


คำกลาวเปดงานการประชมุวชิาการ
การชลประทานและการระบายน้ำแหงชาต ิครัง้ที ่14

โดย นายประพศิ จนัทรมา อธบิดกีรมชลประทาน
ประธานคณะกรรมการดานการชลประทาน

และการระบายน้ำแหงประเทศไทย (THAICID)
วนัศกุรที ่30 กรกฎาคม 2564

การจัดการประชุมวิชาการของ THAICID ทุกครั้งเรามีวัตถุประสงคในการสงเสริม
การคนควาพฒันาเทคโนโลย ีเผยแพรทางดานทีเ่กีย่วของกบัการชลประทานและการระบาย
น้ำ รวบรวม วเิคราะหและแลกเปลีย่นขาวสารซึง่กนัและกนัในประเทศทีเ่ปนสมาชกิ จดัการ
ประชมุใหญทางวชิาการทัว่โลก การประชมุระดับภมูภิาค สงเสรมิใหคำแนะนำ ปรกึษาและ
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชกิและองคกรระหวางประเทศ ดงันัน้ในการจดั THAICID
National e-Symposium เปนหนึ่งในภารกิจที่ผมใหความสำคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชวง 2 ปที่ผานมา พวกเราทุกคนตางลวนตกอยูในสถานการณการแพรระบาดของโรค
COVID-19 ซึ่งแนนอนวาการบริหารจัดการน้ำการชลประทานและการระบายน้ำก็ไดรับ
ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออม ดงันัน้การกำหนดหวัขอหลกัในปนีจ้งึตองเนนใหเกีย่วกบั

ในนามของคณะกรรมการดานการชลประทาน
และการระบายน้ำแหงประเทศไทย รวมกับ สมาคม
ศษิยเกาวศิวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชปูถมัภ
กรมชลประทาน และองคกรเครือขาย ผมรูสึก
เปนเกยีรตอิยางยิง่ทีไ่ดมากลาวเปดการประชมุวชิาการ
การชลประทานและการระบายน้ำแหงชาต ิคร้ังที ่14
ในรปูแบบ e-Symposium ทีจ่ดัการถายทอดสญัญาณ
สดจากสถาบนัพฒันาการชลประทานกรมชลประทาน
ในวนันี้
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มิติความสัมพันธการชลประทานและการระบายน้ำอัจฉริยะเพื่อสรรสรางผลิตภาพของน้ำ
อยางยัง่ยนืในยคุการระบาดใหญ โดยผมหวงัวาหลงัจากจบการประชมุในวนันีแ้ลวเราจะมผีลงาน
วิชาการดีๆ ที่สามารถนำไปขยายผลตอยอดใหเปนรูปธรรม ไดดังเชนเมื่อปที่ผานมา เราไดมี
การจัดการประชุมเพื่อขยายผลตอยอดโดยเชิญหนวยงานตางๆ มารวมวิพากษและตอยอด
ความคดิทีน่าสนใจ

กระผมขอขอบคุณ นักวิชาการ ผูเกี่ยวของจากทุกหนวยงานที่เขารวมเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ปาฐกถาพิเศษ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
Keynote speakers ทัง้ 3 ทานคอื ดร.สมเกยีรต ิประจำวงษ เลขาธกิารสำนกังานทรพัยากรน้ำ
แหงชาต,ิ Mr.Takayuki Hagiwara Regional Program Leader, Food and Agriculture
Organization (FAO), และรองศาสตราจารย ดร.สจุรติ คณูธนกลุวงศ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั

ผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือเชนนี้ในโอกาสตอไป บัดนี้ สมควรแกเวลา
แลวกระผมขอเปดการประชมุวชิาการ ครัง้ที ่ 14 THAICID National e-Symposium 2021
และขอใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวทุกประการขอบคุณครับ
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สวสัดคีรบั กอนทีม่กีารพดูคยุขอกลาวนำในรายละเอยีดวา กรมชลประทานถอืวาเปนหนวยงานทีม่ี
ภารกจิเปนหนวยปฏบิตักิาร(Operator) ถามองถงึแผนในยคุปจจบุนัเปน 1 ใน 30 กวาหนวย ถอืวามกีาร
ทำงานและการพฒันาทีย่นืยาว ในเดอืนมถินุายนทีผ่านมา ในวนัที1่3 มถินุายนถอืเปนเดอืนทีก่รมชลประทาน
นัน้ครบรอบ 119 ป กาวส ู120 ป ในปหนาสิง่ทีส่ำคญั การววิฒันาการชลประทานของเรา ถาพดูถงึกเ็ริม่ตน
จากสมยัรชัการที ่ 5 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั มกีารขดุคลองจากแมน้ำจงัหวดันครนายก
มาทีแ่มน้ำเจาพระยาระยะทางกวา 50 กโิลเมตร เพือ่ทีจ่ะผนัน้ำเอาน้ำมาใชในพืน้ทีท่ัว่รงัสติ ถอืเปนตนกำเนดิ
กอเกดิของคำวา 'การชลประทาน' แตในสมยันัน้จะเรยีกวา 'กรมคลอง'ตอมาในสมยัรชักาลที ่6 มกีารปรบั
เปลีย่นชือ่ใหสอดคลองกบัภารกจิ เปนชือ่ 'กรมทดน้ำ' ในยคุนี ้มกีารสรางเขือ่น ทีจ่ะเหน็ไดชดั ประวตัขิอง
เขือ่นในประเทศไทย เขือ่นแรก คอื เขือ่นพระราม 6 ตัง้อยทูี ่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ตอมา ภารกจิยิง่
เพิม่ขึน้ ความตองการใชน้ำตลอดจนความตองการในสิง่อปุโภค บรโิภค เรือ่งขาวตางๆ พชืพนัธกุารเกษตร
ตองการเยอะขึน้ในสมยัรชักาลที ่ 7 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวัพระองคไดพระราชทานนาม
ใชคำวา 'กรมชลประทาน' หรอื Royal Irrigation Department (RID) ถอืวาเปนกรมทีต่ัง้โดยพระมหากษตัรยิ
จงึมคีำวา 'Royal' นำหนา สิง่ทีเ่ปนความนาภมูใิจของชาวชลประทานคอืเปนงานทีท่ำถวายใหกบัแผนดนิ
ในเรือ่งน้ำววิฒันาการตางๆ ภายใตภารกจิใหม มอีย ู4 - 5 ภารกจิดวยกนั ทีส่ำคญัคอื เรือ่งการพฒันาแหลง
น้ำ และเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน เปนงานทีพ่ฒันา งานสราง หลงัจากสรางเสรจ็ ตอมาในเรือ่งของการบรหิาร
จดัการน้ำเปนสิง่สำคญัซึง่ตองดแูลทกุภาคสวนการพฒันา การบรหิาร การปองกนับรรเทาภยัอนัเกดิจากน้ำ
หรอืมกีารระบายน้ำเพือ่ไมใหมผีลกระทบตอพีน่องประชาชนในพืน้ทีเ่กษตรหรอืชมุชนเมอืงสิง่ทีส่ำคญันอกจาก
3 ภารกิจแลว ภารกิจที่ตองเสริมคือการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลงน้ำ
ตลอดจนเรือ่งการบรหิารจดัการน้ำภารกจิ 4 เรือ่งทีเ่ราตองดำเนนิการ สิง่ทีว่วิฒันาการตางๆ มาในสายงาน

