ออกสู่ส�ยต�

ประช�ชนท่ัวประเทศ หล�ยคนท่ีรู้จักถ�มผมว่� กรมชลประท�นมีเคร่ืองมือในก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� 

ทันสมัยขน�ดน้ีเลยหรือ ที่จริงเร�อย�กทำ�ให้ดีกว่�นี้อีก แต่ไม่ค่อยได้รับงบประม�ณ ทำ�ม�ได้ 

ขน�ดนี้ก็ต้องผ่�นอธิบดีม�หล�ยคน เพร�ะได้งบประม�ณปีละนิดปีละหน่อย แต่ขณะนั้นศูนย์ฯ 

ของกรมชลประท�นก็เป็นศูนย์บริห�รจัดก�รน้ำ�ที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพร�ะมีข้อมูลปริม�ณน้ำ�

ในเขื่อนต่�งๆ ทั่วประเทศ ปริม�ณน้ำ�ในลำ�น้ำ�ส�ยหลักทั่วประเทศ ลำ�น้ำ�สำ�คัญๆ จะใช้ระบบ 

โทรม�ตร ส่งข้อมูลแบบ Real Time ภ�พ CCTV แบบ Real Time จ�กเขื่อนสำ�คัญและประตู 

ระบ�ยน้ำ�ต่�งๆ และค่�ต่�งๆ ท่ีจำ�เป็นต่อก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ท่ัวประเทศ จะรวบรวมอยู่ในศูนย์ฯน้ี”

มกีารประชมุรว่มของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรือ่งน้ำาทีศู่นยฯ์ นีเ้ปน็ประจำา เช่น กรมชลประทาน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำา กรมทรัพยากรน้ำา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการ

และผงัเมอืง ทัง้ชว่งกอ่นฤดฝูน ชว่งฤดฝูน และชว่งวกิฤต ิจะมกีารประชมุทกุอาทติย ์เพือ่วเิคราะห์

ข้อมูล และกำาหนดแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ  

จะมีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์บริหารจัดการน้ำา  

มาช่วยเป็นที่ปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ เช่น นายจริย์ ตุลยานนท์ อธิบดีกรมชลประทาน 

คนที่ ๑๙ นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน และนายวิทยา สมาหาร  

อดีตผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา เป็นต้น



Ready with Appropriate Technology

 “On 5 June 2010, Mr.  Abhisit Vejjajiva, the Prime Minister came to record TV  

program “We believe in Thailand” at the Water Watch and Analysis Center of the RID.  

That was the first time that the public could see technologies the department had.   

Someone asked me how came the RID had so much amazing technology just like that.  

I simply replied that it could be better if we had been allocated with more budget.  

To be this far, it took times and many DGs. But at that moment, we were the best water 

management center of Thailand because we had transmitted data from all dams of  

the country; and volume of every main country river. All these data transmitted in real  

time and by CCTV from those main dams and regulators. All the data that necessary  

for the country water management was here.”

Meetings were regularly held at the center among concerned agencies including  

the RID, EGAT, Meteorological Department, Hydrographic Department of the Royal Thai 

Navy, Bangkok Metropolitan Administration, Hydro and Agro Informatics Institute,  

Department of Water Resources, Department of Disaster Prevention and Mitigation,  
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วิกฤติครั�งล่าสุด
 

วกิฤตจิากการขาดแคลนน้ำาเกดิขึน้กบัประเทศไทยอกีครัง้ ในชว่งป ี๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เนือ่งจาก

มีปริมาณฝนน้อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รับน้ำา 

ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ทำาให้ในปี ๒๕๕๖ มีปริมาณน้ำาไหลสะสมลงอ่างเก็บน้ำาของเขื่อน

ทั้งสองน้อยที่สุดในรอบ ๑๐ ปี (น้อยกว่าปี ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๓ ที่ประเทศไทยเกิดภัยแล้งรุนแรง) 

และส่งผลให้ปริมาณน้ำาต้นทุนของปี ๒๕๕๗ ค่อนข้างน้อย

ซ้ำารา้ยในป ี๒๕๕๗ ปรมิาณฝนตกเฉลีย่สะสมทัง้ประเทศ ตัง้แตว่นัที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ๑,๓๘๑.๒ มิลลิเมตร ทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณ 

ฝนตกสะสมน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๓ โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม ฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่

เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำาที่สุดใน 

รอบ ๓๐ ปี เมื่อคำานวณปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนนี้ต่ำากว่าค่าปกติถึงร้อยละ ๓๑

สภาพน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มีปริมาณน้ำารวมกันทั้งสิ้น ๔๘,๓๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของความจุที่ 

ระดับเก็บกัก ปริมาณน้ำาใช้การได้ ๒๔,๕๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของความจุที่

ระดับเก็บกักน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ถึง ๘,๔๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มี

ปริมาณน้ำาใช้การได้รวมกัน ๕,๒๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๑,๑๒๗ 



and Department of Public Works and Town & Country Planning at intervals. Prior to  

the rainy season, during the rainy season and during critical disaster, meetings were  

held every week to analyze data and determine approaches on water management  

and problem solution. In emergency periods, former high-ranking officials who came  

to attend as advisors to the meetings are namely, Mr. Chari Tunlayanonda, 19th RID DG; 

Mr. Chaiwat Preechawit, Former Deputy DG; and Mr. Vithaya Samahan, Former Director  

of the Office of Research and Development.

The Most Recent Disaster
 

Water shortage occurred again recently in 2012-2014 due to low rainfall since 2012  

in the catchment area of the Bhumibol and Sirikit dams.  As a result, accumulated  

storage of both dams reached its lowest in 10 years (lower than that of 2005 and 2010, 

years of severe drought) and thus retention volume for the 2014 was rather low.

Worse is 2012 accumulated rainfall of the country from the 1st January 2014 to 31st 

October 2014 at 1,381.2 millimeters. Accumulated rainfall in all regions was lower than  

that of 2013 by 13%, especially in May that low and medium rainfall occurred.  

Average rainfall of the Northeast reached its lowest in 30 years.  Average rainfall  

of the country of this month was lower than the average by 31%.

Water resources of large and medium reservoirs on the 1st November 2014 totaled 

43,329 MCM or 65% of its storage capacity and lower than that of 2013 by 8,453 MCM.   

Only 24,526 MCM was effective storage or only 33% of all. Total effective storage  

of the Bhumibol and Sirikit dams was 5,216 MCM, which was 1,127 MCM lower than  

that of 2013.  Effective storage at Kwai Noi Bamrung Daen was 744 MCM or 107 MCM 

lower than that of 2013. Effective storage of the Pasak Dam was 817 MCM or 142 MCM 

lower than that of 2013.

With limited resources, the RID had to undertake water management measures  

that suited the situation most. Distribution plan of total 13,784 MCM resource was  

made by prioritizing supplies: 1,981 MCM for domestic consumption; 5,530 MCM  

for ecology conservation such as thrusting sea water; 5,993 MCM for agriculture;  

and 280 MCM for industry. 1,900 MCM of those supplies was from Bhumibol  
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ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำารุงแดน มีปริมาณน้ำาใช้การได้ ๗๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร  

น้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำาใช้การได้ 

๘๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร

กรมชลประทานจึงต้องกำาหนดมาตรการบริหารจัดการน้ำาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับปริมาณน้ำาต้นทุนในอ่างเก็บน้ำา ฯลฯ โดยวางแผนการจัดสรรน้ำาไว้ทั้งหมด 

๑๓,๗๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำาดับความสำาคัญ คือ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปา 

๑,๙๘๑ ล้านลกูบาศกเ์มตร เพือ่รกัษาระบบนเิวศทางน้ำา เชน่ ผลักดนัน้ำาเคม็ ขบัไลน่้ำาเสยี ๕,๕๓๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรกรรม ๕,๙๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการอุตสาหกรรม 

๒๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในจำานวนน้ีเป็นการระบายน้ำาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ๑,๙๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำารุงแดน ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากน้ี ยังกำาหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๕๘ ทั้งประเทศไว้ที่ ๘.๙๐  

ล้านไร่ เป็นข้าวนาปรัง ๕.๘๐ ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน ๑.๘๑ ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 

๓.๙๙ ลา้นไร)่ พชืไร ่พชืผกั ๓.๑๐ ลา้นไร ่(ในเขตชลประทาน ๑.๒๔ ล้านไร ่และนอกเขตชลประทาน 

๑.๘๖ ล้านไร่) นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เพาะปลูกต่อเนื่องและบ่อปลา-บ่อกุ้งอีก ๓.๒๓ ล้านไร่  

รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ๑๒.๑๓ ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน ๖.๒๘ ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 

๕.๘๕ ล้านไร่)

แต่การณ์กลับตรงข้าม ในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรกลับเพาะปลูกพืชเกินจากแผนที่

กรมชลประทานวางไว้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่มีการปลูกข้าวนาปรังใน 

เขตพื้นที่ชลประทานเกินจากแผนไปถึงร้อยละ ๑๑๙ ปริมาณน้ำาที่ระบายจากเขื่อนถูกสูบออกจาก

ลำาน้ำาเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  ส่งผลให้มีปริมาณน้ำาไม่เพียงพอเพื่อใช้ในการผลักดัน 



and Sirikit dams, 500 MCM from Kwai Noi Bamrung Daen and 500 MCM from  

Pa Sak Jolacid Dam.

Moreover, dry-season cultivation of the year 2013/14 was limited at 1.424 million  

hectares which should consist 0.92 million hectare dry-season rice cultivation  

(0.29 irrigation area and 0.62 non irrigated area) and 0.5 million hectares for  

vegetable plantation (0.2 irrigation area and 0.3 non irrigated area). Fish and shrimp  

farms were also planned for 0.52 million hectares. All cultivation area of that year should 

total 1.95 million hectares (1 million hectare irrigation area and 0.93 non irrigated area).

But actual practice turned differently. Dry-season rice cultivation exceeded  

the plan by 199 %. Water release from the dam was used mostly for agriculture,  

thus the rest was insufficient for sea water thrust.  Sea water intrusion, consequently,  

occurred at the end of January, earlier than usual in May. Salinity value was much over  

the standard, especially in the Chao Phraya and Bang Pakong rivers, which affected  

water for agriculture and waterworks.

The situation forced the RID to halt its distribution for wet-season rice cultivation  

in October 2014 and for dry-season rice cultivation during November 2014 to  

April 2015. Farmers were requested to halt their caged fish farming during October  

2014 to April 2015 in the Chao Phraya and Mae Klong rivers. Public relations were  

made steadily to disseminate information of the situation and promotion of water saving  

for effective use of limited resource. 

In other basins, water distribution was planned according to their retained  

volume; except for Mae Kung Udom Thara dam, Chiang Mai Province; Huai Luang Dam, 

Udonthani Province; Ubonrat Dam, Khon Kean Province; Lam Takong Dam, Nakhon  

Ratchasima Province, Mun Bon Dam, Nakhon Ratchasima Province; Lam Chae Dam,  

Nakhon Ratchasima Province; Krasiaw Dam, Suphanburi Province; Thap Salao Dam, 

Uthaithani Province; Chulabhorn Dam, Chaiyaphum Pronvice and Kaeng Kracha Dam, 

Petchaburi Province where low resource was found and Lam Phra Pluang Dam,  

Nakhon Ratchasima Province (where spillway was being maintained), water distribution  

was strictly stopped for dry-season rice cultivated and limited for other demand  

as planned.  

An additional measure was undertaken by the RID to alleviate hardship of farmers 

 in the Chao Phraya and Mae Klong Basin where farmers had to halt their 2014/15  
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น้ำาเค็ม  ในปี ๒๕๕๗ จึงเกิดสถานการณ์น้ำาเค็มรุกล้ำาลำาน้ำาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม  

ซึ่งเร็วกว่าปกติที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี รวมทั้งความเค็มเกินค่ามาตรฐาน 

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะแม่น้ำาเจ้าพระยาและแม่น้ำาบางปะกง ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึง 

การใช้น้ำาด้านการเกษตร รวมทั้งการผลิตน้ำาประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กรมชลประทานจึงจำาเป็นต้องงดส่งน้ำาเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี

ตอ่เนือ่งในเดอืนตลุาคม ๒๕๕๗ และขา้วนาปรงัป ี๒๕๕๗/๕๘ ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๗ 

ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ระหว่างเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในเขตลุ่มน้ำาเจ้าพระยาและลุ่มน้ำาแม่กลอง พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรและคนทั่วไปรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำาอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

ในเขตลุ่มน้ำาอื่นๆ ก็มีการวางแผนจัดสรรน้ำาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำาต้นทุน ยกเว้นพื้นที่ 

ทีใ่ชน้้ำาจากเขือ่นแมก่วงอดุมธารา จังหวดัเชยีงใหม ่เขือ่นหว้ยหลวง จงัหวดัอดุรธาน ีเขือ่นอบุลรตัน ์

จังหวัดขอนแก่น เขื่อนลำาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา เขื่อน 

ลำาแชะ จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี 

เขือ่นจฬุาภรณ ์จังหวดัชยัภมู ิเขือ่นแกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่มปีรมิาณน้ำาตน้ทนุอยูใ่นเกณฑ์

น้อย และเขื่อนลำาพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา (ปิดปรับปรุง Spillway) ก็ให้งดส่งน้ำาเพื่อการ 

เพาะปลูกข้าวนาปรัง และควบคุมการใช้น้ำาในกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนที่กำาหนด  

นอกจากนี ้กรมชลประทานยงัมมีาตรการเสรมิเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรในพืน้ทีลุ่ม่น้ำาเจา้พระยา

และลุ่มน้ำาแม่กลองที่ต้องงดทำานาปรังในฤดูกาล ๒๕๕๗/๕๘ ด้วยการจ้างเกษตรกรมาซ่อมแซม 

ขุดลอกคลอง กำาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำาลำาคลองต่างๆ ซ่อมแซมอาคารชลประทานที่

ชำารุดเสียหายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ ก่อสร้างอาคารชลประทานใหม่ และบำารุง

รักษาคลองชลประทานต่างๆ ด้วยค่าแรง ๓๐๐ บาทต่อวัน วงเงินรวม ๒,๔๐๐ ล้านบาท ในช่วง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

กว่า ๑ แสนราย



wet-season rice cultivation. They were paid to come to maintain irrigation channels  

to their utmost efficiency; eradicate weed in channels; and construct new irrigation  

structures at the labor fee 300 baht/day. For this purpose, 2,400 million budget was  

allocated for 1 November 2014 to 30 April 2015 and 100,000 farmers joined the program.

Reliable Measures

Cooperative from all concerned sector has made drought solution of 2014/15  

successful ones. The situation was not so severe and under control. The Chao Phraya  

and Mae Klong basins did not encounter water shortage for consumption, especially  

for waterworks of the MWA, Water was also adequate for ecological conservation  

and sea water thrust of the main rivers like the Chao Phraya, Bang Pakong, and Mae Klong. 

The severe drought in the Tha Chin River was quickly controlled. As for the East, water  

was so well managed that it was sufficient for allocation to all sectors, especially, industry.

Compared with the retention volume of 2004 at the most critical time of only  

2,048 MCM;  the 2014 dry season retention  volume of  6,777 MCM in upstream dams 

is certainly adequate for domestic consumption. Even though the wet-season rice  

cultivation has to be postponed for 1-2 months due to late rainfall, water is still enough. 

Through all droughts of Thailand history, the Royal Irrigation Department is the  

main agency in alleviating the hardship of people. Starting with the objectives as  

laid by His Majesty King Chulalongkorn, Rama V, who established the Canal Department  

on 13 June 1902, we have served the country and responded to their Majesties, 

King Rama V to the present King Rama IX continuously till our 113 years of establishment 

this year 2015.
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หลักประกันที่เชื่อมั่นได้

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำาให้การบริหารจัดการน้ำาในฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘  

ประสบความสำาเร็จ ทำาให้สถานการณ์ไม่รุนแรง และสามารถควบคุมได้ โดยลุ่มน้ำาเจ้าพระยา 

และลุ่มน้ำาแม่กลองไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะระบบผลิต 

น้ำาประปาของการประปานครหลวง การรกัษาระบบนเิวศและการผลักดนัน้ำาเค็มในแม่น้ำาสายหลัก 

เช่น แม่น้ำาเจ้าพระยา แม่น้ำาบางปะกง และแม่น้ำาแม่กลอง แม้จะมีปัญหาในระยะแรกในแม่น้ำา 

ท่าจีน แต่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในลุ่มน้ำาภาคตะวันออก 

ก็สามารถจัดสรรน้ำากับผู้ใช้น้ำาในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปี ๒๕๓๕ ซึ่งมีปริมาณน้ำาเหลือในเขื่อนเพียง ๒,๐๔๘ 

ลา้นลกูบาศกเ์มตรแลว้ ฤดแูลง้ป ี๒๕๕๗ ยงัมปีรมิาณน้ำาเหลอืในเขือ่นอยูถ่งึ ๖,๗๗๗ ลา้นลกูบาศก์

เมตร ดงันัน้ จงึจะมนี้ำาเพยีงพอสำาหรบัการอปุโภคบรโิภคและแมฝ้นจะมาชา้ออกไปอกี ๑-๒ เดอืน 

ในฤดูการเพาะปลูกหน้าฝนปี ๒๕๕๘ ก็ยังจะมีน้ำาเพียงพออย่างแน่นอน

กรมชลประทานจึงเป็นหน่วยงานหลักสำาคัญในการแก้ไขบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำา 

ในช่วงฤดูแล้งและลดความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ตามพระราชประสงค์ของพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระผูท้รงพระราชทานกำาเนดิกรมคลอง (เมือ่วนัที ่๑๓ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๔๔๕) และสนองเบื้องพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลอย่างต่อเนื่องมากระทั่ง

ถึงวาระแห่งปีที่ ๑๑๓ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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นายปราโมทย์ ไม้กลัด

7๒

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงประกอบพระราชกรณยีกจิดา้น

การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำามาตลอด ๕ ทศวรรษ นับตั้งแต่เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงเย่ียมราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ

ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำาของชาวบ้าน 

ในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งเคยทำาประมงเป็นอาชีพหลัก ก่อนจะเปลี่ยนมา

ทำาไร่สับปะรด และมีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาเขาเต่า 

ขนาดความจุ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน

น้ำาของราษฎร เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริโครงการแรกในปี ๒๕๐๖ 

นายปราโมทย์ ไม้กลัด อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๒๔ เล่าว่า 

“พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเคยทรงเล่�ว่� เมื่อเสด็จฯ แปร 

พระร�ชฐ�นไปประทับที่วังไกลกังวล ทุกๆ บ่�ย ถ้�ไม่ทรงง�นอะไร 

ทรงแก้ด้วยพระปรีชา

“น้ำาแล้ง”ล้ง”ง” 



His Majesty King Bhumibol Adulyadej has consecutively worked on water provision  

and water resource development through 5 decades. From royal visit to the villagers  

in the area of Prachuap Khiri Khan Province, the King observed the villages’ trouble  

from water shortage in Khao Tao Village.  Previously they used to do fishery as the  

main occupation, later changed to grow pineapple; however, they were still rather poor. 

His Majesty the King graciously assigned the Royal Irrigation Department (RID) to  

construct the Khao Tao Reservoir with the storage capacity of 600,000 cubic meters,  

so as to solve water shortage problem. This is the first water resource development  

project under royal initiative in year 1963 (2506).  

Mr. Pramote Maiklat, 24th Director General of the RID said, “His Majesty the King used 

to tell me that during his sojourn in Klai Kangwon Palace, every afternoon that no work, the 

King would drive his royal car to several villagers.  When arriving in whether Cha Am or Hua 

Hin, the villagers would ask for 2 things: road and water.  Rain does not come in its season.  

No rain in summer; although in the rainy season, rain does not come as expected.  At Khao 

Tao village, there is only salt water, no drinking water.  His Majesty the King then assigned 

the RID to construct Khao Tao reservoir”. 
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จะทรงขับรถพระที่นั่งเข้�ไปต�มหมู่บ้�นต่�งๆ เมื่อเสด็จฯ ไปชะอำ�ก็ดี หัวหินก็ดี ไปคุยกับร�ษฎร

ที่ไหนก็ต�ม เข�จะขอ ๒ อย่�ง อย่�งแรก ขอถนน อย่�งที่ ๒ ขอน้ำ� เพร�ะฝนไม่ตกต้อง 

ต�มฤดูก�ล ฤดูร้อนไม่มีฝน แม้กระทั่งฤดูฝน ฝนก็ดีบ้�งไม่ดีบ้�ง ที่หมู่บ้�นเข�เต่� มีแต่น้ำ�เค็ม  

ไมม่นี้ำ�ดืม่กนิ ทรงคดิถงึกรมชลประท�นจงึพระร�ชท�นพระร�ชดำ�รใิหส้ร�้งอ�่งเกบ็น้ำ�เข�เต�่ขึน้”

ทุกๆ ท่ีที่เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมราษฎร จะทรงได้ข้อมูลที่ทรงสอบถามและรับฟัง

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยพระกรรณเอง ประกอบกับฎีกาขอพระราชทานความ 

ช่วยเหลือที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ ปรากฏว่าปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนั้น ส่วนมาก 

จะเป็นปัญหาเรื่อง “น้ำา” 

ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้ง ทั้งในเรื่องปัจจัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

และสภาวะที่แท้จริงของพสกนิกรของพระองค์ ดังกระแสพระราชดำารัสว่า

“...ก�รเข้�ใจถึงสถ�นก�รณ์ของผู้ที่เร�จะช่วยเหลือนั้น เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด ก�รช่วยเหลือให้

เข�ได้รับสิ่งท่ีเข�ควรจะได้รับต�มคว�มจำ�เป็นอย่�งเหม�ะสมจะเป็นก�รช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด 

เพร�ะฉะนั้นในก�รช่วยเหลือแต่ละคร้ัง แต่ละกรณี จำ�เป็นที่เร�จะพิจ�รณ�ถึงคว�มต้องก�ร  

และคว�มจำ�เป็นก่อน...”

เมื่อ “น้ำา” เป็นความต้องการอย่างยิ่งของราษฎรในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะน้ำาเพื่อการ 

เพาะปลูกและน้ำาเพื่ออุปโภคบริโภค จึงทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำาให้ราษฎรของพระองค์ 

อย่างจริงจังในทั่วทุกภาคของประเทศ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ แหล่งน้ำาธรรมชาติ

ในท้องถิ่น รวมทั้งความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้น



Everywhere His Majesty went to visit villagers, the King received the information  

that he inquired and listened to the villagers’ trouble himself. As petitions requesting  

for assistance from everywhere, villagers’ troubles were mainly “Water” problems. 

With His Majesty’s deep understanding both the factors of sustainable  

development and populace’s real situation as the following royal speech:

“... Understanding of the situation of people to be assisted is the most important. 

Giving assistance to them on what they should receive as necessary appropriately  

is the best; therefore, each time of assistance, each case need to be firstly considered  

on the requirement and necessity…”

“Water” is greatly necessary for villagers in every region, especially water for  

cultivation and water for domestic consumption. His Majesty has been consequently  

concentrated in solving water problem seriously throughout every region of the country,  

by the form appropriate with the topography, natural water resources in the locality  

and the suitableness of socio-economic condition and their way of living in such area.