ปฐมวาระ มติคิวามสมัพนัธการชลประทาน
และการระบายน้ำอัจฉรยิะเพือ่สรรสรางผลติภาพ

ของน้ำอยางยัง่ยนืในยคุการระบาดใหญ
โดย ดร.ทวศีกัดิ ์ธนเดโชพล

รองอธบิดฝีายบำรงุรกัษา กรมชลประทาน
รองประธานคณะอนกุรรมการดานน้ำ

และระบบนเิวศในนาขาว
วนัศกุรที ่30 กรกฎาคม 2564
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การดำเนนิการ ภายใตการนำของอธบิดกีรมชลประทานมทีัง้งานดานบรหิารดานวชิาการดานกอสรางและ
ดานบำรงุรกัษางานทัง้หมดทัง้ปวงตองใชตรรกะแรงงานทัง้สิน้ถามองยอนไปใน 34 ปทีแ่ลวเหตทุีต่องยอนกลบั
ไปมองเนือ่งจากป พ.ศ.2530 เปนเสนแบงระหวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่1-5 ฉบับที ่1-5
เริม่ตัง้แตป พ.ศ. 2504 สิน้สดุป พ.ศ. 2529 ถอืวาสิน้สดุฉบบัที ่5 โดยมกีารพฒันาระบบชลประทานในพืน้ที่
ชลประทานไป 17 ลานไรเชือ่ไหมวา 17 ลานไร กรมชลประทานมอีตัรากำลงัเทาไหรในเวลานัน้ ถาจำไมผดิ
ขาราชการปทีผ่มบรรจมุปีระมาณ 15,000 - 16,000 คนและมลีกูจางประจำตามพืน้ทีโ่ครงการชลประทาน
ตางๆ ไมวาจะเปนโครงการสงน้ำทีเ่กาแกทงุเจาพระยา ลำปาว หนองหวาย แถวทงุสมัฤทธิท์ัง้หมดประมาณ
48,000 คนเบด็เสรจ็ทัง้ 2 กลมุ ประมาณ 64,000 คน ไมมพีนกังานราชการ พอในปจจบุนั หลงัจากป
พ.ศ. 2530 ถงึ ป พ.ศ. 2563 หรอื ปลายปพ.ศ. 2564 กเ็ปนปทีส่ิน้สดุแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที่
12 การพฒันาพืน้ทีช่ลประทานในระยะเวลา 34 ป มพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 33 ลานไรโดยประมาณ มกีารถายโอน
พนัธกจิใหปกครองทองถิน่ประมาณ 6 ลานไร เหลอืประมาณอย ู27 - 28 ลานไร แตอตัรากำลงัของเรา มี
ขาราชการปจจบุนัเหลอื 6,300 คน ลกูจางประจำประมาณ 8,000 คน พนกังานราชการประมาณ 7,000
คนเบด็เสรจ็จะมกีลมุคน ประมาณ 21,000 คน ภายใตทีง่านเพิม่แตคนลดลง ถาวิเคราะหแลว พืน้ทีช่ลประทาน
เพิม่ขึน้ประมาณ 100 เปอรเซน็ต อตัรากำลงัลดลงประมาณ 16 เปอรเซน็ต มนัจะผกผนักนั แตกรมชลบรหิาร
จดัการไดโดยมตีวัชวย คอื กระบวนการมสีวนรวม โดยมวีวิฒันาการตัง้แตป พ.ศ. 2530 เนนหนกัเรือ่ง Farmer
Participation มกีารจดัตัง้กลมุผใูชน้ำมกีารฟนฟอูงคกรผใูชน้ำ อยางเชนสมาคมผใูชน้ำ ถาจำไดแหงแรก
อยทูี ่สมาคมผใูชน้ำกดุลงิงอ อยทูีจ่งัหวดัอดุรธานสีมาคมผใูชน้ำกบัสหกรณผใูชน้ำ มปีระมาณ 72 องคกร
ดวยกนั จะเปนองคกรนติบิคุคลตวัชวยคอืกลมุผใูชน้ำหรอืกลมุพืน้ฐานของประเทศ มปีระมาณ 52,000
กลมุ เปนกลมุบรหิาร 2,000กวากลมุ และกลมุพฒันาไปในรปูแบบของ JMC - Joint Management
Committee for Irrigationประมาณ 314 กลมุ นอกจากนัน้ยงัมกีารเพิม่เรือ่งการประสานระหวางภาครฐั
กบัเกษตรกร คอื อาสาสมคัรชลประทานจงึทำใหสามารถอยไูดภายใตของงานเพิม่คนลดเพราะมตีวัชวยเขา
ไปเชื่อมโยงคือภาคประชาสังคมคือสามารถที่จะดำเนินได แตภาวะปจจุบันตามหัวขอที่ผูจัดตั้งขึ้นมาคือ
ภายใตภาวะโรคระบาด COVID-19ตัง้แตปลายปพ.ศ. 2562 ตอปพ.ศ.2563 คอื ระลอกแรกชวงนัน้มี
การปองกนัอยางด ีพอรอบทีส่องกบัรอบทีส่ามคอนขางหนกัแตการบรหิารจดัการน้ำตองควบคกูนัไป โดยไมทอ
ไมถอย ภายใตโรคระบาดจะทำอยางไร ทางกรมชลประทานถอืวาผใูหญในอดตี ไดวางโครงสรางของกรม
ไวดมีาก มสีายงานกอสราง สายบำรงุรกัษา สายวชิาการ สายสนบัสนนุ สายบรหิาร สายวชิาการมหีนวย
งานอยางหนึง่ กค็อืศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารโดยปจจบุนัศนูยนีข้ึน้กบัสายบรหิาร ทำหนาท่ี
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เกีย่วกบั ICT - Information Communication Technologyสอดคลองกบัทีเ่รามศีนูยปฏบิตักิารน้ำอัจฉรยิะ
ซึง่ตัง้มาหลายปตัง้แตป พ.ศ.2557 - 2558 โดยมกีารกอสรางทีท่ำการ ถอืวาเปนการพฒันาบรกิารเพือ่
รองรบัการเปลีย่นแปลงตางๆ ไมวาภมูอิากาศ หรอืโรคภยัตางๆ โรคระบาดกรมชลประทานถอืวามคีวามพรอม
ม ีSWOC (Smart Water Operation Center) ทีส่วนกลางนอกจากทีส่วนกลางกม็ ีSWOC อกี 17 พืน้ทีอ่ยู
ตามพืน้ทีส่ำนกังานชลประทาน เรยีกวา 'SWOC ลกู'นอกจากนีย้งัมกีารเตรยีมความพรอมในการทำ 'SWOC
หลาน' โดยเฉพาะในโครงการชลประทานทีต่ัง้อยใูนจงัหวดัตางๆซึง่จะใกลชดิกบัประชาชน โครงการสงน้ำ
และบำรงุรกัษาอกี 101 โครงการชลประทานอกี 76 โครงการ เบด็เสรจ็ประมาณ 178 โครงการมโีครงการ
หลาน 178 โครงการหลาน เพราะฉะนัน้การสัง่การตางๆ กรมชลประทาน โดยอธบิดกีรมชลประทาน
รองอธบิดกีรมชลประทานทกุสายงานกใ็ชจากศนูยปฏบิตักิารน้ำอจัฉรยิะสัง่งานและตดิตามงาน เพือ่ทีท่ำงาน
ภายใตภาวะโรคระบาดโดยที่เราไมตองมาประชุมที่กรุงเทพมหานครหรือออกไปตามพื้นที่นอกจากนั้นมี
การตดิตามงานดงูานจากระบบ IoT - Internet of Things ทีเ่รานำมาใช เรามโีดรนในการเตรยีมความพรอม
ทีซ่ือ้ไวเมือ่ 4-5 ปทีแ่ลว ใชเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน มสีำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา
เอง มเีครือ่งบนิทีม่สีมรรถนะในการสำรวจงานตางๆ นีเ่ปนการยกตวัอยางใหเหน็วาเรามคีวามพรอมอยางไร
สิง่ทีอ่าจเหน็เปนรปูธรรมเกีย่วกบัเรือ่งการชลประทานและการระบายน้ำภายใตภาวะโรคระบาด โครงการ
ชลประทานทีเ่ปนโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาทัง้หมด 101 แหง โครงการขนาดกลาง อางขนาดกลาง 412
แหง โครงการขนาดเล็กที่อยูภายใตการดูแลของเรา อีกประมาณ 900 กวาแหงจะทำอยางไรในเมื่อ
คณะกรรมการโรคตดิตอแตละจงัหวดัมกีารควบคมุกำกบัอยางด ี ยกตวัอยางในปจจบุนัเชน ในเขตกรงุเทพ
มหานครและปรมิณฑล ปทมุธาน ีนนทบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร นครปฐม ทีถ่อืวาอยใูนเขตพืน้ทีส่ี
แดงเขมการเคลือ่นไหวไปนอกพืน้ทีจ่ะตองถกูกกัตวัไวไมนอยกวา 14 วนั สิง่สำคญัคอืเราใช ICT หรอื IoT
เขามาชวยในการประชมุ นอกจากนัน้เรามกีารเตรยีมความพรอมในเรือ่งระบบโทรมาตร ยกตวัอยางโครงการ
ทีก่ำลงัดำเนนิโครงการอยใูนตอนนีส้กัโครงการเพือ่ใหเหน็ภาพ โครงการนีเ้ปนอางเกบ็น้ำมรีะบบ มปีระตู
มพีืน้ทีช่ลประทานในหวังานเราตองม ี ระบบ IoT ระบบโทรมาตรวดัน้ำในอาง กอนจะเปนโทรมาตรวดัน้ำ
ในอาง เมือ่กอนมฝีงูบนิในสำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยาของเราใชระบบ GNSS ทีใ่ชภาพถาย
ดาวเทยีมหรอืสญัญาณดาวเทยีมเกบ็ระดบัน้ำในอางเกบ็น้ำเพือ่นำมาปรบัเทยีบ (Calibrate) ทำโคงความจแุละ
เอาโทรมาตรทีเ่ปนนวตักรรมของสำนกัสำรวจวศิวกรรมและธรณวีทิยาเขาไปตดิตัง้เพือ่สงสญัญาณผาน
ดาวเทยีม และสงมายงั SWOC ทีก่รงุเทพเรากจ็ะรวูาระดบัน้ำอยรูะดบัเทาไหร และมาอานเปนโคงความ
จวุาอางเกบ็น้ำมคีวามจเุทาไหร ยกตวัอยางทีอ่างเกบ็น้ำกระเสยีวซึง่ไดดำเนนิการเรยีบรอยแลว เพราะในการ
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ดำเนนิงานเราใช IoT เขามา อยางทีส่องทกุโครงการปด - เปดบานใชระบบ SCADA สัง่ทางไกลโดย
ตวัคนไมตองไป ประกอบกบัดทูาง CCTV ซึง่ไดรบัคำแนะนำจากทางผใูหญและนำมาใช ขออนญุาตเอยนาม
ทานอาจารยเลอศกัดิ ์ริว้ตระกลูไพบลูยซึง่ถอืวาเปนอาจารยทีใ่หคำแนะนำเกีย่วกบันวตักรรมหรอืยทุธศาสตร
และวสิยัทศันในการทำงานชลประทาน ตองใชระบบ แมคคาทรอนกิส (Mechatronic)รวมคดิรวมทำ โดย
ใชเครือ่งมอืจากสำนกัเครือ่งจกัรกล ซึง่ทานอาจารยไดสงบคุลากรนสิติจากวทิยาลยัการชลประทานไปเรยีน
ดานแมคคาทรอนกิสดานไฟฟา เขามาเปนตวัชวย ขบัเคลือ่น ไดเริม่ดำเนนิการแลวตอนนี ้ SCADA ซึง่มี
หลายทีแ่ลวแตจะทำใหเปนรปูธรรมมากขึน้จาก SCADA หรอื แมคคาทรอนกิสเราใชนวตักรรมอากาศยาน
ไรขบัมาตรวจพืน้ที ่ดอูาง ดคูวามมัน่คงของเขือ่น หรอื Dam Safety เขามาชวยดจูากหวังานมาระบบสงน้ำ
ชลประทานหรอืพืน้ทีช่ลประทาน ระบบโทรมาตรเขามาใชวดัน้ำในคลองวาเปนอยางไร ผานระบบอนิเทอร
เนต็ หรอื IoT ทีส่ำคญั แมคคาทรอนกิสประตคูวบคมุตางๆ จะใชตวันีใ้นการควบคมุประต ูเครือ่งมอืวดัความ
ชืน้ทีผ่ลติโดยกรมชลประทาน ทางสำนกัวจิยัและพฒันาไดผลติเครือ่งมอืวดัน้ำฝนแบบโมบาย ทัง้นีเ้ราไดเตรยีม
การดำเนนิการ งบประมาณถกู เกดิจากพวกเราเองไปตดิตัง้ตามหลกัวชิาการ วาจะทำการวางกีจ่ดุ เปนการ
ตดิตัง้แบบเคลือ่นทีห่นาฝนไปตดิตัง้ หนาแลงเราเกบ็บำรงุรกัษา เพราะฤดกูาลคอนขางแนนอน ในชวงของ
ฤดฝูน เดอืนพฤษภาคมกต็ดิตัง้เลย เพือ่จะไดรวูาควรจดัการพืน้ทีช่ลประทานอยางไรถาฝนตกกล็ดการระบาย
สัง่ SCADA สัง่แมคคาทรอนกิสเปด-ปดประตจูะไดประหยดัน้ำ สิง่ทีส่ำคญัตองใหเกษตรกรไดใชขอมลูตรง
นี ้สิง่ทีไ่ปตดิตัง้ไปลงมอืทำถาเกษตรกรไมไดใชเพราะคดิวาไมใชของเขา กต็องผาน Application ตางๆ เขา
Smart Phoneซึง่ปจจบุนั Smart Phone ทกุคนสามารถเขาถึงไดหมด ราคาไมกีบ่าทเขาไปดเูรือ่งสภาพการ
สงน้ำเปนอยางไร ระดบัน้ำเปนอยางไร ทำใหเกษตรกรรสูกึวาใหเปนเจาของมากขึน้ ทีผ่านมาระบบเทคโนโลยี
ตางๆทีล่งในพืน้ทีจ่ะถกูทำลายหรอืเอาไปขาย ในจดุนีต้องสรางความรสูกึความเปนเจาของใหกลมุเกษตรกร
ใหได นีค่อืการจดัการในรปูแบบภายใตภาวะโรคระบาด คอืดานบรหิาร สิง่ทีจ่ะดำเนนิการไดอกีอยางคอืการ
มเีครอืขายภายใตหนวยงาน 30 กวาหนวย ทีต่องใชเทคโนโลยตีางๆ เขามาชวยในเรือ่งของภาพถายดาวเทยีม
โดยเชือ่มโยงกบักรมอตุนุยิมวทิยา สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำ (องคการมหาชน) (สสน.)  หรือ สำนกั
งานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) (GISTDA) ในการจดัการนำภาพถายดาว
เทยีมมาใชในการบรหิารจดัการ จะทำใหพบคนนอยทีส่ดุ การสือ่สารกบักลมุผใูชน้ำจะใช Application ตางๆ
ไมวาเปนLINE หรอื Message แตสวนใหญใชLINE คลองทีส่ดุ ขอมลูสงผานทางรปูภาพ หรอื Application
ทีส่รางขึน้มา เพือ่ใหกลมุผใูชน้ำเขาถงึ สิง่ทีอ่ยากนำเรยีนภายใตโรคระบาด ไมใชแตเรือ่งการบรหิารจดัการ
หรอืแมแตงานกอสรางทีต่องดแูล บำรงุรกัษาระบบชลประทานตางๆ ใน 400 - 500 แหงกม็มีาตรการไว
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รองรบั ตามท่ีคณะกรรมการควบคมุโรคแตละจงัหวดั ศบค. ไดกำหนดขึน้ ไมวาจะเรือ่งรกัษาระยะหาง
การปองกนั หรอื ใชเทคโนโลยเีขามาใหสมัผสักนันอยทีส่ดุ COVID-19 ระลอกที ่1-2 งานบำรงุรกัษาสามารถ
ดำเนนิการไดตลอด เพราะเราเนนเรือ่ง Social Distancing การปองกนั โดยการใสหนากากอนามยัหรอืใช
เจลแอลกอฮอล สิง่สำคญังานโยธา ตองมรีะยะหาง มกีารทำพืน้ที ่วาคนงานตองมรีะยะหางกนั 1-2 เมตร
เครือ่งมอืทีใ่ช จอบ คอน ตองเปนของใชสวนตวั การเขาแคมปตองมกีารวดัอณุหภมู ิถามคีนอณุหภมูสิงูเกนิ
ผดิปกตติองแจงทางจงัหวดัเพือ่ไปควบคมุ ตรวจสอบ สิง่ทีส่ำคญั ในการจดัการน้ำเรือ่งระหวางงานการจดัการ
น้ำ จะตองมกีารประชมุกลมุผใูชน้ำ ใชทางหอกระจายขาว ทางโทรศพัท Application ทำนำเรยีนไปเบือ้ง
ตนโดยสรปุไมวาการบรหิารดานจดัการน้ำ การดานบำรงุรกัษาภายใตภาวะโรคระบาด ทางกรมชลประทาน
มคีวามพรอมรองรบัและจะพฒันาไปเรือ่ยๆ ทีเ่รยีนไปขางตนวา คนเรานอย งานเพิม่ ตองใชตวัชวยในเรือ่ง
ภาคประชาสงัคมมกีลมุผใูชน้ำไมนอยกวา 50,000 กลมุ ทีส่ำคญัเรามกีารจดัการ มคีณะกรรมการจดัการ
ชลประทาน หรือ JMC นโยบายของทานอธบิด ีทางกรมชลประทาน ทางปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหเพิม่เครอืขาย ของคณะกรรมการจดัการชลประทาน งานเพิม่ คนลด ใชตวัชวยดานของภาคประชาสงัคม
สิง่ทีส่ำคญั คอื เรือ่ง Internet of Things ทีม่าเสรมิ เตมิแตง ชวยใหงานสามารถขบัเคลือ่นได เพือ่ท่ีจะทำ
งานใหกรมชลประทานงานเพือ่พีน่องประชาชน เพือ่แผนดนิไทย
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Good morning, ladies and gentlemen. Before starting the presentation, I would like to talk
about details that the Royal Irrigation Department (RID) is the operating organization (Operator).If
look at the present plan, we are 1 of over 30 organizations that has a long-term work and
development.In the last June, it is the month that the Royal Irrigation Department reached 119th

Anniversary on 13th June and step into 120 years in next year.The important thing is our irrigation
evolution. If talking about it, it has started since the reign ofKing Rama Vor King Chulalongkorn
the Great. There was the canals excavation from the river at Nakhon Nayok Province to the Chao
Phraya River, a distance of over 50 kilometers,to divert water to use acrossRangsitarea. This is
the origin of the word "irrigation" but during that time called "Canals Department"Later, in the
reign of King Rama VI or King Mongkutklao, it was renamed to be consistent with missions as
"KromThod Nam" (The Barrages Department).During that time, there was the dam construction
obviously seen as the dam history in Thailand. The first dam is the Rama VI Diversion Dam located
in Ayutthaya Province.After that, missions were increased. The water demand as well as the
demand for consumption of goods, rice and crops was also increased.In the reign of King Rama
VII or King Phrapokklao, His Majesty graciously renamed to the "Royal Irrigation Department"
(RID).It is a department established by the King so it preceded by "Royal".The thing is our pride,
the irrigationist, is the work done for the country relating to water and its evolution under a new
mission. There are 4 - 5 important missions that arewater source development and increasing
irrigated areas are development works and constructions.After construction completion, later it
is water management and the important thing is required to operate for all sectors;
development,administration, and prevention and mitigation caused by water hazard or drainage
of excess water in order not to affect people in agricultural or urban areas.The important thing
besides3 missions, the additional mission is to strengthen the people participation in water source
development as well as water management.These are 4 missions we shall undertake the work so
to develop to working field and operation led by the Director General of the Royal Irrigation
Department.Havingworkson administration, engineering, construction and maintenance.All works
require manpower.If we look back34 years ago, the reason for looking back is because 1987 is
the dividing line between the first to the fifth National Economic and Social Development
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Plans.The first to the fifth plans have started since 1961 and ended in 1986 having the
development of irrigation system in irrigated areas of 17 million rai.How manymanpower did RID
has that time?The government officers were about 15,000-16,000 people.There were permanent
employees on duty atthe irrigation projects including Chao Phraya, Lam Pao,Nong
WaiandThungSamrit Operation and Maintenance Project, with a total of about 48,000 people.Both
groups were about 64,000 people and had no government employees.At present, after 1987 to
2020 or 2021. At the end of last year, 2021 will be the end year of theTwelfthNational Economic
and Social Development Plan.The development of irrigated areasduring 34 years has the increase
of areas about 33 million rai.From 33 million rai, about 6 million rai was transferred missions to
the Department of Local Administrative.There were about 27 - 28 million rai left.But at present,
our manpower is 6,300 people left including about 8,000 permanent employees and about 7,000
government employees.In total, there will be a group of about 21,000 people. During theworks
are increased, people are reduced. After analyzing, irrigated areas are increased about 100
percent but the manpower is reduced about 16 percent. It is inverse.RID can manage by using
the assistant that is a participatory process. It has evolved since 1987 with an emphasis on farmer
participation.There is the establishment of water user group and the restorationof water user
organizations such as water user associations.Kut Ling Ngo Water User Associationlocated in
Udon ThaniProvince is the first one.There are the water user associations andthe water user
cooperatives about 72 organizations that are juristic person. The assistants are the water user
group or basic groups of the country about 52,000 groups including over 2,000 management
groupsand about 314 development groups in the form of Joint Management Committee for
Irrigation (JMC).In addition, there is an increase of coordination between the government sector
and farmers. It is the irrigated volunteers.Thus, we can work under the situation of increased
works-reduced manpower because there is the assistant, the civil society, to link. The present
situation, according to the topic defined by organizers,is thesituation of COVID-19 pandemic.The
end of 2019 connecting to 2020 is the first wave.During that time, there were well protections. The
second and third waveswere quite severe but required water management to be along with by
not being discouraged or retreating.During the pandemic, how can we do?For RID, the former
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executives have set the department structure very well.The fields are construction, maintenance,
engineering, support and administration.For engineering, there is a center, the Information and
Communication Technology Center. At present, it based on administration field working on ICT
(Information Communication Technology).Corresponding that we have Smart Water Operation
Center (SWOC), it has established since 2014-2015. The construction of SWOC is a service
development to copewith changes including climate or diseases.RID has a readiness. We have
SWOC at the center, in Bangkok. Besides that, there are 17 SWOCslocated at Regional Irrigation
Office1-17 called "SWOC 1-17". Moreover, there is a preparation of building SWOC projects,
especially at the Provincial IrrigationOffices,getting close to people. The other 101 operation
andmaintenance projects and 76 irrigated projects in total of 178 projects.There are 178
sub-projects. Hence, commands of RID, by the Director General and the Deputy Director General
in all fields, are from SWOC to command and monitorfor working during the pandemic without
meeting in Bangkok and going to areas.Moreover, there are the monitoring and the observing
using IoT (Internet of Things) system. We have drones that have been bought for 4-5 years ago
by the Rotation Investment for Irrigation Disbursement. We have the Bureau of Engineering
Topographicaland Geotechnical Surveyanddrones to survey works. These are the examples
indicating how we are ready.Things may be seen as concrete related to irrigation and drainage
during the pandemic are the irrigation projects including 101 Operation andMaintenance
Projects,Mediumscale projects, 412 mediumscale reservoirs andsmall-scale projects under our
supervision about over 900 areas. How can we do when each province's Communicable Disease
Control Committee is well regulated? For example, at present, in Bangkok Metropolis and Vicinity
including Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Songkhram, SamutSakhon and Nakhon Pathom are
considered to be in the dark red area.Going out of the areashas to be quarantined at least 14
days. The important thing is we use ICT or IOT to assist for meetings. Moreover, we have
prepared to be ready for Telemetering System. If I give you the example of a project that is now
operating to illustrate, it will be the reservoirshaving systems, gates and irrigated areas.At
headwork, we should have IoTand Telemetering System to measure water in reservoirs.
Before beingthe Telemetering System, there was theair squadron of Bureau of Engineering
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Topographical and Geotechnical Survey using GNSS that use satellite images or satellite signals
to collect the water level in reservoirsto calibrate, create rule curves and use Telemetering System
innovated by Bureau of Engineering Topographical and Geotechnical Survey in installing to
deliver signals via satellite to SWOC in Bangkok.We will know how much the water level is and
read it as a capacity curve that how much capacity the reservoirs have. For example, Krasiao
Damthat has already operated because we use IoT to operate. The second thing, every project
can close and open gates by SCADA to command from a remote distance without people to
monitor and observing viaCCTV.We were suggested by the senior to apply it. I would like to
mention "Mr.LersakRewtrakulpaiboon"who is my professor suggesting about innovations or
strategies and visions of irrigation work that we need to use a mechatronic system.We think and
work together by using our instruments from the Bureau of Mechanical Engineering.The professor
sent officers who were students of Irrigation College to study on mechatronics and electrics fields
to be assistants to drive. We have already started.At present, there are SCADA in various areas
but to be more concretefrom SCADA or mechatronics, we use the Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) to survey areas, reservoirs and dam safety.Move from the headwork towater allocationsystem
or irrigated area, the Telemetering System is used to measure the water in canals via internet
system or IoT.The important thing is mechatronics. It is used to control gates. Moisture meter
created by RID,the Bureau of Research and Development created a mobile rain gauge.In this
regard, we have prepared to operate. We used the low budget because it created by ourselves
to be installed according to academic principles that how many points will be installed. It is a
movableinstallation.In rainy season, we install it. In dry season, we maintain it because the season
is quite certain. In rainy season on May, we will install it to realize that how can we manage the
irrigated areas. If raining, we will reduce releasing by commanding SCADA and mechatronics to
open and close gates to save water. The most important thing is that we need farmers to use
this information. What we install and do, if farmers don't use it, it is not theirs.It must be via
applications on the smartphone that, at present, everyone can access at affordable priceto see
the water delivery situation and how is the water level. This made farmers have a sense of
ownership more because it is theirs.In the past, the technology systems that installed in areas