7๕
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ในพืน้ทีภ่าคเหนอื เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร

และทรงพบว่าราษฎรชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่โดดเดี่ยว ยากจนข้นแค้น เพราะอยู่ห่างไกล

เกินกว่าการดูแลช่วยเหลือจะเข้าไปถึง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาแหล่งน้ำาให้กับ 

พื้นที่เพาะปลูก และสำาหรับอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ ควบคู่กับมาตรการส่งเสริมอาชีพ 

เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หม้กีารบกุรกุทำาลายปา่ตน้น้ำาลำาธารบนภเูขา ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความแหง้แลง้ตามมา 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในภาคเหนือ ที่กรมชลประทานก่อสร้าง

เป็นโครงการแรก คือ ฝายทดน้ำาบ้านหนองหอย ตำาบลโป่งแยง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างและแล้วเสร็จในปี ๒๕๑๖ จากนั้นได้พระราชทานพระราชดำาริให้ก่อสร้างโครงการฝาย 

ทดน้ำา พร้อมท่อส่งน้ำาเข้าเหมืองกระจายไปตามพื้นที่หมู่บ้านชาวไทยภูเขาในอำาเภอต่างๆ  

และขยายลงสูห่มูบ่า้นในพืน้ทีร่าบซึง่ประสบปญัหาขาดแคลนแหล่งน้ำา เนือ่งจากอาศัยเพยีงน้ำาฝน 

เปน็หลกั หากปใีดฝนแลง้หรอืทิง้ชว่งไมต่กเปน็เวลานาน การเพาะปลกูกเ็สยีหาย จงึทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาแหล่งน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูกนั้น ตลอดจนน้ำาสำาหรับอุปโภค

บริโภคด้วย  

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริประเภทเหมืองฝาย จึงมีกระจาย 

ทั่วบริเวณพื้นราบเชิงเขาและพ้ืนที่แห้งแล้ง ไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน แม่ฮ่องสอน 

ลำาปาง แพร่ น่าน เชียงราย และอีกหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือในเวลาต่อมา 



In the North, His Majesty the King found that Thai hilltribes live lonely under poor  

and hardship condition because they stay away from the access for assistance. The King 

kindly provided water resources for cultivated area and for domestic consumption  

since year 1969, together with the measure on occupation promotion aiming  

at protection of headwaters forest on the mountain to avoid deforestation which  

results drought later.

Royally initiated water resource development project in the North which the RID  

firstly constructed is Ban Nong Hoi Weir, Pong Yang Subdistrict, Mae Rim District of  

Chiang Mai Province.  The project was completed in year 1973. After that  

His Majesty initiated to construct diversion weir project with waterpiping system around 

hilltribe villages in various districts, and also villages in the plain area that faced water  

resource shortage. Depending mainly on rainfall, if erratic rainfall occurs in any year,  

cultivation will be damaged. The King was pleased to provide water resources for  

cultivated area and also water for domestic consumption.

Water resource development project initiated by His Majesty, weir type are scattered 

throughout the  foothill plain and arid area, whether the area in Chiang Mai, Lamphun,  

Mae Hong Son, Lampang, Phrae, Nan, Chiang Rai and other provinces in the North.

Later on, when the fertile rivers with the flow almost or all year round turned to  

low water and the flow was not stable throughout the year. The construction of the weir 

type project then did not give the outcome effectively; moreover, the water requirement  

has increased continuously.  Therefore, construction has been changed into the form of 

various scale reservoir projects for retention of a large amount of water in the wet season.  

The retained water can help the cultivated area during water shortage.  Large scale irrigation 

projects are Mae Kuang Udom Thara reservoir, and Mae Ngat Sombunchon reservoir in 
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ในเวลาต่อมา เมื่อแม่น้ำาลำาธารที่เคยมีน้ำาไหลทั้งปีหรือเกือบตลอดปีกลับมีน้ำาน้อยลง หรือ 

มีน้ำาไหลไม่ตลอดปี การก่อสร้างโครงการประเภทเหมืองฝายได้ผลน้อยลง ประกอบกับความ

ตอ้งการใชน้้ำามเีพิม่มากขึน้ จงึเปลีย่นมาใชว้ธิกีารกอ่สรา้งโครงการชลประทานประเภทอา่งเกบ็น้ำา

ขนาดต่างๆ เพื่อเก็บกักน้ำาที่มีจำานวนมากในฤดูฝนไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร 

เมื่อขาดแคลนน้ำา ทั้งโครงการขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำา 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง เช่น อ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ต๋ำา  

อ่างเก็บน้ำาแม่ปืม และอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ใจ จังหวัดพะเยา ส่วนอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กก่อสร้าง

กระจายในทุกจังหวัด 

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้อนุรักษ์ป่าต้นน้ำา โดยชะลอความเร็วของกระแสน้ำาไหลหรือเก็บกักน้ำาไว้ในลำาห้วยเป็นตอนๆ 

เพื่อให้น้ำาไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยู่ในดินมากที่สุด จากนั้นจึงค่อยไหลระบายออกจากดิน ลงสู่

ลำาธารและลำาห้วยตลอดทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ลำาธารและลำาห้วยนั้นมีน้ำาไหลตลอดปี ด้วยการ

ก่อสร้างฝายบริเวณต้นน้ำาลำาธาร (CHECK DAM) กระจายทั่วไปในพื้นที่ป่า และทำาคูน้ำาระบบ 

ก้างปลาเพื่อกระจายน้ำาออกไปเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและป่าไม้ตามแนวสองฝั่งลำาธารให้มี 

สภาพเขยีวชอุม่ตลอดปใีนทำานอง “ฤดฝูนเทยีม” และเปน็แนวปอ้งกนัไฟปา่เปยีก (Wet Fire Break) 

เพื่อป้องกันไฟป่า โดยเริ่มจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



Chiang Mai Province; medium scale irrigation projects are Mae Tam reservoir,  

Mae Puem reservoir and Huai Mae Chai reservoir in Phayao Province; and construction  

of small scale irrigation projects have been extended in every province.

 With long vision, His Majesty the King has graciously initiated the headwaters  

conservation by retarding the water velocity or retaining water in the stream section by  

section.  After that all water penetrates and accumulates in the soil,  then it will slowly  

drain out of the soil into the streams and creeks through both the wet and the dry  

seasons, making them flow all year round.  By the extension of construction of check  

dams at headwaters in the forest area and chaks for water distribution, for increasing  

humidity in soil and forest along both riverbanks as verdant as “artificial rain season”  

and  the alignment of wet fire break. The commencement was carried out in the  

Huai Hong Khrai Project.  

Reservoir projects initiated by His Majesty help farmers have more fertile water  

resources; from previous time, they practiced farming only once a year and get the yield  

of about 900 kg/0.16 ha (60 buckets/rai), then change to grow 2-3 times/year with the  

yield increase to 1,200-1,350 kg/0.16 ha (80-90 buckets/rai).  Apart from farming,  

some farmers grow fruits such as orange, rose apple and longan; they generate good  

income to farmers in the project area up until the present.

In the Northeast covering one third of the country and most cultivated area, there  

is only arid since loamy sand cannot retain water, and it is not suitable for cultivation.  

The yield is low due to existing rainfall. In the dry season, almost water in the river dries; 

people live in poor situation. Visiting villagers in the Northeast since year 1955,  

His Majesty realized the villagers’ hardship in this region especially more severe water  
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โครงการอ่างเก็บน้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ทำาให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำาทำาการเกษตรสมบูรณ์ 

มากขึ้น จากเดิมทำานาเพียงปีละครั้ง ได้ผลผลิตไร่ละประมาณ ๖๐ ถัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 

ไร่ละ ๘๐-๙๐ ถัง และนอกจากทำานาแล้ว บางคนยังทำาสวนผลไม้ เช่น ส้ม ชมพู่ และลำาไยอีกด้วย 

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการอย่างมากมายมาจนถึงทุกวันนี้

สำาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ถึงหนึ่งในสามของประเทศและมีพื้นที่ 

เพาะปลูกมากที่สุด ก็มีแต่ความแห้งแล้ง เพราะสภาพดินปนทรายที่เก็บน้ำาไว้ไม่อยู่ ไม่เอื้อต่อการ

เพาะปลูก ผลผลิตต่ำาเพราะอาศัยเพียงน้ำาฝนที่บางปีมีน้อย บางปีไม่มีเลย เม่ือถึงฤดูแล้ง น้ำาใน

แม่น้ำาลำาธารจะเหือดแห้งไปเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากไร้ พระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตัง้แต ่

ปี ๒๔๙๘ ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากลำาบากของผู้คนในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการขาดแคลน

น้ำาที่รุนแรงยิ่งกว่าภาคอ่ืนๆ พระราชดำาริในการจัดหาน้ำาให้กับราษฎรโครงการแรกจึงเกิดขึ้น  

เริ่มตั้งแต่โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านส้างแก้ว ตำาบลส้างค้อ อำาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จากนั้น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริจำานวนมาก ได้มีการก่อสร้างกระจายตาม 

พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำาริให้พัฒนาแหล่งน้ำาในรูป 

อ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กและงานปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ำาธรรมชาติ เช่น หนอง คลอง บึง เพื่อให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑ ปี เพื่อที่ราษฎรจะได้มีน้ำาใช้โดยเร็วที่สุด ด้วยทรงเชื่อมั่นว่าเมื่อใดก็ตามที่สามารถ

แก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเร่ืองน้ำาให้ราษฎรได้มีน้ำากินน้ำาใช้แล้ว เมื่อนั้นราษฎรจะมี 

ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



shortage than others. Consequently, the first royal project of water provision for  

villagers is Ban Sang Kaeo reservoir project, Sang Kho Subdistrict, Kut Bak District  

of Sakon Nakhon Province; after that a number of royally initiated water resource  

development projects have been constructed in several provinces in the Northeast.   

The construction project is in form of small scale irrigation project, and improvement  

and dredging work of natural water resources such as swamp, canal, marsh. It will  

be completed within 1 year so that the villagers will get water for consumption as  

soon as possible. His Majesty believes that whenever to solve or relieve villagers’  

trouble on water, at the time villagers get better living.

As royal speech delivered “We have to bring prosperity firstly—construct the water 

resource; when there is water for consumption, they will have no any troubles. If they  

have water, the problem disappears.”

In the South, the change of natural condition due to tremendous deforestation makes 

the region of fertile water become water shortage through the entire region.  Moreover, 

water quality problem both saline water and acid water happens due to insufficient  

fresh water to push saline water and wash away bog soil; thus making the utilization  

of some area impossible. His Majesty graciously assigned the RID to construct Bacho 
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๘๒

ดังพระราชดำารัสว่า “...เร�ต้องเอ�คว�มเจริญเข้�ไปก่อน เอ�แหล่งน้ำ�เข้�ไปให้ได้ มีน้ำ�กิน 

น้ำ�ใช้ จะได้ไม่เดือดร้อน ถ้�เข�มีน้ำ�จะหมดปัญห�...”

ในภาคใต้ สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตัดไม้ทำาลายป่าอย่างมาก ทำาให้ 

ภูมิภาคที่เคยมีน้ำาอุดมสมบูรณ์กลายเป็นการขาดแคลนแผ่กระจายไปทั้งภาค ซ้ำาเติมด้วย 

ปัญหาคุณภาพน้ำา ทั้งปัญหาน้ำาเค็ม น้ำาเปร้ียว เพราะไม่มีน้ำาจืดเพียงพอจะผลักดันน้ำาเค็ม 

และชะล้างดินพรุ ทำาให้ที่ดินใช้ประโยชน์ไม่ได้อยู่หลายพื้นที่ จึงพระราชทานพระราชดำาริให้

กรมชลประทานก่อสร้างโครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อปี ๒๕๑๘ และจากนั้นมาก็มีโครงการระบายน้ำา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริเกิดขึ้นตามมาอีกหลายโครงการ เช่น โครงการมูโนะ โครงการไม้แก่น 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาบางนรา เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำาทุกรูปแบบ ทั้งปัญหาน้ำาเค็ม  

น้ำาเปรี้ยว น้ำาท่วม ขาดแคลนน้ำาจืด และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเกษตรกรที่ใช้ทรัพยากรน้ำา

ต่างกัน ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ภาคตะวนัตก บรเิวณจังหวดัเพชรบรุแีละประจวบครีขีนัธ ์สภาพดนิเสือ่มโทรมและขาดแคลน

แหลง่น้ำา มพีระราชดำารใิหจ้ดัหาแหลง่น้ำาใชใ้นการปรบัปรงุสภาพพืน้ที ่ภาคตะวนัออก ทรงหว่งใย

พื้นที่ชายแดนบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชดำาริที่มุ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ำาในเขตพื้นที่เชิงเขาใหญ่ เช่น แม่น้ำานครนายกและแม่น้ำาสาขา 



Swamp Drainage Project-the first royally initiated water resource development  

project in the South in year 1975. Later on, several drainage projects are  

implemented consecutively such as Muno Project, Mai Kaen Project, Bang Nara River  

Basin Development Project, aiming at water solution of every form: saline water, acid  

water, flood, fresh water shortage and settlement of conflicts between farmers who  

consume different types of water, as well as problem on deterioration of resources  

and environment.  

In the West, around Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces, soil condition  

is deteriorated, and water resource shortage occurs.  His Majesty’s initiation is to  

provide water resource for improvement of area condition. In the East, the King kindly 

concerns the borderland around Prachin Buri and Sa Kaeo Provinces; therefore,  

he emphasizes on water resource development in the area of Khao Yai foothill, e.g.  

Nakhon Nayok River and its tributaries.
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ส่วนภาคกลาง พื้นที่ราบกว้างใหญ่ใจกลางประเทศ  แม้จะเป็นที่ราบลุ่ม แต่ก็มักมีปัญหา

ขาดแคลนน้ำา จงึพระราชทานพระราชดำารแินวทางการแกไ้ขปญัหาดว้ยงานชลประทาน ในประเภท

และรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ทั้งโครงการประเภทเหมืองฝาย 

เขื่อนและอ่างเก็บน้ำา ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ รวมทั้ง

การขุดลอกแหล่งน้ำาธรรมชาติด้วย

กระนั้นปัญหาการขาดแคลนน้ำาในไร่นาและน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคยังนับวันจะรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ การพัฒนาแหล่งน้ำาไม่เพียงพอกับราษฎรที่มีถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไป จึงพระราชทาน 

พระราชดำาริให้ขุดสระเก็บน้ำาในไร่นาของเกษตรกรเพื่อเก็บกักน้ำาฝน น้ำาที่ไหลมาตามผิวดินหรือ

น้ำาซมึจากดนิลงสูส่ระเกบ็น้ำา และบรหิารจดัการน้ำาเพือ่การเกษตรในพืน้ทีข่นาดเลก็ใหเ้กดิประโยชน์

สูงสุด พร้อมกับทำาการเกษตรผสมผสานแทนการทำานาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดสูตรคำานวณปริมาณน้ำาโดยละเอียด เช่น สำาหรับพื้นที่

ทำาการเกษตร ๑๐ ไร่ ต้องมีน้ำาใช้ในฤดูแล้งประมาณ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ รวมเป็นความ

ต้องการใช้น้ำาประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จึงต้องขุดสระน้ำาให้ลึก ๔ เมตร จุน้ำาได้ประมาณ 

๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำาสำารองไว้ใช้ทำาเกษตรในฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์น้ำา และเพื่อการอุปโภค

บริโภคในยามขาดแคลน สระในไร่นาจึงเปรียบเสมือนตุ่มน้ำาเล็ก ซึ่งเม่ือเกิดขาดแคลนน้ำาใน 

ฤดแูลง้กส็ามารถเตมิน้ำาจากตุม่ใหญ ่คอื แหลง่น้ำาในระบบชลประทาน หรอืหว้ย คลอง บงึธรรมชาติ

เพื่อให้มีปริมาณน้ำาใช้ตลอดทั้งปีได้ 



In the Central--spacious plain in the middle of the country, although the topography  

is the plain, it often encounters water shortage.  Therefore, the royal initiative is delivered 

by the approach of irrigation works in various types and forms appropriate with the  

topographical condition, e.g. weir, dam and reservoir in form of large, medium and  

small scale projects scattered in the several areas, as well as dredging of natural  

water resources.

However, water shortage for cultivation and domestic use has been severe  

continuously. Water resource development is not adequate for people in dispersed  

settlement area. So His Majesty gave an initiative in digging ponds in the farm for  

storing rain water, the water flowing along soil surface or penetrating from the soil to  

the pond, and also water management for agriculture in small areas for maximum  

benefits, together with integrated farming instead of growing rice only.

His Majesty the King initiated the water volume calculation thoroughly, for example,  

the agricultural area of 1.6 ha (10 rai) must have water for consumption in the dry  

season about 1,000 cubic meters/0.16 ha,  totaling about 10,000 cubic meters of water 

requirement.  Therefore, the pond of the depth of 4 meters with storage capacity  

of about 19,000 cubic meters must be excavated for reserve water for consumption in  

the dry season, for aquaculture and for domestic consumption during shortage period.  

The farm pond is like a small jar, when there is water shortage, farmers can add water  

from a big jar, that is, water resources in irrigation system, or creek, canal or marsh,  

for enough water throughout the year. 
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งานสระเก็บน้ำากับระบบทำาการเกษตรผสมผสานลักษณะนี้ มีพระราชกระแสรับส่ังว่าเป็น 

“ทฤษฎีใหม่” ซ่ึงจัดทำาเป็นแห่งแรกในพื้นที่ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนา อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี พร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำาริให้ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหินขาว

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พร้อมระบบส่งน้ำาโดยวางระบบท่อออกจากอ่างเก็บน้ำาส่งน้ำาให้แก่

พื้นที่เกษตรกรรมในเขตโครงการ และขยายผลสู่พื้นที่ของเกษตรกรบริเวณอ่างเก็บน้ำา โดยพื้นที่

แต่ละแปลงจะขุดสระเก็บน้ำาประจำาไร่นา และต่อท่อจากท่อส่งน้ำาหลักลงสู่สระเก็บน้ำาโดยตรง  

โดยมีหัวจ่ายเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำาที่ปลายท่อก่อนจะลงสระเก็บน้ำา

โครงการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ในรูปแบบเดียวกันนี้ ต่อมาได้ขยายผลไปดำาเนินการใน 

พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ และปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู ่

และรายได้เพิ่มมากขึ้น

ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นต้นมา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ไดเ้กดิขึน้อยา่งมากมาย กระจายทัว่ไปในทกุภมิูภาค และพฒันาไปตามเหตกุารณ ์สภาพธรรมชาติ

และปัญหาที่เกิดขึ้น 



According to His Majesty’s speech about this type of pond work and integrated  

farming, it is a “new theory”  that firstly carried out in the area adjacent to Mongkhol  

Chaipattana Temple, Chaloem Phrakiat District, Saraburi Province. Royally initiated  

Huai Hin Khao reservoir project, together with water distribution system by piping from  

the reservoir to farmland in the project area, and then expand to those around the reservoir, 

is also the royal concept. Each farm plot will have a pond and link the pipe from the  

main distribution pipe directly to the farm pond, by water distribution hydrant as the control 

valve at the end of the pipe before reaching the pond.

This form of agricultural project on “new theory”, is extended to other areas all over 

the country, and the outcome is satisfied--helping farmers have better livelihood and  

earn more income. 

From year 1975 on, many water resource development projects have been  

constructed all over region in Thailand and developed in accordance with the  

situation, natural condition and occurring problems.   

Mr. Pramote Maiklat, 24th  Director General of the RID, summarized that “King’s  

tasks mostly are for water shortage solution, in Northeast, the North and the Central  

region. Firstly his task is not a big project, it is for villagers to have water for farming  

and domestic consumption in the first priority, and the rest of water for home-grown  

vegetable in the village.  His Majesty would like the project to be small scale,  

completed quickly and scattered all over the area.

After year 1977, although large scale irrigation projects or fully developed  

projects can solve many problems, small scale irrigation projects extending all over  

the country are still the basis.  Even small and medium scales of water retarding  

projects (Kam Ling Project) along with small river basins, are mostly for solving water  

shortage problem.”

From year 1963 on, the Royal Irrigation Department started the role in  

response to the royal initiatives in order to develop water resources for agriculture,  

domestic consumption, watershed conservation and so on. Various forms of the projects 

suitable to the terrain, natural water sources condition and engineering, economy  

and lifestyle, lasts for 52 years up to the present--at the end of May 2015.  

The RID has been undertaken the royal projects for totally 2,786 projects in 75  

provinces : mostly in the north : 16 provinces, 1,156 projects; in the Northeast : 20  
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นายปราโมทย์ ไม้กลัด อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๒๔ สรุปว่า “ก�รทรงง�นของพระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ส่วนใหญ่จะเพื่อแก้ปัญห�คว�มไม่มีน้ำ�เป็นหลัก ทั้งภ�คอีส�น เหนือ กล�ง 

ง�นของพระองค์ท่�นไม่ใช่ง�นใหญ่ง�นโตในเบื้องแรก แต่เพื่อให้ชุมชนหมู่บ้�นมีน้ำ� น้ำ�ใช้ใน 

ก�รประกอบอ�ชพีขัน้พืน้ฐ�นและอปุโภคบรโิภคใหพ้อเพยีงเปน็อนัดบัแรก มนี้ำ�เหลอืกป็ลกูพชืผกั

สวนครัวร�ยรอบหมู่บ้�น จึงมีพระร�ชดำ�ริให้ทำ�ขน�ดเล็กๆ เสร็จเร็วๆ กระจ�ยให้ทั่วๆ 

หลังจ�กปี ๒๕๒๐ แม้จะมีโครงก�รขน�ดใหญ่หรือโครงก�รพัฒน�เต็มรูปแบบขึ้นม�แก้ได้

หล�ยๆ ปัญห�ก็ต�ม แต่โครงก�รเล็กๆ กระจ�ยไปทั่วๆ ก็ยังเป็นพื้นฐ�นอยู่ แม้แต่โครงก�ร 

แกม้ลงิขน�ดเลก็และขน�ดกล�งต�มลุม่น้ำ�เลก็ๆ นัน่กเ็พือ่แกไ้ขปญัห�น้ำ�ข�ดแคลนเปน็สว่นใหญ”่

นับจากปี ๒๕๐๖ เป็นต้นมา ที่กรมชลประทานเริ่มต้นบทบาทในการรับสนองพระราชดำาริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพัฒนาแหล่งน้ำาทั้งเพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค  

การรักษาต้นน้ำาลำาธาร และอื่นๆ ด้วยโครงการในรูปแบบต่างๆ นานา ที่เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติ และความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต

ของคน เป็นเวลา ๕๒ ปี จนถึงปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘ กรมชลประทานได้รับ

สนองพระราชดำาริในการพัฒนาแหล่งน้ำาแล้ว  ๒,๗๘๖ โครงการ ใน ๗๕ จังหวัด มากที่สุดใน 

ภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด ๑,๑๕๖ โครงการ ใน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๔๑ โครงการ 

ภาคใต้ ๕๗๓ โครงการ ภาคตะวันออก ๑๘๙ โครงการ ภาคตะวันตก ๑๕๐ โครงการ  

และภาคกลาง ๗๗ โครงการ



provinces, 641 projects; in the South 573 projects; in the East 189 projects; in the  

West 150 projects; and in the Central 77 projects.

Water retention volume in the reservoirs initiated by His Majesty is totally 5,613,512, 

059 cubic meters : in the North 2,378,412,137 cubic meters; in the East 1,028,892,476 

cubic meters; in the Central 868,348,095 cubic meters; the Northeast 786,042,491 cubic 

meters; the West 293,883,760 cubic meters;  and the South 257,933,100 cubic meters.

The benefitial area includes 735,455 ha (4,596,594 rai):  in the North 328,861 ha 

(2,055,383 rai); followed by the South 113,518 ha (709,489 rai); in the Northeast 110,290 

ha (689,314 rai); in the East 82,773 ha (517,332 rai); in the West 60,193 ha (376,211 rai); 

and in the Central 39,818 ha (248,865 rai) respectively.

In addition to response to the royal initiative for water resource development,  

the RID has also followed His Majesty’s concept and working principles for country  

development and the common benefit of the people, to achieve the work practice  

goals; from the past, at present and then in the future, with the determination to  

“Follow the royal footprint, develop the country by the water”.