12

were destroyed or stole. This point requires creating a sense of ownership for farmers groups.This
is the management in the form during the pandemic. For the administration, another thing we can
operate is we have networks under RID over 30 organizationsusing technologies to support
satellite images by linking to Thai Meteorological Department: TMD, Hydro - Informatics Institute
(Public Organization): HII or Geo-Informatics and Space Technology Development Agency(Public
Organization): GISTDAto manage using satellite images for management and cause meeting the
least people. Communicating with the water user group will use applications including Line or
Messagebut most of them use Line most fluently.The information is sent via images or created
applications for water user group to access. Things that I want to inform you during the pandemic
is not only the managementor construction that need to be operated and maintained irrigation
systems in 400 - 500 areas. We also have measures to cope according to each province's
Communicable Disease Control Committee andthe Center for COVID-19Situation Administration
(CCSA) has defined including social distancing, protection or using technologies for the least
touching.The first and second waves of COVID-19, the maintenance can be operated because
we emphasized social distancing andprotection by wearing a surgical mask or using alcohol gel.
The important thing, the civil engineering works, we need to have a social distancing and set
areas that the workers should keep a distance of 1-2 meters. The instruments including hoes,
hammers and shovels should be for personal use. Entering worker camps requires a temperature
measurement. If someone has too high temperature, we need to inform the province to control
and examine.The important thing of water management is we need to have the water user
group's meeting via broadcast towers and applications on mobile to initiallyinform.In conclusion,
whether the water management or maintenance during the pandemic, RID is ready to copeand
keep on developing. As mentioned, we have less officers but the works is increased, we need to
use the assistants of the civil society. We have water user groups not less than 50,000
groups.Importantly, we have the Joint Management Committee for Irrigation (JMC). Policies of
the Director GeneralRID and the Permanent Secretaryof Ministry of Agriculture and Cooperatives
to increase networks of JMC is required.The increased works and reduced officers need to use
an assistant of civil society.The important thing is the Internet of Things that will support and fulfill
works to be driven to work for the Royal Irrigation Department working for people and Thailand.
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วาระปาฐกถาพเิศษ
Subtheme 1 มตินิโยบายเพือ่สรรสรางผลติภาพ

ของน้ำอยางยัง่ยนื
โดย ดร.สมเกยีรต ิประจำวงษ

เลขาธกิารสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาติ
วนัศกุรที ่30 กรกฎาคม 2564

สวสัดคีรบั ในนามของสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาต ิ ขอนำเรยีนขอมลูทีเ่ปนประโยชนกบัทกุทาน
ลวนแลวแตเปนนกัวชิาการ ผปูฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณแลวทกุทานในวนันี ้จากหวัขอทีไ่ดรบัมอบหมายนำไป
สกูารนำเสนอ 3 หวัขอใหญ ตัง้แตเรือ่งของกลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำของประเทศไทยแผนแม
บทรวมถงึการประเมนิผลการดำเนนิการภายใต SDGs ถอืเปนเรือ่งสำคญัมากทีท่างสำนกังานทรพัยากรน้ำ
แหงชาตใินฐานะทีเ่ปนหนวยงานฟนฟ ู (Recovater) ตองขบัเคลือ่นไปใหไดสำหรบักลไกการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน้ำ ตองมเีครือ่งมอื ยดึฐานบางสิง่บางอยางทีข่บัเคลือ่นใหไดในตอนนีเ้หน็ไดวามกีารยดึหลกั 4 หวัขอ
4 ประเดน็ 4 เสา เพือ่ใหการทำงานมปีระสทิธภิาพสงูสดุและมหีลกัความมัน่คงเสาหลกัแรก คอื แผน
แมบทการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ ซึง่แผนแมบทนี ้ เจตนารมณมมีานานแลวแตดวยแผนแมบทนีย้งัไม
ไดเปนกฎหมายยงัไมไดมกีารเสนอใหทางคณะรฐัมนตรยีอมรบั แตตอนนีแ้ผนแมบทเริม่ตนจากแผนยทุธศาสตร
ตอนแรกตอนหลงัไดมแีผนยทุธศาสตรของประเทศ แลวกลายมาเปนแผนแมบททรพัยากรน้ำ ซึง่แผนแม
บททรพัยากรน้ำเริม่ปรบัเปลีย่นจาก 12 ป เปน 20 ป มรีะยะเวลาตัง้แตป 2561 ตลอดจนป 2580 เหน็ไดวา
คณะรฐัมนตรไีดเหน็ชอบเรยีบรอยแลว เมือ่วนัที ่ 18 มถินุายน 2562 ใจความสำคญัของแผนแมบทนี้
เบือ้งตนจะทำ 6 ดานหลกั สาระสำคญัเพือ่ทีจ่ะแกไขปญหาและสงเสรมิการพจิารณาทางเศรษฐกจิอนัเนือ่ง
มาจากน้ำเปนสำคญั ม ี6 ดานดวยกนั ทีต่องจดัทำแผนใหได สำหรบัเสาทีส่องคอืเรือ่งองคกรในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน้ำ นบัวาโชคดมีาก ในขณะทีเ่รามแีผนแมบท ไดมกีารออกพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัน้ำพอดี
ทางสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาตไิดมกีารทดลองเรือ่งของการออกนโยบายเกีย่วกบัน้ำแตไมมกีฎหมายใด
มาครอบคลมุ ตอนนีจ้ะตองเอากฎหมายมาชวยสนบัสนนุ เพือ่ใหปฏบิตัถิกูกฎกตกิา ทีก่ลาวมานำไปสกูารกำหนด
เรือ่งขององคกรในการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำทัง้หมดองคกรมกีารขบัเคลือ่นตามนโยบาย มตีัง้แตองคกร
ระดบัประเทศ ระดบัชาตมิทีานนายกรฐัมนตรเีปนประธานตอมาคอืองคกรทีอ่ยใูนระดบัของภาค ซึง่องคกร
นีพ้ยายามใชศนูยรวมของลมุน้ำเปนหลกัทัง้ 2 องคกรนีท้างสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาตเิปนฝายเลขา
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ในนามของหนวยงานทีเ่ปนกำกบัดแูล(Regulator) สวนตอมาเปนระดบัทีส่ำคญั คอื องคกรผใูชน้ำ อาจจะตอง
เชือ่มตอกบัคณะอนกุรรมการทรพัยากรน้ำจงัหวดั ซึง่ไดวางรปูแบบไวเปนระดบัหลายๆ ชัน้ เพือ่ใหจากนโยบาย
นำไปสหูลกัปฏบิตัไิด และจากหลกัปฏบิตัผิใูชประโยชนไดสะทอนกลบัมายงันโยบายสำหรบัเสาทีส่ามทีส่ำคญั
คอื พระราชบญัญตัทิรพัยากรน้ำป 2561 จะเหน็วามคีวามพยายามกนัมายาวนาน นัน้ยงัออกไมไดสกัท ีแต
กน็บัเปนการโชคดทีีเ่รือ่งของน้ำเปนปรากฏการณสำคญั ทีค่ดิวาจำเปนตองออกระเบยีบ กฎ หลกัเกณฑขึน้
มา อาศยัในชวงที ่คสช.เขามามบีทบาทและเหน็ความสำคญัของการออกกฎหมาย ออกระเบยีบซึง่ใจความ
สำคญัแมวามกีารรดิรอนสทิธพิืน้ฐานกต็ามแต เพือ่ประโยชนโดยรวมเสาทีส่ามนี ้เปนเสาสำคญัทีย่ดึเหนีย่ว
ระเบยีบตางๆ เรือ่งของพระราชบญัญตั ิซึง่ออกมาใชประกาศมผีลตัง้แตวนัที ่28 ธนัวาคม 2561 สวนเสา
สดุทาย เสาทีส่ี ่เกดิมาหลงัจากทีม่กีารพฒันาแผนแมบท มพีระราชบญัญตั ิมอีงคกรตางๆ แลวนัน้ เสาทีส่ีน่ี้
จะเปนตวัขบัเคลือ่นดวยเครือ่งมอื เชน กฎหมาย ระเบยีบ นวตักรรมตางๆ จะทำใหเตมิเตม็เรือ่งของแผน
นำไปสคูวามสำเรจ็มากขึน้อนันีค้อืทัง้หมดทีเ่ราคดิวามคีวามสำคญั ตวัอยางทีเ่หน็ไดชดัเจน เรามกีารพฒันา
ระบบ IT ขึน้มาชวย ซึง่ผมจะกลาวเปนลำดบัตอไป  IT มคีวามสำคญัอยางไร ในขณะทีจ่ำนวนคนมไีมมาก
นกั และในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ รวมถงึบคุลากร องคกร เปลีย่นไปมาก ฉะนัน้
Application ตาง ๆ  ทีผ่ลติ คดิคนขึน้มา ตองเรงทำใหสอดคลองกบัทัง้หมด อนันีค้อืหวัขอแรกทีอ่ยากจะเรยีน
ใหทกุทานทราบ หวัขอท่ี 2 คอื เรือ่งของแผนแมบทการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ 20 ป เปนประเดน็ที่
สำคญั เพราะวาแผนแมบทของน้ำ 20 ป จะตองรายงานตอ คณะรฐัมนตร ี (ครม.) และมกีารปรบัปรงุทกุ
5 ป ซึง่จะเหน็วา ใจความสำคญัแผนแมบท คอื กำหนดการแกไขปญหาในดานใดบาง เปาหมายตองชดัเจน
เปาหมายในเชงิพืน้ที ่เชงิของภารกจิ ซึง่จะตองกำหนดในเรือ่งของปรมิาณดานคณุภาพ พรอมกบักำหนดหนวย
งานทีร่บัผดิชอบในบางพืน้ทีไ่มไดกำหนดหนวยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง เพราะเจตนาตองมกีารปรบัปรงุภารกจิ
ใหสอดคลองกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันตองบูรณาการในการจัดการพื้นที่เปนหลัก
เริม่ตนจากน้ำอปุโภคบรโิภค จะเหน็วาเปาหมายหลกัชวง 1-2 ปแรก ทกุพืน้ทีต่องมนี้ำไวใช และในระยะหลงั
กลายเปนวาทกุพืน้ทีห่ลงัจากมนี้ำใช ตองมนี้ำสะอาด แลวเรือ่งของการจดัหาแหลงน้ำสำรองใหไดในราคา
ถกูลดการใชน้ำภาคครวัเรอืน ภาคบรกิาร ภาคราชการ ไมเกนิ 215 ลติร ตอคน ตอวนั สวนนีค้อืสิง่ทีพ่ยายาม
ใสมาตรการตางๆ นอกจากนีด้านที ่2 เรือ่งของการสรางความมัน่คงภาคการผลติ พยายามดเูรือ่งของพืน้ที่
การเกษตรน้ำฝน และสดัสวนพืน้ทีข่องอตุสาหกรรม การพฒันาพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝน ตองการลดความเสีย่งดาน
ความเสยีหายในทกุป จากประมาณรอบ 5 ปทีผ่านมา ไมมกีารประกาศภยัแลงมา 2 ปซอน ซึง่ใชระบบการ
ปองกนักอนเกดิปญหา จะเหน็เปาหมาย 20 ป เราไดใชรปูแบบของการกำหนดศกัยภาพของการพฒันา
ทัง้หมด วาจะมแีหลงน้ำเทาไรบาง มนี้ำเพือ่การเกษตรเทาไร และจะมพีืน้ทีไ่ดรบัประโยชนประมาณเทาไร
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แนนอน การหมนุเจาภาพทีร่บัผดิชอบ ไมใชหนวยงานเดยีวทีท่ำเพราะตองทำใหเกดิความยัง่ยนืในอนาคต
ทำแลวมกีารใชประโยชนตอไป9ทศิทางการพฒันาในอนาคต สำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาตใินฐานะทีเ่ปน
หนวยงานกลางไดใชกลไกในการดำเนนิการตามแผนดานที ่ 6 คอื การบรหิารจดัการจะตองทำขอมลูให
ถกูตอง จะตองทำเรือ่งของนวตักรรมออกมา เพือ่สนบัสนนุงานวจิยัการดำเนนิงานทกุภาคสวน ผลงานทีผ่านมา
ในรอบ 2-3 ป และผลงานในอนาคตจะเหน็วา ดานที ่ 1 ทีเ่ปนหวัใจหลกั มกีารเพิม่ประสทิธภิาพประปา
หมบูาน 3,214 แหง ประมาณ 59% มกีารเพิม่การขยายเขต เพิม่เขตจายน้ำ 556 แหง ประมาณ 22% และ
ระบบประปาเมอืง การหาแหลงพืน้ทีส่ำรองเพิม่ขึน้ตามลำดบั เรือ่งดานที ่2 เรือ่งเกษตร มกีารเพิม่เรือ่งของ
การจดัหาแหลงน้ำตนทนุเพือ่การเกษตรประมาณ 448.86 ลาน ลกูบาศกเมตร หรอื 15% มกีารนำน้ำบาดาล
เพือ่ใชการเกษตร มกีารสรางแหลงเกบ็กกัน้ำเพือ่การชลประทานมากขึน้ สำหรบัดานที ่ 6 ในปนีม้กีระแสมาก
และหวงัอยางยิง่วานวตักรรมการวเิคราะหการวจิยัที ่THAICID กำลงัดำเนนิการอยใูนขณะนี ้มสีวนชวยทำให
การสงเสรมิการบรหิารจดัการน้ำมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตอนนีเ้หน็ไดวา เราใชการตดิตามประเมนิผลยดึตาม