๘9
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ปริมาณน้ำ าที่ เก็บกักน้ำ าได้ ในอ่างเก็บน้ำ าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  รวมทั้ ง ส้ิน 

๕,๖๑๓,๕๑๒,๐๕๙ ลูกบาศก์เมตร ในภาคเหนือ ๒,๓๗๘,๔๑๒,๑๓๗ ลูกบาศก์เมตร  

ภาคตะวันออก ๑,๐๒๘,๘๙๒,๔๗๖ ลูกบาศก์เมตร ภาคกลาง ๘๖๘,๓๔๘,๐๙๕ ลูกบาศก์เมตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗๘๖,๐๔๒,๔๙๑ ลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตก ๒๙๓,๘๘๓,๗๖๐ 

ลูกบาศก์เมตร และภาคใต้ ๒๕๗,๙๓๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ก่อเกิดประโยชน์ให้กับพื้นที่รวม ๔,๕๙๖,๕๙๔ ไร่ ในภาคเหนือ ๒,๐๕๕,๓๘๓ ไร่  

รองลงมา คือ ภาคใต้ ๗๐๙,๔๘๙ ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๘๙,๓๑๔ ไร่ ภาคตะวันออก 

๕๑๗,๓๓๒ ไร่ ภาคตะวันตก ๓๗๖,๒๑๑ ไร่ และภาคกลาง ๒๔๘,๘๖๕ ไร่ 

นอกเหนือจากการรับสนองงานพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริแล้ว 

กรมชลประทานยงันอ้มนำาแนวพระราชดำารแิละหลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ที่ล้วนเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและประโยชน์โดยรวมของประชาชนเป็นหลักใน 

การปฏิบัติงาน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าว “ตามรอย

พระบาท พัฒนาชาติด้วยน้ำา” อย่างแท้จริง
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“น้ำา”

9๒

ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ๑๑๓ ปีของกรมชลประทาน เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ คือ ผลงาน

และความสำาเร็จในการอำานวยประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำาที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ แก้ปัญหาและยกฐานะ 

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาแนวคิด 

การทำางาน องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวสู่ปีที่ ๑๑๔ อย่าง 

สมภาคภูมิ

กรมชลประทาน ในมิติใหม่การบริหารจัดการน��าน��า

ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาใหม่ของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ 

ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มี 

ความสำาคัญยิ่งหน่วยงานหน่ึง ที่จะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

ชลประทานตามรอยพระบาท

พัฒนาชาติด้วย



113 year history of the Royal Irrigation Department is the history of successes. Irrigation 

has benefited the country economically, socially and environmentally. Water resources  

developed by the Department has enabled the country’s development and bettered  

and solved the problems of living of the people. Through 113 year of our working  

determination; irrigation principles, know-how, innovation and technology have been  

continuously developed and thus enable our proud step to the next year 114.

Royal Irrigation Department and A New Dimension 
in Water Resources Management

Under the country’s new strategic plans on water resources management  

approved by the Cabinet on 7 May 2015, the RID is significantly assigned to drive  

the country to achieve the country’s vision “clean water for all villages; water stability  

for production sector, less damages from water disaster, good and standardized  
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Irrigation in Following His Majesty’s Footsteps

to Develop the Country by “Water”
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“ทุกหมู่บ้�นมีน้ำ�สะอ�ดอุปโภคบริโภค น้ำ�เพื่อก�รผลิตม่ันคง คว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยลดลง 

คุณภ�พน้ำ�อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น บริห�รจัดก�รน้ำ�อย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้ก�รพัฒน�อย่�งสมดุล  

โดยก�รมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน”

การจัดทำายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

ปญัหาทรัพยากรน้ำาทีม่ผีลกระทบรนุแรงตอ่สงัคมและเศรษฐกจิ ทีต่อ้งเรง่ดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

(ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำาแบบบูรณาการเพื่อสร้างความสุขให้กับ

ประชาชนและให้โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรน้ำาของทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้าง 

ความสมดลุระหวา่งการพฒันาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรน้ำาตามศกัยภาพลุม่น้ำา เพือ่การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำาของประเทศ เปน็การบรูณาการทำางานรว่มกนัของ

ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการน้ำา ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำา กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  ร่วมกันกำาหนดกรอบแนวคิดในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การ 

ชี้ปัญหาที่มีการให้คำานิยามใหม่อย่างชัดเจน เช่น การขาดแคลนน้ำา ถ้าเป็นน้ำาอุปโภคบริโภค 

จะต้องขาดแคลนต่อเนื่องกี่ปี ขาดแคลนน้ำาสำาหรับการเกษตรคืออย่างไร น้ำาเพื่อการรักษา 

ระบบนิเวศจะต้องมีปริมาณเท่าใด น้ำาท่วมในเขตมหานครต้องมีองค์ประกอบอย่างไร ถ้าเป็น

กรุงเทพมหานคร ต้องท่วมเกิน ๓ ชั่วโมง ระดับน้ำาต้องสูงแค่ไหน เป็นต้น รวมทั้งมีการนิยาม 

เรื่องคุณภาพน้ำา อย่างไรเป็นน้ำาเสีย น้ำาเค็ม เป็นต้น



water quality, sustainable water management for balanced development enabled  

by all stakeholders’ participation”

These strategies are formulated to solve the problem of water resources that  

severely affect the country socio-economic. Implemented during 2015-2026, the  

plans are aimed at integrated water resources management for the happiness of  

Thai people, enabling appropriate access of all sectors and utmost resources  

use according to each basin potential for socio-economic development and also for  

sustainable environmental protection.

 Under the plans, all agencies concerning water resources comprehensively work  

together, e.g. Ministry of Agriculture and Cooperative, Ministry of Natural Resources  

and Environment, Ministry of Interior, Ministry of Defense, Hydro and Agro Informatics  

Institute, Bangkok Metropolitan Administration, etc. They cooperatively determine  

concepts to all steps, starting from indicating problems by giving them clearer definitions.  

For example, what is the number of drought years that can be defined as water shortage 

in domestic consumption and water shortage in agriculture? How much water is needed 

for ecology balance? What are factors of flooding in Bangkok? If Bangkok is to be  

flooded for 3 hours, what depth the flood will be? As for water quality, what is the  

definition of polluted water and saline water? 

9๕
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เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้แล้ว จึงกำาหนดยุทธศาสตร์ จัดกลุ่มยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุก 

และเชิงรับ แล้ววางแผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำาต่อไปตามหลักเกณฑ์ ตรงปัญหา เกิดผลสัมฤทธิ์  

คุ้มค่า ยั่งยืน ตามลำาดับความเร่งด่วน โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)  

ระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)    

มิติใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำานี้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำาอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ำาสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค 

ให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและแหล่ง 

ท่องเที่ยวสำาคัญด้วยกลยุทธ์ต่างๆ คือ จัดหาแหล่งน้ำาต้นทุนและก่อสร้างระบบประปา พัฒนา 

ระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบท และจัดหาแหล่ง 

เก็บน้ำาฝน จัดหาน้ำาด่ืมให้โรงเรียนและชุมชน รณรงค์ให้ใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการ 

ขยายเมือง และใช้หลักการ 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ำาภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

เพื่อลดความสูญเสียน้ำา เพิ่มมูลค่าน้ำาในพื้นที่ชลประทาน ๓๐.๒๒ ล้านไร่ จัดหาแหล่งน้ำาต้นทุน 

ที่เหมาะสมตามศักยภาพ จัดหาแหล่งน้ำาต้นทุนเพื่ออุตสาหกรรม จัดหาน้ำาต้นทุนเพื่อรักษาระบบ

นเิวศ รวมทัง้ควบคมุและจดัสรรน้ำาใหส้มดลุและเพยีงพอ บรหิารจดัการความตอ้งการใช้น้ำาในดา้น

การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน้ำาต้นทุนด้วยกลยุทธ์ คือ 

พฒันาฟืน้ฟแูหลง่น้ำา พฒันาแหลง่เกบ็กกัน้ำาใหมแ่ละระบบกระจายน้ำา เพิม่ประสทิธภิาพโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ำาและระบบชลประทาน พัฒนาระบบผันน้ำาและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำาภายใน/

ระหว่างลุ่มน้ำา จัดการด้านความต้องการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) สนับสนุนให้

ความสำาคัญกับแผนงานหรือโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งการขาดแคลนน้ำาและน้ำาท่วม

๓. ยทุธศาสตรก์ารจดัการน้ำาทว่มและอทุกภยั เพือ่ลดความเสียหายจากอทุกภยัของชุมชน

เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ลดความเสียหายในพื้นที่เกษตรและสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่เส่ียง

อุทกภัยซ้ำาซาก ลดความเสียหายจากน้ำาหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำาท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย

ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ คือ ปรับปรุงทางน้ำาสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำา ผันน้ำา พื้นที ่

รับน้ำานองในลุ่มวิกฤติ พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้ำาให้เต็มศักยภาพระบบป้องกัน 

น้ำาท่วม กำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ำา/จังหวัด และปรับปรุง/จัดทำาผังเมือง ควบคุม 

การบุกรุกทางน้ำา สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย 

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำา เพื่อให้แหล่งน้ำาทั่วประเทศมีคุณภาพน้ำาอยู่ในระดับ

พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ควบคุมความเค็มปากแม่น้ำา ณ จุดควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐาน

ของการเกษตรและการประปา พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมและระบบบำาบดัน้ำาเสยี

รวมของชุมชน โดยใช้กลยุทธ์ คือ ลดน้ำาเสียจากแหล่งกำาเนิด ผลักดันน้ำาเค็ม กำาจัดวัชพืช 

และขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำา



 After the causes of problems are analyzed, proactive and reactive strategic plans  

are determined. Implementation plans at basin level are laid considering from irrigation 

principles, problem solving, cost-benefit, working duration and sustainability with short-term 

plans from 2015 to 2016, medium-term plans from 2017 to 2021 and long-term plan  

from 2022 to 2026.    

This new dimension in water resources management is composed of 6 strategic 

plans:  

1. Water Management for Consumption Under this plan, clean water shall  

be applied to all villages and communities including special economic zones and  

tourist destinations. Implementation plans include provision of water resources and  

construction of waterworks system; improvement of waterworks system in urban and  

economic area; increase of the waterworks system in rural area; provision of sources  

for retaining rain for drinking in schools and communities; promotion of efficient use  

of water in communities; and urban area expansion control. All will be done under 3R  

principles: Reduce, Reuse and Recycle.

2. Water Stability for Production Sector  (Agriculture and Industry) This strategy is 

aimed at reducing water loss in irrigation area of 4.84 million hectares; providing  

water resources for industry; providing water for ecology conservation; and controlling  

and balance supply of sufficient water for agriculture, domestic consumption, industry  

and tourism. Implementation plans under this strategy is to rehabilitate existing water 

sources; develop new water sources and distribution system; increase irrigation efficiency 

of irrigation projects and system; develop diversion and grid system within/between river 

basins; zoning for agricultural area management; and prioritize program or projects that  

can solve water shortage and flood.

3. Flood and Disaster Management To lessen damages from flood to urban,  

economic and agriculture area, enhance people adjustment in frequent flood risk  

area, lessen damages from flash flood and landslide to risk villages, implementation  

plans are formulated. There will be improvement of existing water channels; increase  

of drainage efficiency; water division; provision of inundation area in flood prone basins; 

management of water resources to their utmost potential; flood protection; usage zoning of 

basin area; urban planning for water channel encroachment prevention; and enhancement 

of people adjustment to disaster and evacuation. 
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๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำาที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำาที่เสื่อมโทรมให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่

ประเทศ ป้องกันการสูญเสียหน้าดินในพื้นที่เกษตรลาดชันเพื่อการชะลอน้ำาในลุ่มน้ำา ด้วยกลยุทธ์ 

เช่น อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำาที่เสื่อมโทรม ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำาที่เส่ือมโทรม ก่อสร้างฝาย 

ชะลอน้ำาในพืน้ทีต่น้น้ำา กำาหนดมาตรการแนวทางการใชป้ระโยชนแ์ละพฒันาทีด่นิในพืน้ทีอ่นรุกัษ์

ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกพืชคลุมดิน และปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำา

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจ (คลังน้ำาชาติ) รวมทั้งศึกษาวิจัยเตรียมความพร้อม จัดตั้งองค์กร เช่น คณะกรรมการน้ำา

แห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำา  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์  

เพื่อสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่น และจิตสำานึก

ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาใหม่นี้ กรมชลประทานมีบทบาทเกี่ยวข้อง

ในแทบทกุยทุธศาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยทุธศาสตรก์ารสรา้งความมัน่คงของน้ำาภาคการผลติ 

(เกษตรและอุตสาหกรรม) ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำาท่วมและอุทกภัย และยุทธศาสตร์การจัดการ

คุณภาพน้ำา

ภารกิจของกรมชลประทานในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้ำาภาค 

การผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) คือ ลดความสูญเสียน้ำา และเพิ่มมูลค่าน้ำาชลประทานในพื้นที่

เกษตรชลประทาน ๓๐.๒๒ ล้านไร่ จัดหาแหล่งน้ำาต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตร



4. Water Quality Management Aimed at improving water in 80% of all sources to fair 

quality; controlling salinity at river mouths to the standard set for agriculture and  

waterworks; developing and increasing efficiency of waste water collecting and treating  

in communities, implementation plans are formulated. There shall be reducing of waste 

water in its originating sources, trust of saline water; and weed and garbage eradication  

in water resources.

5. Restoration and Conservation for Watershed Forest and Soil Erosion Protection   

This strategy is aimed at achieving forest area at 40% of the whole country area by  

watershed forest rehabilitation and preventing top soil erosion in steep agricultural  

area. There shall be watershed forest rehabilitation by construction of watershed weirs; 

determination of land use and development in conservation area; and soil erosion  

mitigation by groundcover and perennial crop planting with soil and water conservation 

system.

6. Water Management Efficiency Increase This strategy is aimed at creating  

data bank for decision making; study and research making for establishment of  

organizations e.g. national water resources committee, river basin committee and etc;  

improvement of concerned water laws; and public relations to enhance people 

participation and sense of water management .

The RID is the agency that involves in almost all strategies, especially water  

stability for production sector (agriculture and industry), flood and disaster management  

and water quality management.
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ตามศกัยภาพ จดัหาแหลง่น้ำาตน้ทนุเพือ่อตุสาหกรรม รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมส่งออก

และอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ จัดหาน้ำาต้นทุนเพื่อการใช้น้ำาขั้นพื้นฐานของ 

ลุ่มน้ำาและรักษาระบบนิเวศ และบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำาด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน้ำาต้นทุนและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการพัฒนา

แหลง่เกบ็กกัน้ำาใหมแ่ละระบบกระจายน้ำา เพิม่ประสทิธภิาพโครงการแหลง่น้ำาและระบบชลประทาน 

พัฒนาระบบผันน้ำาและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำาภายในและระหว่างลุ่มน้ำา/ต่างประเทศ ตลอดจน

จัดการด้านความต้องการ เช่น เกณฑ์การจัดสรรน้ำาในลุ่มน้ำาต่างๆ ปรับระบบการปลูกพืชและ

กำาหนดการขยายตัวให้เหมาะสม 

มีการกำาหนดเป้าหมายระยะสั้น (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) ไว้ว่า สำาหรับภาคการเกษตรจะพัฒนา

แหล่งเก็บกักน้ำาใหม่ ๑,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำาและระบบ

ชลประทาน ให้เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำา ๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๐.๑๖ ล้านไร่ 

รวมทั้งศึกษาเตรียมความพร้อมในกลุ่มลุ่มน้ำาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าพระยา-ท่าจีน  

เพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป สำาหรับภาคอุตสาหกรรม จะพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่อุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกและนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ได้ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

เป้าหมายระยะสั้น (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) ของการจัดการน้ำาท่วมและอุทกภัย กรมชลประทาน

จะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำา ผันน้ำา และพื้นที่รับน้ำานองในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 

(หาดใหญ่) ศึกษาสำารวจเพื่อดำาเนินการต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ท่าจีน ปราจีนบุรี ยม  

โตนเลสาบ ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกและภาคใต้ฝ่ังตะวันตก และศึกษาพื้นที่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อจัดทำาพื้นที่รับน้ำานอง



Missions of the Department under the strategy on water stability for production  

sector include reducing water loss in irrigation area of 4.84 million hectares; providing  

water resources for industry; providing water for ecology conservation; and controlling  

and balance supply of sufficient water for agriculture, domestic consumption, industry  

and tourism. Implementation plans under this strategy is to rehabilitate existing  

water sources; develop new water sources and distribution system; increase irrigation  

efficiency of projects and system; develop diversion and grid system within/between  

basins; and managing water demand by setting distribution criteria for each basin  

and adjustment of crop pattern and cultivation area expansion. 

Short-term objectives set for 2015-2016 are to develop new storage sources to  

store 1,400 MCM more for agriculture; increase efficiency of existing irrigation projects  

and system to accommodate 95 MCM more; expand irrigation area by 25,600 hectares; 

and undertake feasibility study of rivers in the Northeast and the Chao Phraya and  

Tha Chin rivers for further development. As for industry, new storage sources will be  

developed to retain 70 MCM of water for industrial estates in the East.

2015-2016 short-term objectives for flood and disaster management are set at  

increasing drainage efficiency; diverting water and determining inundation area near  

Songkhla lagoon, Hat Yai District; undertaking study and survey for continuing existing  

work in the Chao Phraya, Ta Chin, Prachinburi, Yom, Tonlesap, Southern East coast  

and Southern West coast; and undertaking study in the area north of Nakhon Sawan  

Province for locating inundation area.

Studies are also planned for water management of basins with disaster problems, 

namely, those in the Southern East coast, Prachinburi, Yom, Salawin and Mekong.

Under the strategy on water quality management, the Department will control and  

trust saline water according to the standard set for agriculture and waterworks; and  

weed and garbage eradication in the Chao Phraya, Tha Chin, Chi and Bang Pakong rivers. 

Another important mission of the RID to be completed in 2016 is to formulate strategic 

and implementation plans at basin level. 

RID work under the above-mentioned strategies are a new dimension of work that  

can truly solve problems and responds to people’s demand.
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นอกจากน้ียังจะมีการศึกษาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกัก

น้ำาในลุ่มน้ำาที่มีปัญหา คือ ลุ่มน้ำาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปราจีนบุรี ยม สาละวิน และโขง

ในยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำา กรมชลประทานมีหน้าที่ควบคุมและผลักดันน้ำาเค็ม 

ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา รวมทั้งกำาจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำา 

โดยมีเป้าหมายระยะสั้น คือ แม่น้ำาเจ้าพระยา ท่าจีน ชี และบางปะกง 

ภารกิจที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของกรมชลประทาน คือ การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผน

ปฏิบัติการลุ่มน้ำา ที่ต้องดำาเนินให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙

การทำางานของกรมชลประทานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา จะเป็นการ

ทำางานในมติใิหมท่ีส่ามารถแกไ้ขปญัหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หัวใจของความส�าเร็จ

งานของกรมชลประทานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน รวมทั้งต่อไปในอนาคต เป็นงานซ่ึงมีความ 

ใกล้ชิดและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเข้ามามีส่วนร่วม 

ของประชาชนจึงมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จของงาน เพราะการมีส่วนร่วม

ของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสได้ร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทำาความเข้าใจ ร่วมแสดง

ทัศนะ ปัญหา ตลอดจนร่วมคิดแนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ 

การพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน

ที่ผ่านมา นอกจากการปรับปรุงกระบวนการและช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นได้ 

โดยสะดวกหลากหลายวิธีการ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทำางาน 

ของกรมชลประทานทุกระยะขั้นตอน ตั้งแต่ระยะกำาหนดโครงการ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง 

การก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างแล้ว  กรมชลประทานยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

ในการบริหารจัดการน้ำา ด้วยการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำา และสนับสนุน

ด้วยมาตรการหลากหลายให้องค์กรผู้ใช้น้ำามีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การให้ความสำาคัญกับกระบวนการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำา ทำาให้ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำาชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่

ชลประทาน ๒๘.๓๖ ล้านไร่ กล่าวคือ จากพื้นที่ชลประทานในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

และขนาดกลางทัง้สิน้ ๒๔.๓๕ ลา้นไร ่มอีงคก์รผูใ้ชน้้ำาชลประทานครอบคลมุพืน้ทีช่ลประทานแลว้ 

๑๖.๑๒ ล้านไร่ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น้ำาชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) ๔๕,๕๑๕ กลุ่ม โดยจำาแนก

เป็นกลุ่มพื้นฐานที่อิสระต่อกัน ๙,๕๑๕ กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๓.๘๖ ล้านไร่ มีสมาชิก



People’s Participation as the Key to Success
 

The work of RID from the past up to present and in the future is the work that relates 

and affects directly to people both negatively and positively.  Therefore, people’s participa-

tion is necessary and required. Only through this process that people can acknowledge, 

learn, understand, make opinions, propose problems solutions and take part in decision 

making and water resources development as partners to the Department. 

In the past, not only procedures and channels for public hearing have been improved; 

to inform them with correct information, and enable their access to information and make 

their opinion are necessary for promoting people’s participation in all working stages from 

project planning and pre, during and post-construction. After that, the Department also 

supports their participation in water distribution by promoting the establishment of water 

users’ organizations and supports their organization for their strong and sustainable run.

Emphasizing on people’s participation, RID ,up to the end of  FY 2014, by the  Office 

of People Participatory Promotion has established water users organization to look after 

4.54 million hectare irrigation area.  At present, of total 3.9 million hectare irrigation area 

under large and medium scale irrigation projects; 2.58 million area is under water users 

organizations. Of all 45,515 water users groups (basic groups); 9,515 groups are  

independent and responsible for 0.62 million hectares of 281,999 members and the rest 

36,000 groups are united into higher forms that look after 1.96 million hectares. There are 

2,301 integrated water users groups for 1.85 million hectare area of 690,948 members.  

As for water users associations, 34 associations are running at present to look after  

0.04 million hectare area while 45 water users cooperatives have been established for  

0.07 million hectares irrigation area. There are 346 funds for irrigation management,  

216 irrigation management committees and 3,728 irrigation volunteers. 

Moreover, to boost their working spirit, each year RID has selected water users orga-

nization to be awarded as the National Most Outstanding Water Users Organization of the 

Year since 1987.  Each year, they would come and get their plate award at Royal Plough-

ing Ceremony held in royal main ground. 

The awarding procedure has been changed from the former selection by the RID com-

mittees at provincial, regional and national level to the present selection by network of 

water users organizations in which all members have exchanged their opinion and knowledge 

in water management until the most outstanding one is accepted by all. 
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รวม ๒๘๑,๙๙๙ คน และกลุ่มพื้นฐานที่อยู่ภายใต้องค์กรผู้ใช้น้ำาชลประทานประเภทอ่ืนๆ อีก  

๓๖,๐๐๐ กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๑๒.๒๕ ล้านไร่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทาน 

๒,๓๐๑ กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๑๑.๕๖  ล้านไร่ สมาชิก ๖๙๐,๙๔๘ ราย สมาคม 

ผู้ใช้น้ำาชลประทาน ๓๔ สมาคม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๐.๒๕ ล้านไร่ และสหกรณ์ 

ผู้ใช้น้ำาชลประทาน ๔๕ สหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๐.๔๔ ล้านไร่ มีกองทุนชลประทาน 

๓๔๖ กองทุน คณะกรรมการจัดการชลประทาน ๒๑๖ คณะ และอาสาสมัครชลประทาน  

๓,๗๘๒ คน 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำาชลประทาน กรมชลประทานยัง 

คัดเลือกองค์กรผู้ใช้น้ำาชลประทานให้ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำาดีเด่นแห่งชาติมาตั้งแต ่

ป ี๒๕๓๐ ซึง่จะไดเ้ขา้รบัพระราชทานโลร่างวลัในวนัพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำาทุกปี 

ทีส่ำาคญั ยงัมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการคดัเลอืก จากเดมิทีเ่ปน็การคดัเลอืกโดยคณะกรรมการ

ของกรมชลประทาน ตั้งแต่ระดับสำานักชลประทาน ระดับภาค และระดับประเทศขึ้นมา เป็นการ 

คดัเลอืกโดยโครงขา่ยเกษตรกรผูใ้ชน้้ำา ใหก้ลุม่ผูใ้ชน้้ำาทกุกลุม่มกีารแลกเปลีย่นความรู ้แนวทางการ

บริหารจัดการน้ำาซ่ึงกันและกัน และเกิดการยอมรับในความโดดเด่น ความสามารถ ความเหมาะสม 

ของผู้ได้รับรางวัล 

ในปีนี้ กลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทานท่ีได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทาน 

ดีเด่น คือ กลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทานอ่างเก็บน้ำาห้วยจระเข้มาก ตำาบลบ้านบัว อำาเภอเมือง 

จงัหวดับรีุรมัย ์จากผลงานและความคดิรเิริม่ในการทำาการเกษตรอยา่งชาญฉลาดและพึง่พาตนเอง

ไดบ้นวถิแีหง่ความพอเพยีง ภายใตว้สิยัทศันข์องกลุ่ม “สง่เสรมิก�รมสีว่นรว่ม พฒัน�เกษตรกรไทย 

ก้�วไกลอย่�งยั่งยืน”



 This year 2015, the award goes to the Huai Chorakhe Mak Integrated Water Users 

Groups from Ban Bua Sub-district, Muang District, Buriram Province for their initiative in 

cultivation with local wisdom with self-sufficient and reliance theory under the group’s vision 

“Participation promotion aimed at Farmer and Sustainable Development”

 Their success performance includes organization development; promotion of rotation 

crop plantation; water saving crop plantation; use of green manure and bio-fertilizer;  

integrated farming system; animal raising; and development of rice cultivation.  Thus Ban 

Bua has become a model of water-saving rice cultivation where alternate wet and  

dry practice is demonstrated together with rice seed production and rice yield quality  

improvement. A network of water distribution management is formed to manage water  

and do zoning. Addition income by bean sprout produce is promoted since it uses  

less water and generates all year round income to farmers.