รายงานชี้วัด SDGs ซึ่งเมื่อประเทศไทยลงมือทำแลวก็จะสามารถตอบสนองนโยบายนานาชาติไดนอก
จากนี ้การศกึษาวจิยัตาง ๆ  มกีารใชแบบทีร่วมมือกบัทางสมาพนัธ เชน SEA เปนแนวหนาในการทำโครงการ
นำรอง SEA เมือ่ SEA ดำเนนิการเสรจ็แลว นำไปสแูผนหลกัซึง่เปนทีย่อมรบั โดยใชกระบวนการจดัทำแผน
หลกัไป Implement ลำดบัตอไป นอกจากนีเ้หน็วาการพฒันา Application ผานระบบ IT สำคญัทีส่ดุ
เพราะในตอนนี้มีแผนในองคกรเยอะ แตเพื่อไมใหเกิดความซ้ำซอนไดใชระบบของแผนที่มาพัฒนาเปน
Thai Water Plan ซึง่ Thai Water Plan ไดใหทกุหนวยงาน กรอกแผนพฒันาโครงการ และ สทนช. ไดมี
การตรวจสอบความซ้ำซอนกับภาพจาก Google หรือ ภาพที่ตรวจสอบจากระบบของแผนที่เห็นวามี
Thai Water Plan คอื บญัชีแหลงน้ำ ทางเราไมเคยดำเนนิการในสวนนี ้หากทำแบบนีเ้ราสามารถหาคนที่
เปนเจาภาพหลกัในแหลงน้ำทกุขนาด ซึง่แหลงน้ำขนาดเลก็ มลีกัษณะเลก็ๆ แตมปีระโยชนคลายพรกิเลก็ๆ
ทีค่วามเผด็แตชวยในการทีไ่ดแกไขปญหาได มากกวา 14,000 แหง เปนสิง่สำคญัทีจ่ะตองหาเจาภาพในการ
จดัทำงานชิน้นี ้ ยงัใชการพฒันาระบบ IT รวมกบัหนวยงานอืน่ ๆ พฒันา National Thai Water คอื
การบรหิารจดัการน้ำทีค่าดการณในอนาคต นอกจากนีจ้ะเหน็วา เริม่มกีารขบัเคลือ่นแผนแมบทระดบัชาติ
ไปถงึแผนแมบทระดบัลมุน้ำ จนถงึแผนแมบทระดบัจงัหวดั เพือ่ใหทกุคนมสีวนรวมในการวจิารณแผน
แมบทและนำไปสกูารปฏบิตั ิการจดัลำดบัความสำคญัของแผนครบถวน ทางเรามกีารกำหนดโครงการสำคญั
ทัง้หมดในแผนแมบท เพือ่ใหทกุคนไดรบัร ู และโครงการตางๆ ทีด่ำเนนิการและกำหนดเปาหมายไววา
ในระยะเวลาประมาณ 2-3 ปขางหนา โครงการทีม่ศีกัยภาพ มคีวามพรอมมากกวา 526 โครงการ ทีถ่กู
จดัสรรในป 2564 ป2565 และป 2566 ซึง่เปนปทีต่องมคีวามพรอมมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้หน็วาโอกาสสำคญั 1 อยาง
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ทีเ่รานัน้ทอดทิง้ไมไดและทกุฝายตางเหน็ตรงกนั คอื โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิทีย่งัขบัเคลือ่น
ไมได 151 โครงการตองเตรยีมความพรอมทีใ่หทกุหนวยงานนำสารของพระองคทานไปสกูารปฏบิตัใิหได ตาม
เจตนาประสงคของรชักาลที ่10 โครงการตางๆ เราตองมกีลไกในการพจิารณาใหครบถวนดวยผานคณะกรรมการ
ทรพัยากรน้ำแหงชาต ิผานผทูรงคณุวฒุหิลายๆ เวท ีแลวเมือ่โครงการทัง้หมดไดปฏบิตัแิลวตองมกีารตดิตาม
รายงานผลเขาสคูณะกรรมการน้ำแหงชาตทิีม่มีากกวา 200 โครงการนอกจากนี ้เราจำเปนตองรายงานการ
ประเมนิผลทัง้หมด ไปยงั ครม. หรอืนานาชาตผิานระบบ SDGs จะเหน็ไดวาเรากำลงัทำแผนแมบททรพัยากร
น้ำวาเรากำลงัอยใูนสถานการณไหน เพือ่เปนบรรทดัฐานเทยีบกบันานาประเทศ เหน็วาแผนแมบทในขณะนี้
ม ี3 ระดับ 1.ยทุธศาสตรชาติ 20 ป / SDGs เปนระดบัทีก่ำหนดภาพรวมขึน้มา 2. แผนแมบทใตยทุธศาสตรฯ
ทาง ครม.ไดมอบหมายใหทางสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาต ิ เปนเจาภาพการขบัเคลือ่นแผนแมบทระดบัที ่ 2
ซึง่มเีปาหมายชดัเจน 3. แผนแมบททรพัยากรน้ำ เปนระดบักระทรวง ทางสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาติ
ไดรบัความไววางใจใหขบัเคลือ่นแผนแมบททัง้หมด สิง่ทีต่องการและเนนย้ำ คอืเรือ่งของผลลพัธ(Outcome)
มากกวาผลผลติ(Output) แลวผลกระทบ(Impact) ทีเ่กดิขึน้ตองเกดินอยทีส่ดุ เพราะฉะนัน้เราจงึนำความ
สำเรจ็ทีม่ตีอการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิสงัคมหรอืสิง่แวดลอมทีเ่รยีกวา Impact Indicator ไดแก ผลติ
ภาพจากการใชน้ำ(Productivity) เรือ่งของการวดัจากมลูคาจากผลติภณัฑมวลรวมของประเทศ(GDP) มา
ใชเปนกลไกในการเปรยีบเทยีบวาน้ำมสีวนในการผลกัดนัของประเทศอยางไรบาง 4 เสาหลกัทีเ่กดิขึน้ เปน
สวนทีผ่ลกัดนัมาก ประเทศไทยนัน้เหน็วา The world bank ไดจดัทำประเมนิผลติภาพจากการใชน้ำ ประเทศ
ไทยมผีลติภาพจากการใชน้ำประมาณ 7.5 เหรยีญสหรฐัตอลกูบาศกเมตร ผลคอนขางต่ำ ตางประเทศอยทูี่
ประมาณ 20.60เหรยีญสหรฐัอาเซยีนอยทูี ่88.55เหรยีญสหรฐัตอลกูบาศกเมตร เหน็วาเราทำอยางไรไดบาง
ทีจ่ะพฒันาใหดกีวานี ้สำหรบัประสทิธภิาพการใชน้ำเพือ่การเกษตร เปาหมายทีม่กีารขบัเคลือ่นไดเรว็ตาม SDGs
คอื การใหทกุคนสามารถเขาถงึน้ำสะอาด น้ำดืม่ ทีม่รีาคายอมเยาว ปลอดภยัภายในปพ.ศ. 2573 SDGs ได
กำหนดเอาไว แนนอนวาตองปรบัตวัใหได ฉะนัน้ทกุอยางตองขบัเคลือ่นไปดวยกนันอกจากนี ้เปาหมายการ
เพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ำจดืใหครอบคลมุทกุภาคสวน ไมวาจะเปนน้ำบาดาล หรือน้ำผวิดินกต็าม มตีวัช้ีวดั
การเปลีย่นแปลงการใชน้ำอยางมปีระสทิธภิาพในทกุชวงเวลาWater Use Efficiency ซึง่สำคญัทีส่ดุ เราสามารถ
วดัไดจากทกุพืน้ที ่สวนการวดัระดบัความตงึเครยีดดานน้ำ(Water Stress) ตองคำนวณจากโดยคำนวณจาก
ปรมิาณน้ำทีม่กีารดงึไปใช(Water Demand ) เมือ่เทยีบกบัปรมิาณน้ำ(Water Supply) เราตองนำเสนอผล
ทัง้หมดทีม่กีารประเมนิและทบทวนใหมเขาคณะกรรมการน้ำแหงชาตภิายในเดอืนกนัยายน 2564 และ
เสนอรายงานไปที่ UN ตอไปเรื่องของการจัดทำการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
(Integrated Water Resources Management, IWRM) ของประเทศไทยทางสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาติ
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มกีลไกจากหนวยงานตางๆ ตัง้แตระดบันโยบายถงึระดบัลาง ตองทำเรือ่งของตวัชีว้ดัDegree of Integrated
Water Resources ManagementImplementationใน 4 ประเดน็คอื นโยบาย กฎหมาย และแผนงานมี
การดแูลแบบสนบัสนนุ (Regulator) แตเราไมสามารถทำเองไดตองตดิตอกบัผปูฏบิตังิาน (Operators) จะทำ
ไดหรอืไมเราตองทำใหเปนมาตรฐาน ตองอาศยัการมสีวนรวมของทกุภาคสวน ตัง้แตระดบัผใูช ระดบัผพูฒันา
และระดบัผวูางแผน นอกจากนี ้ตองมเีครือ่งมอืในการบรหิารจดัการใหได ซึง่ตองรวดเรว็ ประหยดั ชดัเจน
ถกูตองและทกุคนสามารถเขาถงึไดทัง้หมดคอืสิง่ทีน่าจำเปนสำหรบัในยคุปจจบุนัทีก่ำลงัเผชญิวกิฤตในหลายๆ
ดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ไวรสัโคโรนาสายพนัธใุหม 2019 เรือ่งการเงนิและงบประมาณสำคญัมาก เหน็วา
ในปพ.ศ.2563 มผีลประเมนิคะแนนอยางเปนทางการ 53 คะแนน อยใูนระดบัปานกลาง - สงู เปนคาฐาน
ของประเทศไทยทีเ่ราตองยกระดบัในสวนนีใ้หไดนีค่อืสิง่ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนั ขอเรยีนวาทัง้หมดนี ้เปน
โอกาสสำคญัอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีารพฒันาในทกุมติ ิ ตองมองภาพปจจบุนั มองภาพอนาคตและทีส่ำคญั
ตามนโยบายรฐับาล คอื การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมเีปาหมายหลกัตองแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน
ใชทรพัยากรอยางรคูณุคา ประหยดัและการใชแลวตองไมหมดไปตองรสูกึถงึการมสีวนรวมของภาคประชาชน
ในฐานะทีเ่ปนนกัวชิาการ หวงัอยางยิง่วาการจดัประชมุงานวชิาการครัง้ที ่ 14 ไมหยดุเพยีงแคนีส้ามารถ
ขับเคลื่อนปญหาทางเทคนิคที่ยังไมสามารถไปสนับสนุนกลไกในการพัฒนาที่แนนอนในระดับปฏิบัติหรือ
ระดบันโยบายอยากทีเ่หน็ขอสรปุผานทางนกัวชิาการ ในนามของสำนกังานทรพัยากรน้ำแหงชาต ิขอแสดง
ความยนิดกีบัการจดัประชมุงานวชิาการครัง้ที ่14 มา ณ โอกาสนีห้วงัเปนอยางยิง่วาการจดัประชมุงานวชิาการ
ครั้งที่ 14 ในบรรดานักวิชาการของประเทศไทยนั้นกาวสูระดับนานาชาติ และทำใหนักปฏิบัติ นักคิด
นักวางแผน นำไปสูการปฏิบัติและเปนประโยชนกับประเทศไทยสมดังเจตนาอารมณตามนโยบายที่ได
กำหนดไว ขอบคณุครบั



18

Good morning. Today, on behalf of the Office of the National Water Resources (ONWR),
I would like to give theuseful information to you all that are experienced academicians and
officers.Today, the assigned topic will lead to a presentation of 3 significant topics,staring
themechanism of water resources management of Thailand,the master plan and the assessment
of performance under SDGs.This is a very important that ONWR, on behalf of a recovery agency
(Recovater), will drive these matters.For the mechanism of water resources management, we shall
have tools and the driving-based factors.At this time, it can be seen that we rely on 4 topics, 4
issues and 4 pillars to make the work most effective and to have stability principle.The first pillar
is the Master Plan on Water Resources, it has been actually intended to establish for a long time
but it still was not laws and was not submitted to the Cabinet for approval and making it be
accepted.But at present, it was started from strategy plan to the National Strategy and then
become the Master Plan on Water Resources.It shows thisMaster Planon Water Resources
waschanged from 12 years to 20 years starting from 2018 to 2037. It can be seen that the Cabinet
approved on 18th June 2019.The main point of the master plan in primary will be undertaken 6
main aspects to solve problems and promote economic considerationdue to the importance of
water.There are6 aspects that need to be planned.The second pillar is the organization of water
resources management.It is very fortunatebecausewhile we are having the master plan, the Water
Resources Act is established.We have experimented to issue of water policy but there are no laws
to cover it. Now it shall use the laws to assist a support sothat we can follow the rules. These
will lead to determine all organizations in water management. It can be seen that the organization
will drive according to policies since the organization at country or national level with the Prime
Minister as a chairman. Next, organization at regional level tries to be the center of main river
basins.For these 2 organizations, ONWR is a secretary on behalf of the organization as a
Regulator. Next, the important level is a water user organization that needs tobe linking to the
Provincial Water Resources Sub-Committee.It can be seen that model is laid out at several levels
to apply the policy to practice and from the users' practice will be reflected back to the policy.The
important third pillar is the Water Resources Act B.E. 2561 (2018). It can be seen there was an
effort for a long time in enactment but it could not be done.It is fortunate that water is an
important phenomenon and it needs to establish regulations and rules. During that time, the
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National Council for Peace and Order (NCPO) had a role and realized the importance of
regulations and rules establishment.Although the main point may reduce the basic rights, the
overall benefit of this third pillar is the important pillar binding various regulations.For the Water
Resources Act, it enacted on 28th December 2019.The last pillar is the fourth pillar. It was
established after developing of the Master Plan, enacting acts and having organizations.This
fourth pillar will be driven by tools such as laws, regulations and innovations that will fulfill the plan
and lead tomore success.This is all we think it is important. The obvious example, we have a
development of IT system that I will talk next.How IT is important? While there area few
manpower andclimate including officers and organizations have changed a lot.Therefore, the
created applications shall be accelerated to correspondto all. This is the first issue that I want to
inform you. The second topic is the 20-year Master Plan on Water Resources. This is an important
issue because it shall be reported to the Cabinet and improved in every 5 years.It can be seen
that the main point of the Master Plan is to identify what problems need to be solved and the
target shall be clear.The area-based and mission-based targets shall be defined the quantity of
quality along with the responsible organization.In some area, there is no defining of organizations
to directly take responsibility because the intention needs to improve the missions to conform
to the changed laws.In the meantime, it has to integrate the main area management starting form
water for consumption. It can be seen that the main target is in the first 1-2 years.Every area shall
have water to use. Later, it became that all areas after having water to use must be clean water,
and then they make a request for providing the reserved water source at a cheap price.Reducing
water use in household, services and government sectors are not over 215 litres per person per
day. This is an effort to have measures.In addition, the second aspectis building a stability of
production sector. It tries to undertake the proportion of rainfed agriculture areaand industrial
area.The development of rainfed agriculture area is to reduce risks of damage in every year. From
the past 5 years, it has no drought declaration for 2 consecutive years.Which using the problem
prevention system, it shows that the 20-year target we have used the pattern of potential
determination of all developments.That how much water sources we have? How much water is
used for agriculture? and Howmany areas will receive the benefits? Of course, the rotation of the
hostto take responsibility, not only one organization,is needed to create sustainability in the future