Office of the Ban Bua Integrated Water Users Group also serves as a center for  

integrated organic agricultural practice and technologies learning aimed at production 

increase and cost saving. For example, they produce their own fertilizer pills. 

The members of the group not only follow their regulation in developing and  

maintaining irrigation channels, they also jointly undertake charity activities for the benefit  

of public and environment.
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กิจกรรมที่ประสบความสำาเร็จของกลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทานห้วยจระเข้มาก นอกจาก

ด้านการพัฒนาองค์กรแล้ว ยังประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชใช้น้ำาน้อย 

ใชปุ้ย๋พชืสด ปุย๋ชวีภาพ แทนการใชปุ้ย๋เคม ีการประกอบอาชพีไรน่าสว่นผสม เลีย้งสตัว ์และพฒันา

พื้นที่ปลูกข้าวให้เป็นชุมชนชาวนาต้นแบบ สาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำาน้อย (การปลูกข้าวแบบ

เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว) และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำา  

ช่วยติดตามการส่งน้ำาและบริหารจัดการน้ำาตามแผนการจัดทำาโซนนิ่ง (Zoning) ร่วมกันดูแล 

บำารุงรักษาระบบส่งน้ำา และพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวให้แก่ 

สมาชิกแปรรูป ผลิตถั่วงอกเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก และนำาน้ำาที่มี

อยู่อย่างจำากัดมาประกอบอาชีพหลากหลาย หมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดปี

ที่ทำาการกลุ่มฯ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำาเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน และมีที่ทำาการ 

กลุ่มย่อยหรือศูนย์ข้าวชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงการผลิตและลด

ต้นทุน มีศูนย์การผลิต “ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราจระเข้” เป็นต้น 

สมาชิกของกลุ่มนอกจากร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม ร่วมกันพัฒนา 

และดูแลรักษาคูคลองส่งน้ำาเป็นอย่างดีแล้ว ยังร่วมกันบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งอีกด้วย

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมใหม่ เพิ่มความแข็งแกร่ง

กรมชลประทาน โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังพัฒนากระบวนการ 

ใหม่ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การนำางานวิจัย 

ท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นงานชลประทานท้องถิ่น ด้วยแนวคิดกระตุ้นให้เกิด “การระเบิด

จากขา้งใน”  ทีเ่กษตรกรและผูใ้ชน้้ำาสามารถคดิค้นหาแนวทางการพฒันาและแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 

โดยเจ้าหน้าที่ชลประทานเป็นเพื่อนร่วมทางเดินเคียงคู่กันไป ไม่ใช่ผู้นำาทางอีกต่อไป 

งานชลประทานท้องถ่ินเป็นมาตรการหน่ึงในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ของชุมชน เป็นการจัดกระบวนการให้คนในชุมชนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ด้วยการเรียนรู้  

จากประสบการณ์จริงในการทำางาน นำาปัญหามาเป็นโจทย์ และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาโดยการ 

ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กัน เพื่อให้ได้วิธีการที่ดีและเหมาะสม

จากความสำาเร็จในการทดลองใช้งานชลประทานท้องถิ่นในพื้นที่นำาร่อง โครงการส่งน้ำาและ

บำารงุรักษาทา่บวั จังหวดัพจิติร ทีม่ปีญัหาแยง่น้ำากนัมานาน การจดัใหช้มุชน หนว่ยงานชลประทาน 

องค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มต่างๆ ในชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงสภาพปัญหา สาเหตุ

และคน้หาโจทยท์ีอ่ยากแกร้ว่มกนั นำาไปสูท่างออกในการแกไ้ขปญัหาทีท่กุฝา่ยพอใจ จงึมกีารขยาย

ผลงานชลประทานท้องถ่ินออกไปทุกภาคของประเทศ โดยบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม



Strategy on Participation for Strengthening Stability

Royal Irrigation Department by Office of Public Participatory Promotion has developed 

new processes, so as to strengthen the public participatory process, e.g. introduce research 

work on locality to develop to be local irrigation work.  The concept encourages on  

“explosion from the inside”, of which farmers and water users are capable to think,  

find out the development approach and solve the problems themselves accompanying  

by the irrigation officers, not the leaders anymore. 

Local irrigation work is a measure in learning process development on community 

participation; it is the procedure for the community to solve their problems themselves with 

the real working experience; take the problems to consider; and find out the solution by 

brainstorming; exchange opinion and experience for the outcome of good and appropriate 

methodology. 

From the success in practical experiment of local irrigation work in the pilot project of 

Tha Bua Operation and Maintenance Project, Phichit Province, originally this area has en-

countered the water seizure for a long time, the meeting among the community, irrigation 

offices, local administrative organization, and various groups in the community is held for 

mutual exchanging and learning about the problem condition and causes, and finally reflect-

ing to the solution that satisfies every party.  Local irrigation work has been extended 

throughout every part of the country by assigning it in the strategic plan on irrigation par-

ticipation, so as to be a tool to drive the public participation; from water resources develop-

ment, water management, protection and alleviation of disaster arising from flood in every 

dimension appropriately, and in accordance with the topography and socio-economic 

condition in such area.

Local irrigation work takes 3 years in arranging the learning process and establishment 

of local irrigation team from people in the community.  Success of the first year is to build 

the confidence to the people in the community, by the leaders’ paradigm shift that  

influences on the community. Confidence of accumulated knowledge and previous  

experience of the community, together with irrigation engineering knowledge, can change 

people’s paradigm and way of thinking.  The former question that how much of the  

water volume of this year becomes that how we would plan on water use in case of this 

amount of water.
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ในงานชลประทาน เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการขบัเคล่ือนการมีส่วนรว่มของประชาชน ทัง้ในการพฒันา

แหล่งน้ำา บริหารจัดการน้ำา ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำาในทุกมิติได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนสภาพสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆ

งานชลประทานท้องถ่ินใช้เวลา ๓ ปี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และจัดตั้งทีมชลประทาน

ท้องถิ่นจากคนในชุมชน โดยความสำาเร็จในปีแรก คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชน  

เริ่มจากการปรับกระบวนทัศน์ของแกนนำาที่ส่งผลต่อไปยังคนในชุมชน ด้วยความเชื่อมั่นใน 

ความรูท้ีส่ัง่สมมาและประสบการณใ์นอดตีของชมุชน เสรมิเพยีงความรูด้า้นวศิวกรรมชลประทาน 

กส็ามารถเปลีย่นกระบวนทศันแ์ละวธิคีิดของคนได้ จากคำาถามเดมิวา่ ปนีี้จะมนี้ำาเทา่ไร กลายเปน็

คำาถามว่า ปีนี้มีน้ำาอยู่เท่านี้ พวกเราจะวางแผนการใช้น้ำากันอย่างไร 

ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ในอนาคต คอื การทีช่มุชนสามารถกำาหนดเปา้หมายและวธิกีารทีจ่ะนำาไป

สู่ความมั่นคงด้านน้ำาในอนาคต ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๔๐ ปี ของตนเอง และเกิดแผนพัฒนาลุ่มน้ำาระดับ

ตำาบลได้

กระบวนกร ตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อน

กระบวนกร หรือ Facilitator คือ ตัวกลางคอยกำาหนดกระบวนการ เนื้อหา หรือสร้างสรรค์

จังหวะขั้นตอนการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้คำาถามกระตุ้นให้เกิดความคิด ความรู้ใหม่ สร้างบรรยากาศ

และกำาหนดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในงานชลประทานท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ใหม่ในการส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน จึงต้องมีกระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ เป็นตัวจักรสำาคัญใน 

การขับเคลื่อนให้งานชลประทานท้องถิ่นไปสู่ความสำาเร็จ   

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้องเฟ้นหาตัวบุคคล และสร้างกระบวนการ 

ในการผลติกระบวนกร หรอื Facilitator อยา่งจรงิจงั ดว้ยแผนบนัได ๕ ขัน้  เริม่ตัง้แตแ่ตง่ตัง้วทิยากร

กระบวนการระดับภูมิภาค ที่มีทักษะการต้ังคำาถามเพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่จะนำาไปสู่

ทางออกร่วมกัน ทักษะการฟังอย่างไม่ตัดสิน ฟังอย่างต้ังใจเพ่ือรับข้อมูลท่ีหลากหลายในการตัดสินใจ 

กำาหนดทางเลือก และทักษะการสรุปบทเรียน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าอบรมที่เป็นข้าราชการ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ในโครงการ Facilitator for Change  

เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีทักษะการดำาเนินกระบวนการที่เหมาะสม ไปเรียนรู้ทักษะวิทยากรกระบวนการ

ขั้นสูง (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑) กับสถาบันเสมสิกขาลัย (๕ หลักสูตร คือ หลักสูตรงานชลประทานกับ

พลังกลุ่มของประชาชน (๓ วัน)  ๒๓.๕ ชั่วโมง หลักสูตรภาวะผู้นำาที่เน้นพลังกลุ่มเพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วม (๓ วัน) ๒๓.๕ ชั่วโมง การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการในงานชลประทานขั้นกลาง 



Key Performance Indicator in the future is that the community itself is capable to set 

the goals and approach to water stability itself in the future, 10 years, 20 years, 40 years 

and eventually leads to the basin development plan at Subdistrict level.

Facilitator : Important Mechanism for the Drive 
 

Facilitator is a middleman who specifies the process, substance or create various  

learning steps, by using questions to encourage thinking, new knowledge, and create 

the atmosphere and determine the process for mutual learning.

Mutual learning process in the local irrigation work -- new strategy on public  

participatory promotion shall include the facilitators to be an important mechanism for the 

successful drive of local irrigation work. 

Office of Public Participatory Promotion consequently selects qualified persons  

considerably and creates the process to produce the facilitators seriously. Five step-plan 

starting from the appointment of region-level facilitators, who have skill in questioning  

for participatory learning, leading to the approach mutually; skill in listening without 

decision-- listening intentionally for acknowledgement of various information in decision of 

alternatives determination and skill in lesson summary, to be the persons to transfer the 

knowledge on participatory learning process  to the government officer  trainees in year 

2014-2018 in the Project of Facilitator for Change.  This is to select the persons who have 

skill on appropriate process management to learn about advanced facilitator  

skill year 2015-2018 at Semsikkhalai Institute (SEM - Spirit in Education Movement) 

(5 courses: irrigation work and public group power (3 days) 23.5 hours; leadership  

emphasized on group power for participation (3 days) 23.5 hours; development of  

facilitator skill on irrigation work at medium level (4 days) 32.5 hours; development of  

facilitator skill on irrigation work at high level (4 days) 32.5 hours; and  amicable conflict 

settlement (4 days)  32.5 hours for preparedness of being office/division-level facilitators.

Office/division-level facilitators will transfer knowledge to the network of public  

participatory promotion. The trainees include permanent employees, government 

employees, chairman of joint management committee (JMC) for irrigation, chairman  

of integrate water users groups (IWUG), irrigation volunteers, and land consolidation  
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(๔ วัน) ๓๒.๕ ชั่วโมง การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการในงานชลประทานขั้นสูง (๔ วัน)  

๓๒.๕ ชั่วโมง และหลักสูตรคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (๔ วัน) ๓๒.๕ ชั่วโมง เพื่อเตรียม

ความพร้อมสำาหรับเป็นวิทยากรกระบวนการระดับสำานัก/กอง

วิทยากรกระบวนการระดับสำานัก/กอง จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะประกอบด้วย ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ 

ประธานคณะกรรมการจัดการชลประทาน ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำาชลประทาน อาสาสมัคร

ชลประทาน และอาสาสมัครจัดรูปที่ดิน ให้เป็นวิทยากรกระบวนการระดับเขต และกระบวนกร

ระดับเขตจะกลับไปเป็นตัวคูณในการสร้างคนในชุมชนขึ้นมาเป็นกระบวนกรต่อไป

4 พื�นที่ 4 ต้นแบบความส�าเร็จ

ห้วยตาจู จากความท้าทายกลายเป็นความสำาเร็จ

องค์กรผู้ใช้น้ำาชลประทาน อ่างเก็บน้ำาห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านตานวน  

ตำาบลกันทรอม อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปธรรมของความสำาเร็จในการแก้ปัญหา 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ที่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา ได้รับน้ำา 

ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ทันเวลาที่ต้องการ 

จากความไม่รู้ไม่เข้าใจในวิธีการรับ-ส่งน้ำาชลประทาน เม่ือโครงการชลประทานศรีสะเกษ 

นำางานชลประทานทอ้งถิน่มาปรบัใชใ้นการประชมุชีแ้จงรายละเอยีดการทำางานของกรมชลประทาน 

ร่วมกับประสบการณ์และภูมิปัญญาในการทำานาที่ส่ังสมมาตั้งแต่เด็กของเกษตรกร ผสมผสาน 

ด้วยความรู้ใหม่ด้านการจัดการน้ำาในระบบชลประทาน วิธีการส่งน้ำา รวมทั้งข้อจำากัด ก่อเกิด 

เป็นปัญญาและการลงมือทำาด้วยตนเองเป็นทีมงาน มีข้อตกลงที่เด่นชัดและซื่อสัตย์ต่อกัน ได้

ผลลัพธ์ที่ทุกคนพึงพอใจ ซ่ึงมีการดำาเนินการต่อเนื่องในเวลาต่อมาและพัฒนาเป็น “ชุมชน

ชลประทาน” ที่ “เกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทานสอนกันเอง” และ “ชลประทานคอยรับฟัง” 

นอกจากการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำาฯ ขึ้นสำาเร็จแล้ว เกษตรกรยังได้เรียนรู้ว่า ปัญหาความไม่ 

เทา่เทยีมในการรบัน้ำาสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง และการอยูร่ว่มกนัของผูค้นในสงัคมอยา่งเปน็สขุ 

ทุกคนต้องพร้อมที่จะ “ให้” หรือ “ยอม” ร่วมกันในระดับหนึ่ง ไม่ละเมิดต่อกัน โดยเกษตรกร 

ผู้ใช้น้ำาฯ ขอเป็นผู้บริหารจัดการน้ำาและรับผิดชอบเอง ถ้าเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำา 



volunteers, to be zone-level facilitators.  After that zone-level facilitators will return to multi-

pliers for further creating  people in the community to be facilitators.

4 Areas 4 Prototypes of Success

Huai Tachu : From the challenge to the success

Water users organization of Huai Tachu Reservoir under royal initiative, Ban Tanuan, 

Kanthrom Subdistrict, Khun Han District, Si Sa Ket Province is a form of success in solution 

by learning process and participation of people in the area that used to encounter the 

problem of water shortage, insufficient water and not in time of the requirement.

Previously people did not understand about water distribution system.  Then Si Sa Ket 

Provincial Irrigation Project has introduced local irrigation work to adapt in the meeting  

of detailed explanation on RID work; together with the experience and wisdom of  

accumulated farming, integrating with new knowledge on water management in irrigation 

system, water distribution system and limitation, generates the intellect and practice in  

team. The obvious agreement and mutual honesty, generates the result that everyone is 

satisfied and carried out continuously later and develop it to be “irrigation community” 

that “water users teach each other.” and “irrigation officers listen to them.” 

Apart from the successful establishment of water users group, farmers have learned 

that inequality of receiving water can be solved by themselves and living together in  

the society peacefully, everyone has to be ready to “give” or “accept” in common  

at a level, not violate each other. Water users will manage water and be responsible  

for it themselves if the water shortage problem occurs.
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11๒

คลี่คลายความขัดแย้งที่ห้วยสงสัย

พืน้ทีโ่ครงการอา่งเกบ็น้ำาหว้ยสงสยัอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิตำาบลเขากระปกุ อำาเภอทา่ยาง 

จังหวัดเพชรบุรี เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำา ๔ กลุ่ม กับกลุ่มในลำาห้วยสงสัย 

เนื่องจากการฝ่าฝืนกติกาการใช้น้ำา ที่เกิดจากสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย น้ำาซึมได้ง่าย  

และการขาดข้อมูล ภาพรวมกิจกรรมการใช้น้ำาร่วมกัน จึงเกิดการแย่งน้ำากันขึ้น ความขัดแย้ง 

อย่างรุนแรงถึงขั้นทำาลายประตูน้ำา

การนำา “งานชลประทานท้องถิ่น” มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา ด้วยแนวคิด “ปัญหาเป็นของ

ชาวบ้าน ชาวบ้านต้องเป็นผู้แก้” และมีปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา ใช้ระยะเวลา ๑-๒ ปี โดยเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนท้องถ่ินทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อกำาหนด

โจทย์ การทบทวนทุนเดิมในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง 

ปฏิบัติจริงเพ่ือหารูปธรรมการแก้ไขปัญหา การประเมินและสรุปบทเรียน โดยนำาข้อสรุปไปสู่ 

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยทีมพี่เลี้ยงของชลประทานกับทีมวิจัยชาวบ้านอ่างเก็บน้ำา 

ห้วยสงสัย ที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำาทั้ง ๔ กลุ่ม รวม ๒๑ คน 



Conflict Settlement at Huai Songsai

The area of Huai Songsai Reservoir Project under royal initiative, Khao Kapuk Subdis-

trict, Tha Yang District of Phetchaburi Province has encountered the conflict problem between 

4 water users groups and the group in Huai Songsai stream due to the   violation of water 

use regulation, arising from area condition of sandy loam, water permeability, and lack of 

understanding on mutual water use activities. Therefore, water seizure occurs, causing 

serious conflict till the destruction of regulators. 

 “Local irrigation work” is introduced to apply with the solution, and in accordance 

with the concept that “problem belongs to villagers, they have to solve it and take  

action on solution in the period of 1-2 years. It emphasizes on participatory process in 

community in every step; from the analysis of community to determine the problem,  

review of existing capital in the area, data collection and analysis, real experiment  

for approach, evaluation and lesson summary by taking the summary to alternatives of 

solution. RID’s coach team and Huai Songsai reservoir villager’s research team who are 

representatives of 4 water users groups, totaling 21 people are involved in these activities. 

Forum for making understanding, data collection of area condition, community’s  

background and  way of living from the past until at present, makes villagers acknowledge 

how hardship taking water from the stream in the former time.  This causes the  

community more realization about data collection both water capital, water users  

members’ list and address, cultivated areas, type of crops, season of cultivation,  

categories and numbers of domestic animals, members’ water use system and household 

expenditure system, etc.  When all 4 water users groups acknowledge the overview  

of mutual water use activities, they understand the situation, then leads to conflict  
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การจัดเวทเีพื่อสร้างความเข้าใจ การเก็บข้อมูลสภาพพื้นทีค่วามเปน็มาและวิถีชวีิตของชุมชน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำาให้คนในชุมชนเห็นว่า ในอดีตการนำาน้ำาขึ้นมาจากลำาห้วยยากลำาบาก

เพียงใด ส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักมากขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปริมาณน้ำาต้นทุน  

รายชื่อและที่อยู่สมาชิกผู้ใช้น้ำา พื้นที่เพาะปลูก ชนิดของพืชที่ปลูก ฤดูกาลที่ปลูก ประเภทและ

จำานวนสตัวเ์ลีย้ง ระบบการใชน้้ำาของสมาชกิ และระบบการใช้จา่ยในครวัเรอืน ฯลฯ เม่ือทัง้ ๔ กลุ่ม

ผู้ใช้น้ำารับทราบข้อมูลภาพรวมกิจกรรมที่ใช้น้ำาร่วมกัน ทำาให้เข้าใจกันมากขึ้น ลดความขัดแย้งลง 

และชุมชนลุกขึ้นมาดูแลกันเองได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐมาช่วยเช่นแต่ก่อน 

จัดรูปที่ดินแบบมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาเกษตรยั่งยืน 

สำานักงานจัดรูปที่ดินกลางได้นำาแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ใน 

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรให้เกิดพลังปัญญาและพลังกลุ่ม 

ในการบริหารจัดการกับปัญหาของตนเอง มีการทำางานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตภาคเกษตรกรรม เพื่อไปสู่เป้าหมาย “พัฒนาการเกษตรยั่งยืน”  

จากเดิมที่คณะทำางานทุกพื้นที่คุ้นชินกับการทำางานในระบบ Top Down (ระบบการทำางาน

แบบสั่งการ) เมื่อปรับวิธีการทำางานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการฝึกอบรมวิทยากร

กระบวนการในแตล่ะพืน้ทีเ่กดิความเปลีย่นแปลงในตวัวทิยากรกระบวนการทีมี่ความม่ันใจในตนเอง

มากขึน้ กลา้ทีจ่ะลกุขึน้มาทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำาการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้หก้บัชุมชน เหน็คุณค่า

ตนเองและผูอ้ืน่ จากเดมิทีไ่มค่ดิวา่ตนเองมศีกัยภาพทีจ่ะเปน็ผูน้ำาได ้เปลีย่นวธิคีดิจาก “ทำาไมไ่ด”้ 

สู่คำาว่า “เราทำาได้” นำามาสู่การเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นมากขึ้น มีการสื่อสารดีขึ้น 

จากการมีทักษะการฟังและการสื่อสารที่ดีกว่าเดิม มีการทำางานเป็นทีมหนุนเสริมกันอย่างดี  

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างกลุ่มเกษตรกร 

กับเจ้าหน้าที่ เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำา 

การเกษตร การบำารุงดิน ฯลฯ เกิดการรวมตัวกันพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้าง 

เครือข่ายเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นๆ

สำานักงานจัดรูปที่ ดินกลางเร่ิมดำาเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  

ในโครงการจัดรูปที่ดินแปลงตัวอย่าง ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดศรีสะเกษ  

และโครงการนำาร่องพัฒนาการเกษตร ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาญจนบุรี

กำาหนดกรอบการดำาเนินงานไว้ ๓ ปี

การดำาเนินงานในช่วง ๑ ปี ที่ผ่านมา มีผลการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือ คณะทำางานเชื่อมั่น

ในแนวทางการทำางานโดยมแีผนยทุธศาสตรก์ำากบั เนือ่งจากไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ คณะทำางาน

เหน็ความสำาคญัของการทำางานแบบมสีว่นรว่มวา่นำามาซึง่ผลสำาเรจ็ ทกุฝา่ยมคีวามสขุ ความภมูใิจ



solution and at last the community takes care of each other without the government 

assistance as ever. 

Participatory Land Consolidation 
to Sustainable Agricultural Development 

Office of Central Land Consolidation has introduced the concept on public  

participatory promotion to apply with the consolidated zone area. This is for the  

preparedness of farmer groups to build intellectual power and group power for  

their problem management; mutually integrated working; and increase of the production  

efficiency on agricultural sector to achieve the goal of “sustainable agricultural  

development”.

In the beginning, working groups in all areas accustomed to work in the Top Down 

system (Chain of Command System), but when the participatory process is introduced  

and training of facilitators in each area making facilitators have greater self-confidence; 

courageous to be leaders to create learning environment for the community; appreciate 

themselves and others.  Previously they did not think they have potential to be leaders;  

now they change the way of thinking from “impractical” to “practical” This leads to 

greater self-respect and respect to others; better communication from developed skill  

of listening and communication; well reinforced teamwork; exchange of knowledge and 

learning process among farmers themselves and between farmers and officers.  In addition, 

it brings about real practice knowledge in various aspects such as water management, 

agriculture, soil improvement; collaboration in development of self-learning space; and  

learning network to other communities.

Office of Central Land Consolidation has commenced the participatory promotion work 

since year 2014 in the demonstration plot under the consolidated land project in 2 

provinces : Phitsanulok and Si Sa Ket; and pilot projects for agricultural development 

in 2 provinces : Maha Sarakham and Kanchanaburi.  Implementation framework is defined 

for 3 years.

During the past one year of implementation, the result of change becomes interesting. 

The working groups believe in working approach under the strategic plan due to effective 

outcome. They realize the importance of the participatory process that brings all parties 
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ในผลสำาเรจ็รว่มกนั คณะทำางานเหน็ความสำาคญัของการเชือ่มโยงเครอืขา่ยการทำางานกบัภายนอก

ที่ส่งผลให้มีโอกาสดีๆ ตามมา เช่น จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการรวมพลคนอาสา ทำาความสะอาด

คูคลองในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน มีเครือข่ายเข้าร่วมจำานวนมาก และคณะทำางานเห็นทั้งบทเรียน

ที่ดีและบทเรียนที่ต้องพัฒนา เพ่ือให้การทำางานดีขึ้น นำาไปสู่การปรับปรุงตนเองทั้งด้านทักษะ 

ความรู ้ดา้นกระบวนการทำางาน ดา้นการเสรมิการทำางานรว่มกนัระหวา่งคนในชมุชนและเครอืขา่ย

ภายนอกชุมชน 

นครศรีธรรมราช ค้นพบปัญหาและสาเหตุด้วยตัวเอง

การพัฒนาแหล่งน้ำาที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนไม่ได ้

มีส่วนร่วมคิดโครงการต้ังแต่ต้น ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำาไม่ผลักดันโครงการ 

เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ และไม่มีการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ระหว่างผู้ได้รับประโยชน์กับผู้ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการ เป็นปัจจัยที่ทำาให้ประชาชนขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หลายโครงการจึง

ไม่อาจดำาเนินการได้

งานชลประทานเพ่ือท้องถ่ินที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทำา 

เรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ทดลองปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา สรุปบทเรียนร่วมกัน ให้ได้ทางเลือก

ที่เหมาะสม เป็นการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีภาคประชาชน เอกชน ภาครัฐ  

และนกัวชิาการ ในการเปน็ “เจา้ของ” ทศิทางการพฒันาพืน้ทีร่ว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิ “กลไกการจดัการ

ตนเอง” อย่างยั่งยืน จะช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ำาของกรมชลประทานได้อย่างแท้จริง 

งานชลประทานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำา อำาเภอนบพิตำา และอำาเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ถูกนำามาใช้เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านน้ำาของชุมชน 

โดยปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ แกนนำาชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล  

อาสาสมัครหมู่บ้าน กรรมการลุ่มน้ำาคลองกลาย กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร

สาธารณสุข และนักเรียน นักศึกษา ได้สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคน และพร้อมที่จะร่วมหา

แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำาอย่างยั่งยืน

การปรับวิธีการทำางานจากเป็นผู้คิดให้ ทำาให้ เปลี่ยนเป็นตั้งประเด็นคำาถามให้ประชาชน

ตระหนกัถงึขอ้จำากดัและความจรงิทีว่า่ น้ำา-ปา่ เปน็เรือ่งของทกุคนทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัคดิหาทางออก 

และร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำา และรักษาป่าไม้ให้ลูกหลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้ง 

ตอบสนองความต้องการใช้น้ำา จึงเป็นยุทธศาสตร์หรือทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน



happiness and pride in the achievement together, and network connection with external 

agencies which results good subsequent opportunity.  For example, Phitsanulok province 

arranged the Volunteer Spirit Collaboration for cleaning ditches and canals in the land  con-

solidation project area, of which a number of networks participate in the activity. The work-

ing groups perceive both good lessons, and lessons  to be improved to better working 

which lastly leads to self development both skill on working process on cooperation between 

people in the community and external networks.

Nakhon Si Thammarat itself discovered problems and causes.

Water resources development that does not originate from local people’s requirement 

and people do not participate to initiate the project from the beginning; beneficiaries  

of water resource development does not push the project forward because they think  

it’s government’s duty; and there is no shared balance between the beneficiary and the 

affected people, causes people lack of sense of ownership. Several projects consequently 

could not be implemented.

Local irrigation work that allows people and all concerned parties to participate in  

thinking, practicing, learning, analyzing the problems and the causes, work trial to solve  

the problems and summarizing the lessons for appropriate alternatives, strengthens  

the relationship among the people sector, private sector, government sector and  

academics in being “ownership”. Direction of the common area development for 

 sustainable “self-management mechanism” helps solve RID’s water resource  

development problem completely.

Local irrigation work for water resource development, Nopphitam and Tha Sala Districts 

of Nakhon Si Thammarat Province has been introduced to find out the problem issues  

and causes on water in the community by local learned men and senior experts,  

community leaders, members of Subdistrict Administrative Organization (SAO), village  

volunteers, committee of Krai canal basin, village chief, village headman, assistant to  

village headman, public health volunteers and students.  This method satisfies everyone  

and makes them ready to mutually find out the sustainable water solution approach.

Adjustment of the working method from being the thinker and maker to asking people 

the questions, for public awareness of the limitation and the fact that water-forest is  

everyone’s matter to figure out, create water security, and forest conservation for next 

generation to better living, as well as meet the water use requirement, therefore, is the 

strategy or the best solution in the current situation.
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ใช้น��าอย่างรู้คุณค่า รู้รักษาพัฒนาแหล่งน��าน��าอย่างรู้คุณค่า รู้รักษาพัฒนาแหล่งน��าอย่างรู้คุณค่า รู้รักษาพัฒนาแหล่งน��าน��า

จากความต้องการใช้น้ำาเพื่อการทำานาปรังในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศในปัจจุบันปีละ  

๑,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และอาจเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตข้างหน้า ขณะที่ประเทศไทย 

ต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉล่ียในบางปี ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำา 

ในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางไม่เพียงพอจะสนับสนุนการทำานาปรังที่ทำากันอย่างต่อเนื่อง 

เกินกว่าแผนที่กำาหนดไว้มาก

กรมชลประทานตระหนักดีถึงสถานการณ์อันจะส่งผลกระทบไปถึงความต้องการใช้น้ำาของ 

ภาคส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำาเพื่ออุตสาหกรรม และน้ำาเพื่อการรักษา

ระบบนิเวศที่มีความจำาเป็นและขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะใช้มาตรการต่างๆ เช่น ขอความร่วมมือจากเกษตรกร โดยเฉพาะ

ในเขตพื้นที่ ๒๗ จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา และ ๑ จังหวัดในลุ่มน้ำาแม่กลองให้งดการทำานาปรัง เปลี่ยน

มาปลูกพืชที่ใช้น้ำาน้อย จัดทำาโครงการจัดระบบการปลูกข้าวเพื่อรณรงค์ให้ลดการทำานาแบบต่อ

เนื่องจากเดิม ๒ ปี ๕ ครั้ง เป็นปีละ ๑-๒ ครั้ง สลับกับการปลูกพืชหลังนามาโดยตลอด เพื่อให ้

ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของน้ำา



To use water with appreciation, 
to preserve and develop water resources

Water demand for the dry season paddy cultivation in different regions of the  

country is up to 1,300 million cubic meters a year at present and it may increase steadily  

in the coming years. Thailand has faced erratic rainfall condition and lower average  

amount of rainfall in some years, this reflects water in the large and medium scale  

reservoirs insufficient to support the dry season paddy cultivation practiced continuously 

and greatly exceeding the specified plan.

Royal irrigation Department (RID) realizes the incidents that affect the water demand  

of other sectors, e.g. water for domestic consumption, for industrial purpose and for  

ecosystem conservation.  Water demand is necessary and is increasingly extended as well.

Although RID  takes various measures such as requesting for cooperation of farmers 

especially in the area of   27 provinces in  the Chao Phraya basin and 1 provinces in the Mae 

Klong basin to stop dry season paddy cultivation, and change to grow crops that use less 

water; preparing project for arranging the paddy cultivation system to campaign reduction 

of  consecutive farming  from five times in 1-2 years to be twice a year, alternating with the 

crop cultivation after harvesting. However, these measures cannot be implemented  

effectively as expected. Thus, it makes water management complicated and complex;  

and irrigation water has been still used wastefully.
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“เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว” เทคนิคการปลูกข้าวเพื่ออนาคต

กรมชลประทานจึงเสนอแนวคิดในการรณรงค์ “ใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อ 

ของแผ่นดนิ” ใหม้กีารใชน้้ำาอยา่งประหยดัดว้ยเทคนคิ “การทำานาแบบเปยีกสลบัแหง้แกลง้ขา้ว 

(Alternate Wetting and Drying: AWD)” หรือการทำานาแบบใช้น้ำาน้อย ซึ่งเป็นวิธีการบริหาร

จัดการน้ำาในการทำานารูปแบบหนึ่งที่สามารถลดการใช้น้ำาลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว  

อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย สารเคมี และน้ำามันเช้ือเพลิงจากไร่ละประมาณ ๕,๖๐๐ บาท 

เหลือ ๓,๔๐๐ บาท 

การทำานาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวเป็นผลการศึกษาวิจัยที่กรมชลประทานโดยสำานักวิจัย

และพัฒนา สำานักบริหารจัดการน้ำาและอุทกวิทยา ร่วมกับ INWEPF Thai และบริษัท สยามคูโบต้า 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด ดำาเนินการจนประสบผลสำาเร็จ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำาในการทำานา 

ได้เฉลี่ยถึงร้อยละ  ๒๘  จากการทำานาแบบเดิมที่จะต้องใช้น้ำาประมาณ  ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ต่อไร่ เหลือเพียง ๘๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เท่านั้น

เทคนิคการทำานาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว เริ่มต้นด้วยการขังน้ำาในแปลงนาที่ระดับ 

ความลกึ ๕ เซนตเิมตร ในชว่งหลงัปกัดำา (อายขุา้ว ๑๕-๒๐ วนั) เมือ่ขา้วอยูใ่นชว่งตัง้ทอ้งออกดอก



“Alternate Wetting and Drying: 
AWD” Rice growing technique for the future

Royal Irrigation Department has proposed an idea to encourage the water savings  

with “Alternate Wetting and Drying Technique: AWD” or using less water for rice  

growing that is a method of water management to decrease water use in rice fields  

without any yield loss, plus reduce cost of fertilizer and chemical use, and fuel from  

5,600 baht to 3,400 baht.   

Alternate Wetting and Drying is a research result of RID by Office of Research  

and Development, and Office of Water Management and Hydrology cooperation with  

INWEPF Thai Committee and Siam Kubota Corporation Co., Ltd. Its successfulness  

is to save up water in rice fields average at 28% from the conventional way that  

reduces the water use from 12,500 cubic meters per hectares to 860 cubic meters.     

Alternate Wetting and Drying technique can be started with allocating water in  

the rice fields at a depth of 5 cm. after transplanting (rice age 15 to 20 days), until the  

rice is in the range of flowering pregnant, then increase the water level to a dept  

of 7-10 cm. Let the rice dehydration at the first time during its stems growth (rice age  

35 to 45 days) for 14 days or until the water level drops to 10-15 cm below the soil  

surface or cracked soil in the plot. Let the rice dehydration at the second time during  

grain filling (rice age 60 to 65 days) for 14 days as well, which will encourage roots  

and stems of rice strongly and resulting in its growth and yields. 

RID has made a research study to find out data to confirm that AWD technique  

can really save up water, and not affected to rice growth and yield penalty. Sun Pa Tong 

Sticky Rice 1 growing in continuous flooded fields was compared to the alternate flooded 
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จะเพิ่มระดับน้ำาในแปลงให้อยู่ที่ ๗-๑๐ เซนติเมตร แล้วปล่อยให้ข้าวขาดน้ำาครั้งที่ ๑ ในช่วงเจริญ

เติบโตทางลำาต้น (อายุข้าว ๓๕-๔๕ วัน) เป็นเวลา ๑๔ วัน หรือจนกว่าระดับน้ำาในแปลงจะลดลง

ต่ำากว่าผิวแปลง ๑๐-๑๕ เซนติเมตร หรือดินในแปลงนาแตกระแหง และให้ข้าวขาดน้ำาครั้งที่ ๒ 

ในช่วงข้าวแตกกอสูงสุด (อายุข้าว ๖๐-๖๕ วัน) เป็นเวลาอีก ๑๔ วันเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น

ให้รากและลำาต้นข้าวแข็งแรง ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิต

กรมชลประทานศกึษาวจัิยใหไ้ดข้อ้มลูทีย่นืยนัไดว้า่สามารถประหยดัน้ำาไดจ้รงิและไมส่ง่ผลลบ

ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ด้วยการเปรียบเทียบการปลูกข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง 

๑ แบบขังน้ำาตลอดเวลากับแบบเปียกสลับแห้ง ที่สถานีทดลองการใช้น้ำาชลประทานแม่แตง  

อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการศกึษาไดข้อ้สรปุวา่ การใหน้้ำาแบบทว่มขงัตลอดเวลาใชน้้ำาทัง้สิน้ ๑,๔๕๔ ลกูบาศกเ์มตร

ต่อไร่ ผลผลิตที่ได้รับ ๑,๒๒๖ กิโลกรัมต่อไร่ การให้น้ำาแบบเปียกสลับแห้งที่ปล่อยให้ข้าวขาดน้ำา  

๑ ครั้ง ในช่วงอายุข้าว ๓๕-๔๕ วัน ลดปริมาณน้ำาลงได้ร้อยละ ๒๐ คือ ใช้น้ำา ๑,๑๖๓ ลูกบาศก์

เมตรต่อไร่ ผลผลิตที่ได้ ๑,๑๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หากปล่อยให้ข้าวขาดน้ำา ๑ ครั้ง ในช่วงข้าวแตกกอ

สูงสุด (อายุ ๖๐-๖๕ วัน) จะลดปริมาณน้ำาลงได้ร้อยละ ๒๒ คือ ใช้น้ำา ๑,๑๒๘ ลูกบาศก์เมตร 

ต่อไร่ ผลผลิตที่ได้รับ ๑,๒๖๔ กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อปล่อยให้ข้าวขาดน้ำา ๒ ครั้ง สามารถลด 

ปริมาณน้ำาลงได้ถึงร้อยละ ๓๓ คงใช้น้ำาเพียง ๙๖๙ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ขณะที่ได้ผลผลิต  

๑,๑๓๖ กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งน้ี ค่าเฉลี่ยของการประหยัดน้ำาตลอดระยะเวลาทำาการศึกษาอยู่ที่  

๒๕-๒๘ เปอร์เซ็นต์

เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบจนไดข้อ้สรปุทีแ่นช่ดัแล้ว กรมชลประทานจงึมีแนวคิดขยายผลตอ่ยอด

ความสำาเร็จลงสู่ระดับปฏิบัติในพื้นที่ชลประทาน ทั้งโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำาและบำารุง

รกัษา ตลอดจนเกษตรกรผูใ้ชน้้ำาชลประทาน โดยจดัทำาโครงการสาธิตการทำานาแบบเปยีกสลับแหง้

แกลง้ขา้วขึน้ในพืน้ทีน่ำารอ่ง ๔ แหง่ ไดแ้ก ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยพืน้ทีโ่ครงการชลประทานเชยีงใหม ่

และโครงการสง่น้ำาและบำารงุรกัษาแมแ่ตง จงัหวดัอบุลราชธาน ีดำาเนนิการโดยโครงการชลประทาน

อุบลราชธานี และโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาโดมน้อย 

แปลงสาธติโครงการเปยีกสลบัแหง้แกลง้ข้าว ทีอ่า่งเกบ็น้ำาแมโ่กน๋ อำาเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม ่

ซึ่งดำาเนินการเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลปรากฏว่า สามารถประหยัดน้ำาได้ร้อยละ ๒๒ จากนาปรังปกติ ผลผลิตข้าว 

ที่ได้ ๘๓๘ กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าการทำานาปกติที่ได้ผลผลิต ๗๐๔ กิโลกรัมต่อไร่ ถึงร้อยละ ๑๙ 

รวมทั้งใช้ปุ๋ยลดน้อยลง

อีก ๒ พื้นที่ที่ทำาการทดลองศึกษาวิจัยเพิ่มเติม คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นตัวแทนในการศึกษาของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และทีส่ถานทีดลองการใชน้้ำาชลประทานสามชกุ อำาเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเพือ่เปน็ตวัแทน



and non-flooded fields at Mae Tang Irrigation Water Management Research Station,  

Mae Tang District, Chiang Mai Province.  

The study result was summarized that the continuous flooded fields used total water 

at about 9,087 cubic meters per hectares, achieving a yield of 7,037 kg per hectares.  

AWD by letting rice dehydration for one time during the rice age 35 to 45 days could  

decrease 20% of water and used water at 7,269 cubic meters per hectares, achieving  

a yield of 1,130 kg per hectares. If let the rice dehydration for one time during grain  

filling (rice age 60 to 65 days), it could decrease 22% of water and used water at 7,050 

cubic meters per hectares, achieving a yield of 7,900 kg per hectares. When let the rice 

dehydration for two times, It could decrease 33% of water and used water only at  

6,056 cubic meters per hectares, achieving a yield of 7,100 kg per hectares. The average 

of water savings throughout the study was at 25-28%.

After study with accurate conclusion, RID has an idea to distribute this successful 

technique to the practical levels in irrigated areas of Irrigation Projects, Operation  

and Maintenance Projects, and WUGs of farmers. The AWD 4 pilot demonstration  

projects were established at Chiang Mai Irrigation Project, Mae Taeng Operation  

and Maintenance Project in Chiang Mai Province, Ubon Ratchathani Irrigation Project,  

and Dom Noi Operation and Maintenance Project in Ubon Ratchathani Province.  

Besides, the research study will be carried out at Puparn Royal Development Study  

Centre, Sakon Nakhon Province which is a representative study area in the northeastern 

regions, and Samchook Irrigation Water Management Research Station, Samchook District 

in Suphan Buri Province which is a representative study area in the central regions.  

“One Project, One Rice Field” will be also implemented in the next year, and will be  

extended result to the farmers in real irrigated areas which are efficient for off-season  

rice planting across the country during 2017-2019.

The study result was still found that if AWD technique was applicable to off-season  

rice planting of about 0.45 million hectares in the northern regions with 3,309 million cubic 

meters of water requirement, it would reduce water use to 2,217 million cubic meters  

that could save up water most to 1,092 million cubic meters. Such an amount of water 

could increase more areas for off-season rice planting not less than 150,400 hectares.  

If AWD technique was applicable to the northeastern regions of about 0.22 million 

hectares for off-season rice planting with 1,674 million cubic meters of water requirement, 
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ในการศึกษาของพื้นที่ภาคกลาง และจัดทำาโครงการ “๑ โครงการ ๑ แปลงสาธิต” เพื่อขยายผล

การทำานาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานจริงในเขตโครงการ

ชลประทานและโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาทั่วประเทศ และหลังจากนั้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๐  

เปน็ตน้ไป กรมชลประทานจะขยายผลการทำานาปรงัแบบเปยีกสลบัแหง้แกลง้ขา้วลงไปในพืน้ทีข่อง

โครงการฯ ประเภทที่เป็นสถานีสูบน้ำาและโครงการฯ ที่มีน้ำาต้นทุนจำากัดก่อน แล้วจึงค่อยขยายไป

สู่โครงการอื่นๆ ต่อไป

ผลการศึกษายังพบว่า หากมีการขยายผลนำาเทคนิคการทำานาแบบเปียกสลับแห้งไปใช้กับ 

การทำานาปรังในพื้นที่ภาคเหนือเต็มพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ทำานาปรังประมาณ ๒.๘๕ ล้านไร่ มีความ

ต้องการใช้น้ำา ๓,๓๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถลดการใช้น้ำาให้เหลือเพียง ๒,๒๑๗  

ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประหยัดน้ำาได้สูงสุดถึง ๑,๐๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงปริมาณน้ำานี้จะ

สามารถขยายพื้นที่ทำานาปรังได้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า ๙๔๐,๐๐๐ ไร่

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีพ้ืนที่ทำานาปรัง ๑.๔๒ ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำา 

๑,๖๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าใช้เทคนิคการทำานาแบบเปียกสลับแห้ง จะใช้น้ำาเพียง ๑,๑๒๒  

ล้านลูกบาศก์เมตร ประหยัดน้ำาได้ประมาณ ๐.๕๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือขยายพื้นที่ทำานาปรัง

ไดอ้ีกมากกว่า ๔๖๗,๓๖๘ ไร่ ในพื้นทีภ่าคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก ซึง่มีพืน้ที่ทำานาปรงั

ถึง ๖.๓๕ ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำา ๗,๕๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้น้ำาจะเหลือเพียง  

๕,๐๓๕ ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรอืประหยดัน้ำาไดส้งูสดุ ๒,๔๘๐ ลา้นลกูบาศกเ์มตร ทำาใหข้ยายพืน้ที่

ทำานาปรังได้อีกมากกว่า ๒,๐๙๖,๘๕๒ ไร่ การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้ผลไม่ต่างกัน คือ พื้นที่

นาปรังในภาคใต้ ๙๕,๓๗๑ ไร่ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำา ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าใช้เทคนิค 

การทำานาแบบเปียกสลับแห้งจะใช้น้ำาเพียง ๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ประหยัดน้ำาได้สูงสุด ๒๓  

ล้านลูกบาศก์เมตร ทำาให้สามารถขยายพื้นที่ทำานาปรังได้อีกมากกว่า ๓๑,๔๔๙ ไร่

จากผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นดังกล่าว กรมชลประทานจึงนำาแนวคิดนี้มาใช้ในการรณรงค์ให้มี 

การใช้น้ำาอย่างประหยัด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำาอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งได้จัดขึ้นตลอดทั้ง 

ปี ๒๕๕๘ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ คือ การจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์

ติดตั้งที่หน้ากรมชลประทาน ถนนสามเสน และกรมชลประทาน อำาเภอปากเกร็ด จัดทำาป้ายไวนิล

ติดตั้งหน้าสำานักงานชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษา ๑๘๖ 

โครงการทั่วประเทศ จัดทำาโปสเตอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ดว้ยแบนเนอรบ์นเวบ็ไซตก์รมชลประทาน และหนว่ยงานในสงักดั และ Facebook เรารกัชลประทาน 

เผยแพร่ข้อมูลในรายการวิทยุเพื่อการเกษตร AM ความถี่ ๑๓๘๖ กิโลเฮิรตซ์ ของกรมส่งเสริม

การเกษตร และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 



water would be used only at 1,122 million cubic meters. It could save up water to  

0.552 million cubic meters or would increase the areas of off-season rice planting more 

than 74,779 hectares. The central, eastern and western regions of 1.01 million hectares  

for off-season rice planting with 7,516 million cubic meters of water requirement  

would reduce water to 5,035 million cubic meters or saving up water most to 2,480 million 

cubic meters. It could increase the areas for off-season rice planting more than  

335,496 hectares. The study result in the southern regions was not different. 15,260  

hectares of off-season rice planting with 70 million cubic meters of water requirement  

in the southern regions would use water only at 47 million cubic meters or mostly  

saving up water to 23 million cubic meters. It could increase areas for off-season rice  

planting more than 5,032 hectares. 

As summary mentioned, RID has this idea to campaign for water savings in  

accordance with the policy of Ministry of Agriculture and Cooperatives under the  

activities in honor of His Majesty the King  entitled “Efficient Use of Water, All Thai 

People Greeting to Father of the  Kingdom” which will be continuously held throughout 

year 2015. There are billboards for public relations at RID, head office (Samsen) and  

in Phak Kat District, and installing sing vinyl cloth at Regional Irrigation Offices,  

Irrigation Projects and Operation and Maintenance Projects total 186 places all over  

the country. Besides, giving information to the public by posters, brochures, social  

media on network, banners, RID’s websites and its offices,  RID’s facebook,  DOAE’s radio 

for agriculture at AM 1386 have been conducted, and provide the staffs to inform farmers 

and general people as well.             
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ความส�าเร็จในการพัฒนาแหล่งน��าน��า

ในรอบปีที่ ๑๑๓ แห่งการสถาปนากรมชลประทานเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำาของประเทศอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หน่วยงานสำาคัญนี้มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำา

ด้วยแผนงานก่อสร้างสำาคัญ คือ แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๐ โครงการ 

แผนงานการจัดหาแหล่งน้ำาและเพ่ิมพื้นที่ชลประทานและแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

ขนาดเล็ก ๑๓๘ แห่ง

แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ ่ประกอบด้วย

๑. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ่ เพื่อ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำา 

ทั้งในภาคการเกษตร การอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริหารจัดการน้ำาใน 

ลุม่น้ำาแมแ่ตง-แมง่ดั-แมก่วง รว่มกนัใหเ้กดิประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเปา้หมายเพิม่

ปรมิาณน้ำาตน้ทนุใหอ้า่งเกบ็น้ำาแมก่วงฯ เฉลีย่ปลีะ  ๑๖๐ ลา้นลกูบาศกเ์มตร เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 

โครงการแม่กวงในฤดูแล้งจาก ๑๗,๐๖๐ ไร่ เป็น ๗๖,๑๒๙ ไร่ ในระยะเวลาดำาเนินการ ๕ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔) วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

๒. โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำาปาง เพื่อเป็นแหล่งน้ำาสำาหรับพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 

๙๐,๒๐๐ ไร่ เพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณ

ท้ายเขื่อน โดยมีระยะเวลาดำาเนินการ ๑๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘) ในวงเงินงบประมาณ ๓,๖๗๐ 

ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบแล้วเสร็จ คงเหลืองานก่อสร้าง 

ระบบชลประทานและอาคารชลประทาน  ผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๘ สามารถ 

เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๑๐,๐๐๐ ไร่

๓. โครงการผันน้ำาจากพื้นที่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำาบางพระ จังหวัด

ชลบุรีเป็นการวางระบบท่อผันน้ำาพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิตไปยัง 

อ่างเก็บน้ำาบางพระ จังหวัดชลบุรี เพ่ือเพิ่มปริมาณน้ำาต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำาบางพระ ๗๐ ล้าน

ลกูบาศกเ์มตรตอ่ป ีใหเ้พยีงพอในการอปุโภคบรโิภค อตุสาหกรรม และการทอ่งเทีย่ว เปน็การสรา้ง

เสถียรภาพในการจัดการน้ำาให้แก่พ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี มีระยะเวลาดำาเนินการ ๗ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘) ด้วยงบประมาณ  ๕,๑๙๐ ล้านบาท ผลการดำาเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่ม

ต้นจนถึงปัจจุบัน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓

๔. โครงการผันน้ำาจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำาจังหวัดระยอง เป็นการ

วางระบบทอ่น้ำาพรอ้มอาคารประกอบจากคลองวงัโตนด จงัหวดัจนัทบรุ ีไปยงัอา่งเกบ็น้ำาประแสร ์

จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำาให้กับอ่างเก็บน้ำาประแสร์ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

ใหเ้พยีงพอสำาหรบัการเกษตร อตุสาหกรรม การอปุโภคบรโิภค การทอ่งเทีย่ว และสรา้งเสถยีรภาพ 



Successfulness in Water Resources Development 
 

In 113th year of establishment, RID who is responsible for water resources management 

of the country academically will still determine to develop water resources by having  

the important work plans that are work plan of constructing 10 large scale irrigation  

projects, work plan of water resource procurement and increase of irrigated area, and 

work plan of constructing 138 small scale irrigation projects. 

The construction work plan of the large scale irrigation projects is as follows: 

1. Increasing Water Volume in Mae Kwuang Udomtara Project, Chiang Mai province, 

to solve watershed shortage problem of Kwuang Udomtara Dam in order to serve water 

needs in agriculture, consumption, and industry sectors, as well as to enhance most  

efficiency of water management in Mae Tang - Mae Ngad – Mae Wong Basin. Its objective 

is to increase an amount of watershed in Kwuang Udomtara Reservoir average at 160  

million cubic meters per year and increase irrigated areas during dry season from 2,730  

to 12,180 hectares. Its operating period is 5 years (2014-2021), with the budget of  

15,000 million baht.

2. Kew Kor Mar Project in Lampang Province, to be water resource for agricultural  

area of about 14,432 hectares, consumption, industry and fishery. Besides, it will  

help decrease flood alleviation at downstream of the dam. Operating period is 11 years 

(2005-2015), with the budget of 3,670 million baht. At present, the construction of  

headwork and appurtenant structures are completed but its irrigation system and  

irrigation structure are still being constructed. The implementation is at 78.78%. It can  

increase irrigated area to 1,600 hectares. 

3. Water Diversion Project from the East Side of Chao Phraya River Basin- 

Bang Phra Reservoir in Chonburi Province, is the construction of water pipeline  

system and appurtenant structures from Phra Ong Chaiyanuchit Canal to Bang Phra  

Reservoir in Chonburi Province, to increase an amount of watershed in Bang Phra  

Reservoir to 70 million cubic meters per year adequate for consumption, industry and  

tourism in order to built-up water management efficiency in economical area of Chonburi 

Province. Its operating period is 7 years (2009-2015), with the budget of 5,190 million baht 

and implementation from the beginning until now is at 93.83%.
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ทางด้านการจัดการน้ำาให้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง ระยะเวลาดำาเนินการ ๖ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗) ด้วยวงเงินงบประมาณ ๓,๙๙๒.๘๕ ล้านบาท จนถึงปัจจุบันได้ดำาเนินงาน

โครงการแล้วเสร็จ

๕. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  

๗๓,๙๘๐ ไร่ โดยสามารถส่งน้ำาในฤดูฝน ๗๓,๙๘๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๕๗,๘๑๙ ไร่ เพื่อการ 

อุปโภคบริโภค และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ระยะเวลาดำาเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) 

ด้วยวงเงินงบประมาณ ๓,๓๓๐ ล้านบาท ผลการดำาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 

(พ.ศ. ๒๕๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕

๖. โครงการอา่งเกบ็น้ำาคลองหลวง รชัชโลธร จงัหวดัชลบรุี ขนาดความจ ุ๙๘ ลา้นลกูบาศก์

เมตร เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำาต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ ๔๔,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำา 

ด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน 

พื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม ระยะเวลาดำาเนินการ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙) งบประมาณ

โครงการ ๖,๗๐๐ ลา้นบาท ผลการดำาเนนิงานทัง้โครงการตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึปจัจบุนั (พ.ศ. ๒๕๕๘)  

คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๙

๗. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี  

ขนาดความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำาต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ในเขตอำาเภอนาด ีและอำาเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีบรรเทาอทุกภยัในพืน้ทีลุ่ม่น้ำาปราจนีบรุี

และลุ่มน้ำาสาขาในเขตพื้นที่อำาเภอนาดี และอำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นแหล่งน้ำา

อุปโภคบริโภค ประปา และรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำาเค็มและน้ำาเน่าเสียในแม่น้ำาปราจีนบุรี 

และแม่น้ำาบางปะกง และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานใหม่ ๑๑๓,๓๐๐ ไร่ ระยะเวลาดำาเนินการ ๙ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑) วงเงินโครงการ ๘,๓๐๐ ล้านบาท ผลการดำาเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่ม

ต้นจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐

๘. โครงการเขื่อนทดน้ำาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำาและ

ระบบส่งน้ำา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำาน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุม

พื้นที่อำาเภอเมือง อำาเภอลับแล อำาเภอตรอน อำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำาเภอศรีสัชนาลัย  

อำาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำาเภอพรหมพิราม อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  

พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำาฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน ๓๐๔,๐๐๐ ไร่ ส่งน้ำาสนับสนุน 

และปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำาจากเดิม โดยการสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำาด้วยแรงโน้มถ่วง 

๑๓๔,๘๐๐ ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำาริด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๔๒,๖๐๐ ไร่ รวมเป็น 

๔๘๑,๔๐๐ ไร่ ระยะเวลาดำาเนินการ ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑) งบประมาณก่อสร้าง ๑๐,๕๐๐ 

ล้านบาท ผลการดำาเนินงานทั้งโครงการต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) คิดเป็น 

ร้อยละ ๗.๕๘



4. Water Diversion Project from the area in Chanthaburi Province to water storage 

area in Rayong Province, is the construction of water pipeline system and appurtenant  

structures from Wang Tanod Canal in Chanthaburi Province to Prasae Reservoir in Rayong 

Province, to increase 70 million cubic meters of water per year in Prasae Reservoir adequate 

for agriculture, industry, consumption, tourism and to built-up water management efficiency 

in agricultural area of Rayong Province as well. Its operating period is 6 years (2009-2014), 

with the budget of 3,992.85 million baht and project implementation is now completed. 

5. Tapee-Phum Duang Basin Development Project, Surat Thani Province, to increase 

irrigated area of 11,837 hectares. It can distribute water to the area of 11,837 hectares  

in rainy season, and  9,251 hectares in dry season, to store water for consumption,  

as well as to increase agricultural production. Its operating period is 8 years (2009-2016), 

with the budget of 3,330 million baht and implementation from the beginning until  

now is at 15.65%.

6. Khlong Luang Rachalothorn Reservoir Project, Chon Buri Province, with a  

storage capacity of 98 million cubic meters to develop the watershed area and  

increase new irrigated area of 7,040 hectares, as well as to be water resource for  

consumption, industry and tourism, to protect and alleviate the flood problem in  

community and agricultural zone. Its operating period is 7 years (2010-2016), with the 

budget of 6,700 million baht and implementation of the whole project from the beginning 

until now (2015) is at 70.29%.

7. Huai Samong Reservoir Project under Royal Initiative, Prachin Buri Province, 

with a storage capacity of 295 million cubic meters to develop the watershed area  

and increase irrigated area in Na Di District and Kabin Buri District in Prachin Buri Province, 

to alleviate the flood in Prachin Buri Basin and its branches in Na Di District and Kabin Buri 

District, to be water resource for consumption, waterworks, to preserve ecosystem,  

to push saltwater invasion and polluted water in Prachin Buri and Bang Pakong Rivers,  

as well as to increase new irrigated area of 18,128 hectares. Its operating period is 9 years 

(2010-2018), with the budget of 8,300 million baht and implementation of the whole  

project from the beginning until now (2015) is at 36.80%.

8. Pha Chuk Diversion Dam, Uttaradit Province, consists of constructing dam  

and distribution system in order to increase most efficiency of water management in Nan 

lower Basin coving the areas of Mueang, Laplae, Tron, Phichai Districts in Uttaradit Province, 
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๙. โครงการอ่างเก็บน้ำามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ขนาดความจุ ๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร  

เพื่อเป็นแหล่งน้ำาสำาหรับการเพาะปลูกและการปศุสัตว์ในเขตอำาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็น

แหล่งน้ำาเสริมสำาหรับการเพาะปลูกในพ้ืนที่โครงการสูบน้ำาแก่งคอย-บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  

ในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในอำาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ได้ ๒๕,๕๐๐ ไร่  

ระยะเวลาดำาเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐) งบประมาณโครงการ ๓,๗๔๕ ล้านบาท  

ผลการดำาเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๗

๑๐. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยน้ำารีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณ

น้ำาเก็บกัก ๗๓.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๕๓,๕๐๐ ไร่ บรรเทาปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำาเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่อพยพที่อพยพออกมา 

จากบริเวณพื้นที่น้ำาท่วมของอ่างเก็บน้ำาเขื่อนสิริกิต์ิ ระยะเวลาดำาเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔- 

๒๕๖๑) งบประมาณโครงการ ๔,๘๐๐ ล้านบาท ผลการดำาเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒

นอกจากน้ี ยังมีแผนงานการจัดหาแหล่งน้ำาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  เพื่อบรรเทาความ 

เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำาของประชาชน มีน้ำาใช้สำาหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่าง

ทัว่ถงึ โดยการกอ่สรา้งโครงการชลประทานขนาดกลาง กอ่สรา้งแหลง่น้ำาและระบบสง่น้ำาขนาดเลก็

ในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ตลอดจนศึกษา  สำารวจ  ออกแบบ  และจัดหาที่ดิน ด้วยวงเงินงบประมาณ 

๑๑,๖๘๐.๐๓๒๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๕

แผนงานนี้ ประกอบด้วยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ๖๑ โครงการ แหล่งน้ำา

ชุมชน/ชนบท ๑๓๘ แห่ง ปริมาณน้ำาเก็บกักเพิ่มขึ้น ๓๔.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่

ชลประทานได ้๒๗๑,๑๑๐ ไร ่ผลการดำาเนนิงานในรอบป ี๒๕๕๗ มกีารกอ่สรา้งโครงการชลประทาน

ขนาดกลาง ๓๑ โครงการ แหล่งน้ำาชุมชน/ชนบท ๑๑๙ แห่ง ปริมาณน้ำาเก็บกักเพิ่มขึ้น ๙.๕๔  

ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๒๑๐,๐๖๒ ไร่

สำาหรับปงีบประมาณ ๒๕๕๘ กรมชลประทานมโีครงการกอ่สรา้งแหลง่น้ำาทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

ทั้งอ่างเก็บน้ำา ฝาย ประตูระบายน้ำา สถานีสูบน้ำา ระบบชลประทาน แก้มลิง ระบบระบายน้ำา/ 

ผันน้ำาเพื่อป้องกันพื้นที่ชุมชน ระบบโทรมาตร รวมทั้งปรับปรุงโครงการเดิม รวมทั้งสิ้น ๖๔๖ แห่ง 

ด้วยวงเงินงบประมาณ ๒๘,๗๓๐,๔๓๘,๑๐๐ ล้านบาท

การพัฒนาแหล่งน้ำาของกรมชลประทานท่ีได้ดำาเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที ่

ชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ๓๐,๒๕๗,๕๔๕ ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์ ๑๒,๖๐๕,๒๖๑ ไร่ 

ในจำานวนนี้ พื้นที่ชลประทาน ๑๗,๙๕๕,๒๘๕ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ มาจาก 

การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๙๔ แห่ง พื้นที่ชลประทาน ๖,๕๕๒,๐๕๕ ไร่ 

พื้นที่รับประโยชน์ ๔๗,๐๙๖ ไร่ มาจากโครงการชลประทานขนาดกลาง ๖๗๑ แห่ง และพื้นที่

ชลประทาน ๕,๗๕๐,๒๐๖ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒,๓๘๓,๑๖๕ ไร่ มาจากการก่อสร้างโครงการ

ชลประทานขนาดเล็ก เช่น แหล่งน้ำาชุมชน สถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า และโครงการแก้มลิง รวมทั้งสิ้น



Si Satchanalai, Si Nakhon Districts in Sukhothai Province, and Phrom Phiram, Wat Bot 

Districts in Phitsanulok Province, to develop rainfed area having competency for irrigated 

area of 48,640 hectares, to deliver additional water supplies, and improve existing  

distribution system by electrict water pump into gravity of 21,568 hectares and area  

in Nam Rid Irrigation Project in Uttaradit Province of 6,816 hectares, with a total of  

77,024 hectares. Its operating period is 9 years (2010-2018), with the budget of 10,500 

million baht and implementation of the whole project from the beginning until now (2015)  

is at 7.58%.

9. Muak Lek Reservoir Project, Saraburi Province, with a storage capacity of 61 

million cubic meters to be water resource for agricultural use and livestock in Wang Muang  

District, Saraburi Province, to be additional water supply for agricultural use during  

dry season in the area of Kaeng Khoi-Ban Mo Pumping Project, Saraburi Province,  

to be water resource so that people in Wang Muang District, Saraburi Province will have 

water for consumption, and also become a local tourist spot. When the project is finished, 

it will increase irrigated area of 4,080 hectares. Its operating period is 6 years (2012-2017), 

with the budget of 3,745 million baht and implementation of the whole project from the 

beginning until now (2015) is at 30.67%.

10. Huai Nam Ri Reservoir Project under Royal Initiative, Uttaradit Province, 

with a water storage of 73.70 million cubic meters to increase irrigated area of  

8,560 hectares, to alleviate People’s water shortage problem for agricultural use and  

consumption in their resettlement ,moving from the flooding area around Sirikit Dam. 

Its operating period is 8 years (2011-2018), with the budget of 4,800 million baht and  

implementation of the whole project from the beginning until now (2015) is at 1.32%.   

Due to people’s shortage of water, the medium scale irrigation projects, water  

resources development and small scale irrigation system in community/rural area were 

constructed that can throughout serve people for agriculture and consumption. Moreover, 

the study, survey, drawing, and land procurement were also conducted with the budget  

of 11, 680.0323 million baht, or about 81.35% of disbursement.        

This work plan consists of constructing 61 medium scale irrigation projects, 138 water 

resources in community/rural area, with more water storage capacity of 34.95 million cubic 

meters and increase irrigated area of 43,377 hectares. 
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ถึง ๑๖,๖๒๒ แห่ง ทั้งยังดำาเนินการจัดรูปที่ดินได้ ๑,๙๖๓,๓๐๘ ไร่ และปฏิบัติการคันคูน้ำาได้ใน

พื้นที่ ๑๐,๗๗๐,๙๒๕ ไร่         

 

องค์กรแห่งรางวัล

ความโดดเด่นในการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สามารถตอบสนองสร้างความพึงพอใจให้

แก่ประชาชนผู้รับบริการ และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการ ทำาให้กรมชลประทานได้

รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำาปี ๒๕๕๗ ของสำานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถึง 

๓ ประเภทรางวลั ไดแ้ก ่รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ ระดบัดเีดน่ จากผลงานการบรูณาการ 

การส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำาริจากศูนย์ฯ สู่ชุมชน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จาก 

ผลงานการจัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผู้ใช้น้ำาระดับแปลงนาและการประยุกต์ใช้ 

เพื่อยกระดับการให้บริการ โดยสำานักชลประทานที่ ๑๒ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



The implementation in year 2014, 31 medium scale irrigation projects and 119 water 

resources in community/rural area have been constructed that can increase more  

storage capacity to 9.54 cubic meters and irrigated areas of about 33,609 hectares.

For fiscal year 2015, RID has a plan to implement 646 water resources construction 

projects in every area all over the country such as reservoir, weir, regulator, pumping station, 

irrigation system, Kaem Ling (water retention), drainage/diversion system to protect  

the community areas, telemetering system, as well as to improve the former projects.  

The budget is about 28,730,438,100 million baht. 

From past to present, RID has implemented water resources development, which  

irrigated area of 4,841,207 hectares is developed and has beneficial areas of 2,016,841 

hectares. The irrigated areas of 2,872,845 hectares and beneficial areas of 28,000 hectares 

come from constructing 94 large scale irrigation projects. The irrigated areas of 1,048,328 

hectares and beneficial areas of 7,535 hectares come from constructing 671 medium scale 

irrigation projects. The irrigated areas 920,032 hectares and beneficial areas of 1,981,306 

hectares come from constructing 16,622 small scale irrigation projects such as water re-

sources in community, electric water pumping station and Kaem Ling project. Besides, land 

consolidation of 314,129 hectares and on-farm development of 1,723,348 hectares are also 

carried out.   

Award Organization

The outstanding development and service improvement could respond and be  

satisfying to people who received the service. In addition, the service efficiency was  

performed so that Royal Irrigation Department eventually got Thailand Public Service  

Awards 2014 from the Office of the Public Sector Development Commission (POCD)  

with 3 types of awards namely, Excellent Integrated Service Awards in outstanding  

level from achievement of the integrated work of professional promotion according to  

His Majesty from the center to the community by the Huai Hong Khrai Royal Development 

Study Centre; Excellent Service Development Awards in good level from the achievement 

of database preparation on the geographic information for on-farm water user group and 

application for service improvement by the Regional Irrigation Office 12; and Public Sector 

Management Quality Award section 3 focusing on service receivers and stakeholders.
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บูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา

หว้ยฮอ่งไครฯ้ ไดร้บั เปน็ผลมาจากการบรหิารงานรปูแบบใหม่ทีเ่รยีก

ว่า การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development) ที่รวม 

เอากจิกรรมและการดำาเนนิงานของหลายหนว่ยงานเขา้ไวด้ว้ยกนัใน

ลักษณะการรวมศูนย์ เพื่อผสานความร่วมมือร่วมใจ ตั้งแต่การร่วม

กนัคน้หาสาเหตขุองปญัหา รว่มกนักำาหนดแผนงานสู่การนำาไปปฏบิตั ิ

และร่วมกันประเมินผลการดำาเนินงาน โดยคำานึงถึงเป้าหมาย 

การทำางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้วย “ระบบ

บริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for the farmer) ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถ

เขา้ไปไดโ้ดยตามความสะดวก และขอรบับรกิารไดท้กุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวงจรชีวติและการทำามาหากนิ 

ตลอดจนฝึกอบรมองค์ความรู้และรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และได้

รับสรรพวิชามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ซ่ึงได้กำาหนดแผนแม่บทในการดำาเนินงาน ขณะนี้ 

อยู่ในระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการ

ศึกษา ทดลอง วิจัย มุ่งเน้นการศึกษา ทดลอง วิจัยตามแนวพระราชดำาริอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

สมบูรณ์ เหมาะสมกับภูมิสังคม สามารถนำาผลของงานวิจัยไปถ่ายทอดและขยายผลการพัฒนา 

สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทำาหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการขยายผลสู่ประชาชนมุ่งเน้นให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็น

แหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลไปสู่ราษฎรตามแนวพระราชดำาริ ให้ราษฎรสามารถนำา 

องคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำาวนัได ้ยทุธศาสตรท์ี ่๓ ดา้นการพฒันาแหลง่น้ำาและบรหิาร

จัดการน้ำา มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำาให้มีน้ำาเพียงพอสำาหรับงานศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆ  

ของศูนย์ศึกษาฯ จัดหาให้มีน้ำาเพียงพอสำาหรับประกอบอาชีพการเกษตร การอุปโภคบริโภคของ

ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และศูนย์สาขา รวมทั้งบริหารจัดการน้ำาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

สนบัสนนุการขยายผลดา้นตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ และยทุธศาสตรท์ี ่๔ ดา้นการบรหิารจดัการ

องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็นองค์กรที่มีระบบ

การบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพสูงเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองพระราชดำาริ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี ทำางานอย่างมือ

อาชีพและชำานาญงาน 



Excellent Service Integration, 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre, 
Chiang Mai Province

Excellent Integrated Service Award was given to the Huai Hong Khrai Royal  

Development Study Centre because of its new administration, integrated development,  

got performed. It combined all agencies’ activities and operations altogether as a center 

that had participation. Cause of problems, plans, and performance were cooperatively  

explored, considered to operation, and evaluated respectively. Work objectives aimed  

to the people’s highest benefit as “one stop services for the farmer”. Farmers and  

interested people could conveniently excess and request for all services concerning  

life cycles and earning a living. Training for knowledge management and supporting  

for production factors saved time and expenses. In addition, all knowledge could be  

applied for earning a living concretely.

At the Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre, the model scheme was 

determined for work operation in the phase 4 (2012-2016) including 4 strategies namely, 

strategy 1: education, experiment, and research focusing on completely systematic  

education, experiment, and research according to His Majesty’s suggestion with suitable 

geosocial. Research could be applied and extend development to people efficiently as  

well as supporting duty as a lively natural museum; Strategy 2: result extension to people, 

focusing on spreading knowledge management from the Huai Hong Khrai Royal  

Development Study Centre to people as His Majesty Initiative. Knowledge management 

could be brought to people’s benefit in daily life. Strategy 3: water resources development 

and water management, focusing on sufficient water resources development for study work 

and other development works. Sufficient water was provided for earning a living on  

agriculture, people’s consumption inside and around the Study Centre. In addition, water 

management remained ready for work and supported other extension efficiently. Strategy 

4 organization administration with good governance, focusing on good administration  

system and high quality for good governance principle inside the Huai Hong Khrai Royal 

Development Study Centre. Its achievement aimed to work operation responding to  

His Majesty Initiative. Officials had good life quality in working and worked professionally 

and skillfully. 
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รวมทั้งมีการจัดทำาแผนปฏิบัติเพ่ือนำาแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อผลักดัน 

การทำางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และมีการกำากับติดตามประเมินผลคุณภาพ 

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประสบผลสำาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

ส�านักชลประทานที่ 1๒ พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

เพื่อให้การแก้ไขข้อร้องเรียนของเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึง 

และรวดเร็วขึ้น สำานักงานชลประทานที่ ๑๒ ซ่ึงมีพื้นที่ชลประทาน 

๒๗๕,๐๐๐ ไร่ รับผิดชอบพื้นที่ส่งน้ำาย่อย ๒๗๙ โซน ใน ๗ จังหวัด 

โดยมีพนักงานส่งน้ำา ๓๖ คน จึงจัดทำา “ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำาระดับ

แปลงนาเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ” ขึ้น สำาหรับใช้เป็น

เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการน้ำา และสนบัสนนุการตดัสนิใจเชงิพืน้ที่

ในการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และทันเวลา

การจัดทำาฐานข้อมูลฯ เริ่มด้วยการรวบรวมข้อมูลและแผนที่

แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากกรมที่ดิน แผนที่การจัดเก็บภาษีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลในพื้นที่จากกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวเกษตรกรเอง แล้วนำา

ข้อมูลแผนที่มาวาดรูปแปลงนาแต่ละแปลงด้วยโปรแกรม Google Earth และจัดทำาฐานข้อมูล 

ผู้ใช้น้ำาชลประทานโดยเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่สำารวจข้อมูลผู้ใช้น้ำาชลประทานแต่ละแปลง 

และพัฒนาให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

ขอ้มูลในแผนทีแ่ปลงนา ประกอบดว้ย รายชือ่ผูใ้ชน้้ำาชลประทาน หมายเลขประจำาตวัประชาชน

ที่ตั้งแปลงนา พื้นที่การเกษตร หมายเลขเอกสารสิทธิที่ดิน ที่อยู่ผู้ใช้น้ำาชลประทาน และกำาหนด 

รหัสข้อมูลที่ส่ือความหมายว่า แปลงนาน้ันรับน้ำาจากคูคลอง อยู่ในพื้นที่ส่งน้ำาย่อยของโครงการ

ชลประทานใด และกำาหนดหมายเลขแปลงนาแยกเฉพาะแต่ละโครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำา

ชลประทานเข้าใจและจดจำาได้ง่าย

เมื่อจัดทำาฐานข้อมูลแล้วเสร็จ จะมีการนำาไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เช่น การจัดทำาคู่มือ

ปฏิบัติงานพนักงานส่งน้ำา  การรายงานการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ การติดตามผลการเพาะปลูก

และการใช้น้ำาในระดับแปลงนา การคาดการณ์สถานการณ์หรือแนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ในพื้นที่เพาะปลูก การรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้ง อุทกภัย และพืชที่ได้รับความเสียหายจากศัตรู

พชื การตรวจสอบพืน้ทีป่ระสบภยัเพือ่ขออนมุตัเิครือ่งสบูน้ำา การทำาบตัรผูใ้ชน้้ำาชลประทาน ๑ บตัร 

ต่อ ๑ แปลง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานชลประทานต่างๆ ในสำานัก

ชลประทานที ่๑๒ และใชอ้า้งองิแปลงนาของเกษตรกรวา่อยูบ่รเิวณใด เพือ่งา่ยแตก่ารแกไ้ขปญัหา

และบริหารจัดการน้ำาตามปริมาณน้ำาต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำาต้นทุน 



Moreover, operation plan was designed for conveying model scheme into operation 

clearly so that efficient work could be pushed forward as aim. There was monitoring  

control for quality evaluation as well as cooperation among concerned agency found  

for success as plan. 

Regional Irrigation Office 12: Excellent Service Development

For farmers’ complaints would be solved quickly and thoroughly, RIO 12 who had 

44,000 ha of responsible area, 279 zones for water distribution area in 7 provinces with  

36 zonemen ; provided database for on-farm water user group. Service quality found 

improved to be tool for water management, support for land consideration on solving  

plan efficiently, and direction to the point in time.

The database was started with information collection while map of land ownership  

from the Department of Lands, map for tax collection from local administration  

organization, information for farmer registration, local information from village headmen  

and subdistrict headman, farmer information were collected. Then the all information was 

drawn into maps including each paddy plot with Google Earth Programme. RID officials 

surveyed information from water users in each plot, prepared database for water users,  

and developed program into search engine operators conveniently and quickly.

Information in paddy plots consisted of water-user name list, identification card  

number, paddy plot location, agricultural area, land ownership number, water-user address 

and information code that specified each water allocation’s canal and irrigation project. 

Moreover, paddy plot codes were separately specified in each project in order that  

water-user farmer could understand and easily remember.

When database was completed, it was applied to many kinds of work; for example, 

work-operation manual for zonemen; weekly cultivation report; performance review for  

cultivation and on-farm water use; forecasting for situation or problems that might occur  

in cultivated area, report for drought, flood, and pest areas;  inspection for disaster area  

in order to get water pumps approved; doing water-user cards as one card for one plot  

in order to be conveniently cooperated with RID offices inside RIO 12, and application for 

paddy plot references in order to  easily solve and manage provision water efficiently and 

economically. 
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นอกจากนี้ สำานักชลประทานที่ ๑๒ ยังมีการบูรณาการข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ร่วมกับเกษตรตำาบลและเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เพื่อร่วมกันออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งาน

รว่มกนัได ้และเมือ่ดำาเนนิการจัดทำาเอกสารขอ้มลูแปลงนารายโซนแลว้เสรจ็ กจ็ะมอบใหห้นว่ยงาน

เกษตรนำาไปทดลองใชง้านเพือ่พฒันาการปรบัปรงุตอ่ไป รวมทัง้จะพฒันา Application ใหส้ามารถ

ใช้งานได้กับ Tablet, Smart Phone และระบบออนไลน์อีกด้วย

ผู้รับบริการแจ้งหมายรหัส
แปลงนา

สำานักชลประทานที่ ๑๒ หรือ
โครงการชลประทานต่างๆ

ระบบสืบค้นฐานข้อมูล
แปลงนา

แผนผังการปฏิบัติงานใหม่ทำาให้สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ภายในระยะเวลา ๑๕-๓๐ นาที

ตัวอย่างแผนที่และข้อมูลผู้ใช้น้ำาชลประทานแสดงผลบน Google Earth



Moreover, RIO 12 had integrated information, public hearing, suggestion cooperating 

with Agricultural Extension Officer and the Director of Provincial Agricultural Extension  

Office in local area, and then they designed the database for cooperation application.  

When information document for paddy plot in each zone had been completed, they were 

applied by agricultural agencies as a trial and further developed to use with tablet,  

smart phone, and on line service. 

Informing paddy plot 
code by service receive

RIO 12 
or Irrigation Projects

On-farm search engine 
operators

Plan for new work operation that could be answered the complaints within 15-30 minutes.

Map example and information for water users showed on the Google Earth Programme.
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เป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากพันธกิจที่หลากหลาย ทำาให้กรมชลประทานต้องตระหนัก

และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางเป้าหมายใน

การตอบสนองความต้องการและความหวังของผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในทุกพันธกิจ ในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่าง

กัน กรมชลประทานจึงประมวลความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มากำาหนดแนวทาง

การทำางาน

กรมชลประทานได้นำามาตรการต่างๆ มาพัฒนาการให้บริการ 

เช่น การทบทวนการจำาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ SIPOC Model  

จำาแนกกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ต้องการน้ำานอกเขตชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำา

ภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทาน กลุม่ผูใ้ชน้้ำาภาคอปุโภคบรโิภคและอตุสาหกรรม กลุม่ผูป้ระสบ

ภัยจากน้ำาในเขตชลประทาน และจำาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น ๒ กลุ่ม คือ ผู้ถูกเวนคืน 

หรือถูกขอใช้ที่ดินเพ่ือการชลประทาน และประชาชนทั่วไป แล้วจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าหรือ  

Customer Profile ในแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานและเชื่อมโยงกับระบบ 

GIS ของกรมชลประทาน

แต่งตั้งคณะทำางานพัฒนากระบวนการรับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำาหนดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกช่องทาง ได้แก่ ติดต่อด้วยตนเอง ตู้รับความคิดเห็น เวทีประชาคม คลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ จดหมายข่าวสารจากสื่อมวลชน ตู้ ปณ. ๑๔๖๐ โทรศัพท์/สายด่วน ๑๔๖๐  

โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๑๔๖๐ เว็บบอร์ด/e-mail รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์

อิเล็กทรอนิกส์ ปิดประกาศในสถานที่ต่างๆ หอกระจายข่าวประจำาหมู่บ้าน สถานีวิทยุชุมชน  

การบอกกล่าวจากกลุ่มผู้ใช้น้ำา/อาสาสมัครชลประทาน Facebook ของหน่วยงานย่อย และติดต่อ

ตรงทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

จัดตั้งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน) เพื่อรับผิดชอบการจัดทำา 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างเครือข่ายพัฒนาเสริมสร้างองค์กร 

ผู้ใช้น้ำาชลประทานให้มีความเข้มแข็ง และดำาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แต่งตั้งคณะทำางานประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนครอบคลุมทุกสำานัก/กอง จัดทำาคู่มือ

การจัดการข้อร้องเรียน ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากช่องทางการรับฟัง และ 

เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



Excellence focusing on service receivers and stakeholders  

RID took some measures to develop service provider, for example, revision of service 

receiver and stakeholder groups by using SIPOC Model that specified service receivers into 

4 groups namely, water demand outside irrigation area, water user for agriculture inside 

irrigation area, water user for consumption and industry, victims of water inside irrigation 

area; stakeholders into 2 groups namely, people who had land expropriation or land request 

for irrigation and ordinary people. All information were collected into database or customer 

profile in each group in order use for coordination. 

Committee appointment for development of public-hearing process and response  

for opinions from service receivers and stakeholders in all channels; namely, asking  

information by themselves, opinion box, people forum, agricultural mobile clinic, news letter 

from mass media, post office box 1460, hotline 1460, facsimile 02-2669-1460, web 

board/e-mail, public relations mobile car, electronic board for public relations that posted a 

notice in many places, broadcast tower, village news, community radios, giving information 

from water user groups/ irrigation volunteers, agencies’ facebook, mobile phone.  

Office of Public Participatory Promotion was established for operation plan provision 

of public participatory promotion, building network, strengthening water-user organization 

development and performance regarding to opinion and complaint from service receivers 

and stakeholders.

Working group was appointed for complaint-management cooperation with all offices 

in order to provide manual improve complaint management from all channels. Study of 

demand from service receivers and stakeholders were more efficient.  

Working group was appointed for complaint-management database system  

improvement update and correctly. It was applied efficiently as the objectives and  

demand of all groups of service receivers and stakeholders.

Plan for public participatory promotion was provided according to good governance 

and social responsibility; strengthening for potential, knowledge and cooperation  

among service receivers and people network. Service quality was improved continuously 

with service standard specification in work process, namely; asking help and problem  

solving for water, permission for using water from irrigation ways, etc.
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แต่งตั้งคณะทำางานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล

การจดัการขอ้รอ้งเรยีนเปน็ปจัจบุนัและถกูตอ้ง นำาไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามความต้องการของทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จดัทำาแผนปฏบิตักิารการมสีว่นรว่มของประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบ

ตอ่สงัคม เสรมิสรา้งศกัยภาพ ความรู ้และความรว่มมอืกบัผูร้บับรกิารและเครอืขา่ยภาคประชาชน

ปรบัปรงุคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยการกำาหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารในกระบวนงาน

ต่างๆ เช่น การขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำา การขออนุญาตใช้น้ำาจากทางน้ำา

ชลประทาน เป็นต้น 

มีการบริหารเครือข่ายในระดับพื้นที่ และมีการวางยุทธศาสตร์รองรับความต้องการของ 

ผู้รับบริการในอนาคต  เพื่อสร้างความพึงพอใจ การยอมรับจากทุกฝ่าย และลดความขัดแย้ง

ความทุ่มเทของกรมชลประทานในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ทั่วถึงและเป็นธรรม และการ

จัดการฐานข้อมูลที่สำาคัญให้เป็นระบบเชื่อมโยง รวมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำาผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งมีกระบวนการและ 

ขั้นตอนบริการการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงพัฒนางานบริการใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายให้

กรมชลประทานเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ปัจจัยที่

ทำาให้กรมชลประทานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้น 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีที่ผ่านมา

บริหารจัดการการเงินการคลังเป็นเลิศ

กรมชลประทานยงัไดร้บัรางวลัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน IAQA Awards ประจำาป ี๒๕๕๗ 

จากกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

ตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน ระดับดี จากการประกาศรางวัลองค์กรที่มี

ความเป็นเลิศในการจัดการด้านการเงินการคลัง 



RID dedicated in responding to the service receivers and stakeholders‘ demand  

and expect efficiently, flexibly, thoroughly, and equitably. Important database appeared 

management into systematic network, including excellent service. People had a chance to 

participate in water management through some channels. In addition, there were process 

and service procedure, public hearing, and new service improvement in order that RID  

would be    a good pattern of emphasizing on service receivers and stakeholders.  

In the past year, RID from these factors, got Public Sector Management Quality Award 

section 3, focusing on service receivers and stakeholders.

Excellent public finance management 

RID, also got award on internal audition quality awards in IAQA Awards 2014  

from the Comptroller General’s Department, had work operation according to standard  

of internal audition quality assurance in government section. The level was on good  

standard from the award announcement for the organization that had excellent public  

finance management 

The excellent public finance management from the Comptroller General’s Department, 

aimed at strengthening work operation on public finance in overview of government  
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รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง  

มีเจตจำานงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มี

ประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีความโปร่งใสในการ 

ปฏิบัติงาน เป็นขวัญและกำาลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงิน 

การคลัง) เป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ 

ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 รางวัล EIA Monitoring Awards ๒014 

ในป ี๒๕๕๘ นี ้โครงการชลประทานทัง้ ๓ แหง่ ทีก่รมชลประทานคดัเลอืกเขา้รว่มการประกวด

รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม และ

มีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น หรือ EIA Monitoring Awards ๒๐๑๔ ได้แก่ โครงการเขื่อนแคว

น้อยบำารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดพิษณุโลก โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำาปาง 

และโครงการอ่างเก็บน้ำาคลองหลวง รัชชโลธร อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดชลบุรี ล้วน

ประสบความสำาเร็จ สามารถคว้ารางวัลประเภทดีเด่นได้ทั้ง ๓ โครงการ 

รางวัล EIA Monitoring Awards ๒๐๑๔ ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่

กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และส่งเสริมให้สถานประกอบ

การพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง และเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ 



agencies efficiently. Government agencies that performed as principle and transparency 

were admired. Morale returned to government agencies that had acceptable internal  

administration (public finance management) because public finance management was  

the important components that strengthen government agencies to work efficiently. 

Three Awards of EIA Monitoring Award 2014

In 2015, RID had selected all three projects to participate in the award for  

organization that performed as standard in the environmental impact assessment report  

and had excellent environment or EIA monitoring Awards 2014, namely; Khwae Noi  

Bamrungdan Dam Royal Initiative Project, Phitsanulok Province; and Kio Kho Ma Project, 

Lampang Province, and Khlong Luang Rachalothorn Reservoir under His Majesty  

the King, Chon Buri Province. All the three projects were succeeded in getting awards.

EIA monitoring Awards 2014 from the Office of Natural Resources and Environmental 

Policy and Planning(ONREPP), became a motivation building in work operation as  

environmental standard in EIA Report; strengthened organizations to develop devices  

in environment administration themselves; and be pattern for the other organizations.  

The three projects included as follows: 

Khwae Noi Bamrungdan Dam Royal Initiative Project, Phitsanulok Province,  

it got EIA Monitoring Awards in outstanding level in 2011. The protection plan for  

environmental-impact correction had been performed with some measures since 2012  

to 2014, for example, the conservation and rehabilitation at upstream of Khwae Noi  

Bamrungdan Dam with reforestation, growing vetiver in order to reduce land erosion,  
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โครงการที่ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards ในปีนี้ ทั้ง ๓ โครงการ ประกอบด้วย

โครงการเขื่อนแควน้อยบำารุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเคย

ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards ประเภทดีเด่น เมื่อปี ๒๕๕๔ มาแล้ว และมีการดำาเนินการ

ตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยมาตรการต่างๆ ต้ังแต่ปี ๒๕๔๖  

และจะดำาเนินการไปจนถึงปี ๒๕๕๙ เช่น อนุรักษ์และฟื้นฟูที่ต้นน้ำาเขื่อนแควน้อยบำารุงแดน ด้วย

การปลูกฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำาแควน้อย ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้าง 

พังทลายของดิน ออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันการกระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ร่วมกับ 

หนว่ยปอ้งกนัรกัษาปา่ในพืน้ที ่สรา้งแนวรว่มและเครอืขา่ยในพืน้ทีร่ว่มกนัปอ้งกนัรกัษาปา่ ปรบัปรงุ

ระบบนเิวศต้นน้ำา สร้างฝายชะลอน้ำา ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พัฒนาประมงและเพาะเล้ียง

สัตว์น้ำาจืด เฝ้าระวังและควบคุมโรคหนอนพยาธิ ศึกษากีฏวิทยาโรคติดต่อนำาโดยแมลง พัฒนา

บคุลากรและตดิตามตรวจสอบประเมนิมาตรฐานดา้นการทอ่งเทีย่วและการคืนพืน้ที ่เพือ่ประกาศ

เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแผนงานที่โดดเด่นของโครงการเขื่อนแควน้อยบำารุงแดน อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ คือ แผนส่งเสริมการพัฒนาระบบเขตเกษตรกรรมข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

และลดต้นทุนการผลิตข้าว ด้วยการให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวและ

ผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการเข้าให้ความรู้เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยป้องกัน

การเกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และมลพิษจากการเผาซังข้าว

โครงการกิว่คอหมา จงัหวดัลำาปาง เคยไดร้บัรางวลั EIA Monitoring Awards ประเภทชมเชย 

เมื่อปี ๒๕๕๔ เช่นกัน และการดำาเนินงานตามแผนแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมหลังการก่อสร้าง 

ทั้ง ๑๐ แผน ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ต้นน้ำา การอนุรักษ์สัตว์น้ำา พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรชลประทาน การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการ 

ทำาเกษตร จัดทำาแปลงสาธิตการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทานแจ้ห่ม 

และพืน้ทีช่ลประทานกิว่ลม ๓ การไถกลบตอซงัในพืน้ทีช่ลประทานแจห้ม่ รวมทัง้แผนตดิตามตรวจ

สอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอีก ๑๑ แผน ทั้งด้านป่าไม้ สัตว์ป่า นิเวศวิทยาทางน้ำาและทรัพยากร

ประมง ข้อมูลน้ำาใต้ดิน คุณภาพดิน คุณภาพน้ำาผิวดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การชดเชย 

และการจัดสรรที่ดินทำากิน การเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข โดยจุดเด่นของโครงการกิ่วคอหมา คือ 



reconnoitering in order to protect the illegal forest law with local forest protection unit,  

building local ally and network to protect forest, ecological improvement at upstream,  

weir construction for water retarding, forest protection and wildfire control, fishery  

development and raising freshwater-animal, monitoring and control helminthiasis,  

study of entomology; contagious disease by insect, individual development and  

monitoring tourism standard, and land relinquishment for land conservative announcement. 

In addition, the outstanding plan of the Khwae Noi Bamrungdan Dam Royal Initiative Project 

was the promotion plan for agriculture farming system development in order to  

reduce environmental problems and cost of rice production. Giving knowledge and  

environment-impact accession to farmers could reduce cost of rice production with quality, 

and protect smog problem, dust, and pollution from rice-stubble burning, respectively.

Kio Kho Ma Project, Lampang Province got EIA Monitoring Awards in honorable 

level in 2011. Ten protection plans for correction and development environment had  

been performed;  covering of water-source forest area, flesh-water animal conservation, 

development and promotion of tourism and agriculture, irrigation, protection  and correction 

of  impact from chemical in agricultural sector, preparation for demonstration plot and  

suitable soil for plants in irrigable area in Chae Hom and Kio Lom 3, ploughing up and over 

the rice stubble in irrigable area Chae-Hom, and eleven plans for monitoring environmental 

resources in forest, wild animal, water-way ecology and resources fishery, underground 

water information, soil and water surface quality, socioeconomic  condition, land  

compensation and allocation, monitoring for public health. The outstanding of Kio Kho Ma 

Project was the operation on development plan and professional promotion that could  

support income to farmers during out of rice season, increasing incomes, support for  

animal raising, fishery, production privatization, pickled fish, all were operated continuously 

since 2005- present. In addition, operation plan would be happened till 2016 so that  

it the project got award in this year.

For Khlong Luang Rachalothorn Reservoir under His Majesty the King, Chon Buri 

Province, it was under construction and the Environment Committee approved the  

EIA Report in 2012. The project was started in 2010. The operation of protection and  

correction of environmental impact plan was implemented in 2012. Monitoring plan  

and environmental impact evaluation were operated in hydrology of underground water  

and  surface water quality; underground water, soil quality, ecology, public health, protection 
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การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ที่มีส่วนช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพนอก 

ช่วงเวลาทำาไร่ทำานา สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์ ทำาประมง 

การแปรรูปผลผลิต การทำาปลาร้า ซึ่งผลงานเหล่านี้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-

ปัจจุบันรวมไปถึงแผนปฏิบัติที่จะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๕๙ จึงทำาให้โครงการ 

กิ่วคอหมาได้รับรางวัลประเภทดีเด่นในปีนี้

สำาหรับโครงการคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในระยะก่อสร้าง เป็นโครงการที่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงาน EIA เม่ือปี 

๒๕๕๑ เริม่กอ่สรา้งโครงการเมือ่ป ี๒๕๕๓ มกีารดำาเนนิการตามแผน

ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ด้วยแผน

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งด้าน

อุทกวิทยาน้ำาใต้ดิน คุณภาพน้ำาผิวดิน น้ำาใต้ดิน คุณภาพดิน ระบบ

นิเวศ ด้านสาธารณสุข แผนการป้องกันแก้ไขผลกระทบจากแหล่งแร่

และการทำาเหมืองแร่ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูต้นน้ำา การช่วยชีวิตและอนุรักษ์สัตว์ป่า การป้องกันผล 

กระทบด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์ดินและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบนิเวศ 

ของแหล่งน้ำาและการประมง การป้องกันและควบคุมวัชพืชน้ำา การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 

และแผนพัฒนาสังคมและอาชีพ แผนช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยการเข้าไป

ใหค้วามชว่ยเหลอื ทัง้ดา้นความรู ้การสนบัสนนุสรา้งรายได ้การแปรรปูผลติภณัฑ ์การถนอมอาหาร 

การทำาอาหาร และการปลูกมะนาว ที่ชาวบ้านในพื้นที่ ไม่ใช่แค่การนำาต้นมะนาวมาปลูกแล้วรอ

การออกผลเพื่อนำาลูกมะนาวมาขายเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการต่อยอดด้วยการเพาะพันธุ์ เพื่อนำา 

กิ่งมะนาวมาขายสร้างรายได้อย่างงอกงาม และสิ่งเหล่านี้ที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับจาก 

ป ี๒๕๕๓-ปจัจุบนั รวมถงึแผนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีไ่ดม้กีารวางแนวทางการดำาเนนิงานไวจ้นถงึ

ปี ๒๕๖๙ จึงทำาให้โครงการคลองหลวงรัชชโลทรได้รับรางวัลประเภทดีเด่นในปีแรกที่เข้าประกวด

เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

ภารกิจสำาคัญของกรมชลประทาน ไม่เพียงแต่การบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากน้ำา ที่มี

ทั้งน้ำาท่วม น้ำาแล้งที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในแต่ละปีเท่านั้น แต่ยังต้องคาดการณ์แนวโน้มของ

สถานการณ์น้ำาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียมการรับมือไว้ให้พร้อม เช่น ปัญหาการขาดแคลน

น้ำาที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ เป็นเรื่องที่กรมชลประทานได้คาดการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ 

มากอ่นหนา้นีแ้ลว้ ดว้ยการวางแผนบรหิารจดัการน้ำาอยา่งใกล้ชิด และประกาศใหง้ดการทำานาปรงั 

โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำาเจ้าพระยาและแม่กลอง เป็นต้น



and correction plan for environment impact from mineral resources, and mine operation 

water-source conservation and rehabilitation, life saving and wild life conservation,  

protection for public health impact, soil conservation for benefit use, ecological system 

development in water resources and fishery, aquatic-weeds protection and control,  

development and promotion on agriculture, development plan for society and professional, 

plan for saving local people who got the impact. The assistance was in giving knowledge 

and income support. The production privatization was done as food preservation and  

cooking. Lemon growing was not only that local people grew and waited for production, 

but it was combination with plant propagation so lemon branch could be sold as an  

income expansion. Those had been continuously operated since 2010-present including 

future plans that had operation guideline till 2026 so that it the project got outstanding  

award in the first year of award application.        

Readiness for all situations

It was not only disaster mitigation in drought and  

flood in each season annually, RID had to forecast future 

situation in order to be ready, for example;  water shortage  

in this year had been forecasted and ready before so that 

water management was planned closely and off-season 

paddy field termination was announced especially in  

Chao Phraya and Mae Klong River Basins, etc.

In this year’s coming rainy season, RID had ready  

plan for protection and disaster mitigation from flood  

(rainy season) 2015. The manual was for related people and all officials to understand the 

systematic operation, responsibility, systematic operation and readiness beforehand. 

Plan for protection and disaster mitigation from flood (rainy season) 2015 included  

2 plans as follows

1. Non-construction matter plan was including forecast and closely monitoring  

for hydrology meteorology situation in condition of climate, rain, runoff, water in  

reservoir, flood, and odd storms in order to be efficient water management and  

problem solving quickly.      
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ในฤดูฝนประจำาปี ๒๕๕๘ กรมชลประทานได้จัดเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด 

จากน้ำา (ฤดูฝน) ไว้พร้อมแล้ว เพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบขั้นตอน 

การดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทราบการแบ่งมอบหน้าที่ ระบบการดำาเนินงาน และเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆ ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 

แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำา (ฤดูฝน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยแผนงานก่อน

น้ำามา คือ

๑. แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย การคาดการณ์และการติดตามสภาวะทาง

อุตุ-อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิดทั้งสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำาฝน สภาพน้ำาท่า สภาพน้ำาในอ่าง 

เก็บน้ำาต่างๆ สภาพน้ำาท่วม และพายุจร เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ำาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

การบริหารน้ำาในอ่างเก็บน้ำา โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS), Reservoir  

Operation Simulation, Operation Rule Curve และ Reservoir Routing ร่วมกับการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือกำาหนดการเก็บกักน้ำาและการระบายน้ำาให้เป็นไปตามเกณฑ์การ 

เก็บกักน้ำาในอ่างเก็บน้ำา (Rule Curve) ที่กำาหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจาก

สภาพน้ำาหลากลน้อา่งเกบ็น้ำาอยา่งรนุแรงและเกดิภาวะน้ำาทว่มดา้นทา้ยน้ำา ตลอดจนเกบ็กกัน้ำาให้

ได้มากที่สุดก่อนช่วงปลายฤดูฝน สำาหรับเป็นน้ำาต้นทุนเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำาและเตือนภัย เป็นเครื่องมือในการติดตาม

สถานการณ์น้ำาในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณ์สถานการณ์น้ำาในลุ่มน้ำาที่อาจเกิดขึ้นได้  

เพื่อเตือนภัยล่วงหน้า การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำาท่วมและการบริหารน้ำาหลากที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ จะกำาหนดวิธีการในการติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์สภาพน้ำาที่จะเกิดขึ้น และแจ้ง

เตือนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน้ำา 

บางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้เกิดปัญหากับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  

เพื่อลดระดับน้ำาสูงสุดในลำาน้ำา

ทั้งนี้ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำา กรมชลประทาน จะทำาหน้าที่ติดตามสถานการณ์

น้ำาอย่างใกล้ชิดและจัดทำารายงาน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่

เก่ียวข้องทราบ ในระดับภูมิภาค จะมีศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำาระดับโครงการชลประทาน 

และระดับสำานักงานชลประทานของแต่ละพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำาท่วม

ในแต่ละลุ่มน้ำาเช่นกัน

ในการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำา มีคณะอนุกรรมการซ่ึงประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร  

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กรมทรัพยากรน้ำา กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำานักงาน กปร. ทำาหน้าที่ประสาน

แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศ น้ำาฝน น้ำาท่า และวิเคราะห์แนวโน้ม



Water management in reservoir by using Reservoir Operation Study(ROS),Reservoir 

Operation Simulation , Operation Rule Curve และ Reservoir Routing with EGATT.  Water 

storage and drainage consideration remained principle for water storage in reservoir (Rule 

Curve) in each time. No flood impact seriously affected over reservoir and downstream area. 

Water storage could be done the most at the end of raining season in order to be water 

cost in dry season.

Telemetering application for water forecast and warning disaster It was tool  

for  monitoring water situation as real time, and forecast situation inside river basin that 

might occur in order to warn disaster beforehand, monitoring flood disaster area,  

and flood management that could not controlled as method consideration, monitoring  

and forecasting for water situation, warning related agencies, protection and help  

preparation or water allocation in some part into irrigation system without problem for  

cultivation, and reduction of highest  water level in the river

Water Watch and Monitoring System for Warning Center, RID had responsible for 

monitoring water situation closely and report provision for giving information to people and 

agencies concerned in regional, irrigation projects, and Regional Irrigation Office that  

took responsible for each river basin.

The committee for water situation analysis included officials from RID, Thai  

Meteorological Department (TMD), Hydro and Agro Informatics institute Hydrographic  

Service Department Navy, EGATT, Department of Water Resources, Department of  

Disaster Prevention and Mitigation, Bangkok Metropolitan Administration, Department 

of Public Works and Town & Country Planning, and  Office of the Royal Development  

Projects Board. Their responsibility was for cooperation and exchange and connection  

information as situation of climate, rain, and runoff. Water situation was analysis in order to 

be information for water management and meeting for monitoring was held for water  

situation analysis and plan for water management weekly.

Moreover, there was information management for rain, water in reservoir, runoff and 

flood in order to exchange among inside and outside  agencies to get situation quickly by 

information technology, Internet : www.rid.go.th , http://wmsc.rid.go.th or E-mail : rid_flood@

yahoo.com , wmsc@gmail.com and facsimile. Message was sent through SMS to related 

official quickly by the Office of Water Management and Hydrology and Information  

Technology and Communications Center. Programme and application WMSC were  
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สภาพน้ำา เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำา และมีการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม

สถานการณ์น้ำาและวางแผนบริหารจัดการน้ำาทุกสัปดาห์

นอกจากนี ้ยงัมกีารบรหิารขอ้มลู น้ำาฝน น้ำาในอา่งเกบ็น้ำา น้ำาทา่ และน้ำาทว่ม เพือ่แลกเปล่ียน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้ทราบสถานการณ์อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

โดยระบบสารสนเทศ การรบั-สง่ข้อมลูดว้ยระบบ Internet : www.rid.go.th, http://wmsc.rid.go.th 

หรือ e-mail : rid_flood@yahoo.com, wmsc@gmail.com และโทรสาร ตลอดจนการส่งข้อความ

ผ่าน SMS ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างรวดเร็ว โดยสำานักบริหารจัดการน้ำาและอุทกวิทยา 

ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ มีการพัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน WMSC สำาหรับเรียกใช้ข้อมูลที่

สังเคราะห์และจัดเก็บในฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์

ในการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอ่ืนและประชาชนทั่วไป และมีเว็บบอร์ดรายงาน

สถานการณ์น้ำาทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำา

กรมชลประทาน ได้ประสานงานกับสำานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย 

แห่งชาติ  (สบอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาหน้าที่ประสาน

งานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์และเสนอต่อ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

๒. แผนงานทีใ่ชส้ิง่กอ่สรา้ง ประกอบดว้ย การขดุลอกคลองและอา่งเกบ็น้ำาทัว่ประเทศ ๕๙๗ 

แห่ง คิดเป็นปริมาณดินขุดที่สามารถเพิ่มความจุรับน้ำาได้ ๔๖.๕๙ ลูกบาศก์เมตร การกำาจัดวัชพืช

ในคลอง คิดเป็นพื้นที่ ๔๓.๔๔๔ ไร่ งานซ่อมบำารุงรักษา ๒๙๕ แห่ง และการตรวจสอบ 

ความพรอ้มใชง้านของอาคารชลประทานตา่งๆ เชน่ คนักัน้น้ำา ประตรูะบายน้ำา ประตนู้ำา และสถานี

สูบน้ำา เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัมแีผนงานการเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณก์ารเกดิอทุกภยั เปน็แผนงานทีก่ำาหนด

ขึ้นเพิ่มเติมจากแผนงานก่อนน้ำามา ทั้งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความ

เหมาะสมในแตล่ะพืน้ที ่โดยมาตรการไมใ่ชส้ิง่กอ่สรา้ง ประกอบดว้ย การสง่น้ำาเขา้ระบบชลประทาน

ในพื้นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณยอดน้ำาสูงสุด การปรับ

แผนการระบายน้ำาจากอ่างน้ำาเพื่อลดผลกระทบน้ำาท่วมด้านท้าย และมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง 

ประกอบด้วย การเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพเพียงพอกับ

ขนาดของสถานการณ์น้ำาหลากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งานเสริมคันกั้นน้ำา/คันคลองส่งน้ำาหรือคลอง

ระบายน้ำา งานปิดท่อลอดทำานบชั่วคราว การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือการเร่ง

ซ่อมแซมอาคารที่ชำารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว และงานอื่นๆ 

ส่วนแผนงานหลังเกิดอุทกภัยหรือความช่วยเหลือภายหลังน้ำาท่วม จะเร่งสำารวจพ้ืนท่ีการเกษตร 

ในเขตชลประทานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน้ำาทว่ม หลงัจากน้ำาลดระดบัลง เพือ่ประเมนิความเสยีหาย

และกำาหนดแนวทางความช่วยเหลือ ด้วยการเร่งสำารวจความเสียหายของระบบชลประทาน   

เพื่อซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว และประเมินศักยภาพของปริมาณน้ำาต้นทุน เพื่อช่วย

เหลือในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำาเคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน้ำา



developed for information analysis, quickly kept in database, and accessible to target  

group as well benefit available for agencies and general public. Web board was for water 

situation report through other  Social Network 

RID also had cooperation with Office Of The National Water And Flood  

Management Policy  (ONWFMP), an office under The Office of the Permanent Secretary, 

The Prime Minister’s Office had responsible for cooperation with government agencies  

that concerned with all analysis information collection and offered to National Council  

for Peace and Order (NCPO).

2. Construction matter plan was including 597 canal and reservoir dredging through-

out the country that was 46.59 m3 of dragging soil, weed elimination in canal with area of  

6.95 ha, 2950operation and maintenance works, readiness investigation for irrigation  

structures; for example, dikes, flood gates, water gates, and pumping station. Etc.

Moreover, plans during flood or disaster (rainy season) were additional consideration 

plan before flood for measures in non-construction and construction matter plan as suitable 

in each area. Non-construction matter plan included water allocation into irrigation system 

agriculture area for using benefit from irrigation system in order to reduce maximum level in 

water allocation adjustment plan and water at downstream. Construction matter plan in-

cluded  support of irrigation structures that were not enough efficient for scale of flood 

situation, support of dikes for water/allocation canal, termination of culvert of temporally 

dam, support for machinery and tool for construction repair. 

Plan section after disaster or help after flood, it was a quickly survey of agricultural  

area in irrigable area that got effect from flood after water level was low in order to evaluate 

disaster,  consider guideline for assistance, quickly survey for irrigation system and  

repair as ordinary 

use, evaluation for capacity of water cost in order to help in dry season, preparation 

for support mobile pumping and water trucks.  
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ท�านาปีได้เร็วขึ�น ความเดือดร้อนก็ลดลง 

อกีมาตรการหนึง่ทีก่รมชลประทานรเิริม่ดำาเนนิการในป ี๒๕๕๘ เปน็ปแีรก เพือ่บรรเทาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัเกษตรกร คอื การปรบัระยะการทำานาปใีนพืน้ทีลุ่ม่น้ำายมและลุม่น้ำานา่นตอนกลาง 

ในเขตโครงการสง่น้ำาและบำารงุรกัษาเขือ่นนเรศวร และโครงการสง่น้ำาและบำารงุรกัษายมนา่นใหเ้รว็

ขึ้น ๑ เดือน โดยเริ่มส่งน้ำาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกได้

ในเดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยในเดือนกรกฎาคม ก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำาหลาก  

ที่มักเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี  

ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำายมและลุ่มน้ำาน่านตอนกลางมักได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

น้ำาท่วมขังในช่วงปลายฤดูการเก็บเก่ียว เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกข้าวนาปีในเดือน

พฤษภาคมและเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตรช่วงเดือนสิงหาคม หรือบางปีหากมีการเลื่อน 

การเพาะปลูกก็อาจจะเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน ทำาให้ผลิตผลเสียหายจำานวนมากจากสภาวะ 

น้ำาท่วมขัง ขณะที่พื้นที่ส่งน้ำาโครงการทั้งสองเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำาโดยธรรมชาติและไม่มีคันปิดกั้น  

เมื่อถึงช่วงฤดูน้ำาหลากประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ก็จะเกิดน้ำาท่วมซ้ำาซากเป็นประจำาเกือบ

ทุกปี สร้างความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และผลผลิตการเกษตร ตลอดจน 

ความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างมาก

กรมชลประทานจึงประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จนได้ข้อสรุปว่า ต้องปรับระยะเวลาการปลูกพืชในพื้นที่ให้เร็วขึ้น เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ 

เมษายนเป็นต้นไป เพราะทั้งสองพ้ืนที่มีลักษณะเป็นแก้มลิงตามธรรมชาติ จึงต้องทำานาปีก่อน 

พื้นที่อื่นๆ และเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ก่อนถูกน้ำาท่วมขัง 

ส่วนการจัดสรรน้ำาเพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนปีนี้ โดยเฉพาะการทำานาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำา

เจ้าพระยา กรมชลประทานเร่ิมส่งน้ำาต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม เพื่อให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกได้

ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยต้ังเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทัน

ก่อนฤดูน้ำาหลาก

อนาคตไม่ใช่ปัญหา ถ้าเตรียมการพร้อม

อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่จะเกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้ามาใน

ประเทศ และส่งผลให้การใช้น้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอีก 

กรมชลประทานจงึกำาหนดมาตรการเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัอนาคต เพือ่ใหบ้รหิารจดัการทรพัยากร

น้ำาได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพและสภาพความเป็นจริงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาพสังคมใน

แต่ละพื้นที่ ด้วย ๖ มาตรการสำาคัญ ดังนี้



In-season paddy field could be done quicker, 
disaster was mitigated 

RID performed another measures that started in this year, in order to mitigate disaster 

to farmers, it was duration adjustment for in-season paddy field in Yom and the Lower Nan 

Rivers in Naresuan Dam Operation and Maintenance Project and Yom Nam Operation  

and Maintenance with 1 month earlier. Water allocation started on April1st, 2015  

and farmer could start cultivation in April and harvest in July before fold season that always 

occurred August to October each year.  

Farmers in Yom River and lower Nan always got disaster from flood at the end  

of harvesting season because most farmers started growing in-season paddy in May  

and harvested during August. In some years, cultivation was postponed so the harvesting 

would be in September so the lot of production was damage from flood. While water  

allocation in the two project area was low by nature and no dikes, it was repeatedly flood 

in August in every year so that damage occurred in economics, communication and  

agricultural production, including people living.

RID, therefore, held the meeting for problem-solving guideline cooperating with  

farmer groups and local administration organization; and got summary that duration for 

growing plants needed to be one-month earlier and starting from April 1st . Both areas 

had character as natural detention area so it needed to grow in-season paddy field  

before other areas and harvested within July 2015 before flood coming. 

Future would not problems 
when readiness was prepared

Asia community would be in 2015 and labour was moved into Thailand so that water 

use for consumption and industry would be higher. RID considered measure for future 

readiness in order to mange water resources according to capacity and real situation  

in technology and social condition in each area with 6 measures as follows:

1. Measure for provision and development of water resources in many activities;  

for example, method was suitable for local water resources management in consumption;  

repair pumping, maintenance or drilling artesian well, shallow-water wel, development 
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๑. มาตรการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำาในกิจกรรมการใช้น้ำาต่างๆ เช่น สำาหรับการอุปโภค 

บริโภค จะใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรน้ำาในแต่ละท้องถิ่น เช่น ซ่อมเครื่องสูบน้ำา  

การซ่อมหรือการเจาะบ่อบาดาล บ่อน้ำาต้ืน การพัฒนาประปาหมู่บ้าน การขุดลอกหนองบึง  

การสร้างสระประจำาหมู่บ้าน การจัดสร้างภาชนะเก็บน้ำา เป็นต้น การจัดหาน้ำาเพื่อการเพาะปลูก

ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรน้ำา เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม  

เช่น การทำาฝนเทียม สร้างอ่างเก็บน้ำา ฝายทดน้ำา ระบบส่งน้ำา โครงการสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า ขุดลอก

หนองน้ำา สร้างสระเก็บน้ำาในไร่นา รวมทั้งการพัฒนาบ่อบาดาล ส่วนน้ำาเพื่อการอุตสาหกรรม 

และอื่นๆ จะใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ วิธีร่วมกัน เช่น สร้างหรือขยายเขตประปา 

สร้างอ่างเก็บน้ำาเพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เป็นต้น

๒. มาตรการจดัสรรและการใชท้รพัยากรน้ำา ไดแ้ก ่การจดัลำาดบัความจำาเปน็ ใหเ้กดิความเปน็

ธรรมและได้รับน้ำาทั่วถึง ดังเช่น ในฤดูแล้ง จัดสรรสำาหรับการอุปโภคบริโภคลำาดับแรก การสร้าง

จิตสำานึกแก่ผู้ใช้น้ำาให้เห็นความสำาคัญของทรัพยากรน้ำา และมีจิตสำานึกพร้อมใจกันใช้น้ำาอย่าง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพจนเป็นนิสัย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการออกค่าใช้จ่ายที่รัฐลงทุน เช่น การเก็บค่าบริการใช้น้ำาในทุกภาคส่วน ค่าบริการสูบน้ำา  

ค่าบำารุงรักษาคลอง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีจิตสำานึกในการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำา 

และการใช้น้ำาอย่างมีคุณค่า รวมทั้งการจัดการระบบปลูกข้าวให้เกษตรกรทำานาปีละ ๒ ครั้ง  

โดยกรมชลประทานกำาหนดรูปแบบระบบการปลูกข้าว ๔ ระบบ ๑๖ รูปแบบ ตามสภาพพื้นที่

โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษา 

๓. มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการบริหารจัดการน้ำา ด้วยการจัดตั้ง

คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation: JMC) เพื่อเป็น

ศูนย์กลางการตัดสินใจ กำากับดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการชลประทานของโครงการ

ชลประทาน

๔. มาตรการอนุรักษ์ต้นน้ำาลำาธาร ทรัพยากรน้ำา และแหล่งน้ำา

๕. มาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยใช้ส่ิงก่อสร้าง เช่น คันก้ันน้ำา คลองผันน้ำา  

การปรับปรุงสภาพลำาน้ำา การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำา เป็นต้น และโดยไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การจัด

ระบบผงัเมอืงใหม ่การจดัระบบประกนัความเสีย่ง การปรบัระบบการปลกูพชื การโยกยา้ยถิน่ฐาน

ขวางทางน้ำา เป็นต้น

๖. มาตรการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำาอย่างจริงจัง ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำาเค็ม น้ำากร่อย  

และน้ำาเสีย

ความมุ่งมัน่ของกรมชลประทานในการกา้ว “ตามรอยพระบาท พฒันาชาตดิว้ยน้ำา” ไมเ่พยีง

นำามาซึ่งความสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เท่าน้ัน หากแต่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ คือ ประโยชน์ของ

ประเทศชาติและประชาชน เฉกเช่น ๑๑๓ ปีที่ผ่านมา



of village water supply, swamp dredging, village pool construction, water container  

construction, etc. Water provided for cultivation with suitable method, topography, water 

resources, economics, society and environment; for example artificial rain; construction of 

reservoirs, weirs, water allocation systems, electric pumping station; swamp dredging, pool  

construction in the farms including artesian well development. Water for industry and  

others provided with one method or many method together; for example, construction  

or expansion for water supply, reservoir construction especially for industry, etc.

2. Measure for allocation and water resource use; for example, necessary ranking for 

water equitability and thoroughly for example, in dry season, the first priority would be 

consumption. Conscious building remained in water users with the importance of water 

resources and used water with habitual save and efficiency. For economical measure,  

everyone participated in expense payment that was invested by government; for example, 

water fee service was collected from all sections, water pumping fee, canal improvement 

fee. Motivation was set for people’s realization in quality of water resources preservative 

and water use with valuably. In addition, paddy cultivation system provided for farmers  

twice a year while RID determined four systems and sixteen forms according to irrigable 

area/Oeration and maintenance projects. 

3. Measure for Public Participatory in all process of water management with appointing 

Joint Management Committee for Irrigation : JMC in order to be center for consider, control, 

and support irrigation management of the irrigation projects.

4. Measure for conservation of water cost, water resources, and water sources.

5. Measure for problem solving of flood and drought by using construction matter use 

for example, dike, diversion canal, canal condition improvement, dam construction, etc.  

And non-construction matter use; for example, new city plan arrangement, risk assurance 

system arrangement, cultivation system adjustment, movement across water way, etc.

6. Measure for problem solving of water quality seriously in salinity water,brackish  

water, and wastewater

The RID’s intention in following “His Majesty the King’s footprint in developing  

the nation with water”, not only bring success to work operation, but also bring  

the great success to the country and people’s advantage as always achieved  

in the past 113 years. 
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