20

and lead to further utilization.The direction of future development, ONWR on behalf of the core
organization has applied mechanism to implement conforming to the sixth strategy that is
management.We have to correct the information and create innovation to support research and
implementationof all sectors. The working outcome in the past 2-3 years and in the future, it can
be seen that the first aspect is the core factor increasing an efficiency of water supply in 3,214
villages, approximately 59%.There are extension of areas/ increase of 556 water distribution
areas, approximately 22%, urban water supply system and providing of more reserved sources
respectively.The second aspect is agriculture. The providing of water source for agriculture is
increased about 448.86 million cubic meters or 15%.There is the groundwater used for agriculture
and building more water storage for irrigation.For the sixth aspect, it is a trend of this year and
I hope that innovation, analysis and research that THAICID is now conducting will support more
efficient water management.Now, it can be seen that we use the monitoring and evaluation based
on SDGs indicators that Thailand has already preceded to response the international policies.
In addition, various studies and researchesare used in collaboration with the confederation such
as SEA that is a leading of the SEA pilot project.When SEA is done, it will lead to the main plan
that is acceptable by using the process of creating the main plan to implement the next step.In
addition, it can be seen that the application development through IT system is most important
because there are several plans in the organization. But to be uncomplicated, we will use the
system of the map to develop to "Thai Water Plan".Thai Water Plan requires every organization
to fill in the project development plans and ONWR will check for redundancy withimages from
Google earth or map system.It can be seen that Thai Water Plan is a water source account. We
have never worked on this part. If we do, we can find the main host in water sources of all
sizes.The small-scale water source is small but has benefits like a small chili that its spiciness helps
to solve problems in more than 14,000 areas.It is important to find the host to implement this
work. We still use IT system development together with other organizations to develop National
Thai Water that is the forecasted water management in the future.In addition, it can be seen that
it starts driving the master plan at national level to river basins level and provincial levelto make
everyone participate in reviewing the master plan and lead to practice andprioritizing the plan. We
defined all important projects in the master plan to everyone realize and the projects are
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implemented and set the target thatin the next 2-3 years, the potential projectswill have a
readiness more than 526 projects that are allocated in the year of 2021, 2022 and 2023that has
to be most ready year. This shows that an important opportunity that we will not leave and every
side has agreed that 151 of the royal-initiative projects are still not be driven. We have to prepare
a readiness to require every agency to apply His Majesty's messages to implementation following
the intention of the King Rama 10.For the projects, we shall have mechanism in complete
consideration which approved by the National Water Resources Committee and senior experts
from various platforms.When all projects are implemented, it should be monitoredand reported
to the National Water Resources Committee that has more than 200 projects.In addition, we have
to report all evaluation results to the Cabinet or various nations through SDGs system. It can be
seen that we are working on the Master Plan on Water Resources, what situation we are in to
be a standard to compare to other countries.It can be seen that the Master Plan consists of 3
levels; 1. The 20-year National Strategic Plan/ SDGs is a level that defines the overview.2. The
Master Plan under the 20-year National Strategic Plan that the Cabinet assigned ONWR to be
the host in driving the second level of the Master Plan with having a clear target.3. The Master
Planon Water Resources is a ministerial level. ONWR is trustedto drive all master plans.What I
want to emphasized is on the outcome more than the output and the impact should minimum
occur.Therefore, we bring the success to changes in socio-economic or environmentcalled
"Impact Indicator"such as productivity from water utilization, valuation measurement of Gross
Domestic Product (GDP) to be a mechanism to compare how water is a push part of the
country.4 occurred pillars arepush part. Thailand will be seen that the World Bank assessed the
productivity from water utilization of Thailand is about 7.5$ per cubic meter.The result is quite low.
Other countries are about 20.60$ per cubic meterand ASEAN is88.55$per cubic meter. How can
we make it better?For the efficiency of water use for agriculture, the target is quickly driven
following SDGs is making everyone can access to clean water and drinking water with the
reasonable price and safety by the year 2030as SDGs defined. Of course, we have to adapt.
Therefore, everything shallbe driven together.In addition, the target to increase an efficiency of
freshwater use covers all sectors including groundwater or surface water.There is an indicator on
improvement of water use efficiency at every period. Water use efficiency is most important. We
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can measure from every area.For the measurement of water stress, it needs to calculate from the
water quantity that is used (Water Demand) when compare to the water quantity (Water
Supply).We shall report all results that are evaluated and reviewed to the National Water
Resources Committee by September 2021 and then submit a report to the UN.For Integrated
Water Resources Management (IWRM) of Thailand,ONWR has mechanisms from various
organizations starting from policy level to low level. We have to work on indicators of Degree of
integrated water resources management implementation in 4 issues These are policies, laws and
work plans. There is a supportive supervision (Regulator) but we cannot do it by ourselves. We
have to contact the operators that can they do it or not?We have to standardize it by requiring
participation of all sectors including user level, developer level and planner level.In addition, we
shall have instruments to manage that need to be fast, save, clear and everyone can access.All
these are things that may be necessary for the present that we are confronting crises especially
for the COVID-19 outbreak.The finance and budget are very important. It can be seen that in
2020, there is an official evaluation score of 53 points, at the medium-high level. It is the base of
Thailand that we need to lift this level up.These are things happening at present. I would like to
tell you that all is the important opportunities that need to be improved in every dimension. We
have to view a picture at the present and in the future.Moreover, the important thing as followed
to the government policy is a sustainable development by having the main target to solve
people's problems and use resources worthy, sparinglyand not disappear.It should have
people participation. As academician, I hope that the organizing of the 14thTHAICID National
e-Symposium 2021 will not stop right here.It can drive the technical problems that still cannot
support in development mechanism at operational level or policy level.I want to see theconclusion
through the academicians. On behalf of ONWR, I would like to take this opportunity to
congratulate on the organizing of the 14th THAICID National e-Symposium 2021.I sincerely hope
that the organizing of the 14th symposium, Thailand's academicians will step up to the
international level and make the practitioners, thinkers and planners apply it to practice and be
useful to Thailandas the intention accordingto the defined policies. Thank you.
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วาระปาฐกถาพเิศษ
Subtheme 2 มติกิารเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ในยคุการระบาดใหญ
โดย Mr.Takayuki HAGIWARA

Regional Program Leader, FAO
วนัศกุรที ่30 กรกฎาคม 2564

แขกผมูเีกยีรตทิกุทานผมในฐานะตวัแทนจาก FAO มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีไ่ดรวมการประชมุทีส่ำคญั
ในครัง้นีข้อกลาวแสดงความยนิดกีบั THAICID เนือ่งในโอกาสการจดังานมหีวัขอทีน่าสนใจและทนัเหตกุารณ
ของการประชมุ 14th THAICID National e-Symposium ครัง้นี ้ เพือ่เปนการยกระดบัความคดิดานการ
ชลประทานและการระบายน้ำในความทาทายของการระบาดของโรคและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
เปนที่ทราบกันแลววา การชลประทานมีบทบาทสำคัญมาชานานในดานการเกษตรเพื่อตอบสนองความ
ตองการอาหารทีเ่พิม่ขึน้ของจำนวนประชากรโลกทีเ่พิม่ขึน้อยางรวดเรว็ประมาณ 40% ของการผลติอาหาร
ในโลก มาจากพืน้ทีช่ลประทานเพยีง 20% และมากกวา 70% ของพืน้ทีช่ลประทานโลกนัน้อยใูนภมูภิาค
เอเชยีมกีารพดูถงึประเดน็ความสำคญัของการชลประทานในโลกปจจบุนัทีก่ำลงัเปลีย่นแปลงและความทาทาย
ทีก่ำลงัเผชญิอย ูความตองการทรพัยากรดนิและน้ำทีเ่พิม่มากขึน้ ภายใตผลกระทบรวมกนัของการเตบิโตของ
ประชากร อยางรวดเรว็ท่ียายถิน่ฐานจากชนบทสเูมอืง การเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิของประเทศ
และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในประเทศไทย มกีารคาดการณสภาพอากาศในอนาคตไววา อณุหภมูิ
จะเพิม่ขึน้เลก็นอยและปรมิาณน้ำฝนรายปจะเพิม่ขึน้ประมาณ 10-20%เหตกุารณรนุแรง เชน น้ำทวม
ภยัแลง และดนิถลม คาดวาจะเกดิบอยขึน้ในป 2563 ปญหาภยัแลงเปนพษิทางเศรษฐกจิของประเทศไทย
กอนเกดิการแพรระบาดของ COVID-19 ความแหงแลงในพืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย ทำใหเกดิไฟปา
ขึน้และสงผลตอคณุภาพทางอากาศเปนระยะเวลาหลายสปัดาห สงผลใหคนนบัลานตองเผชญิกบัปญหาดาน
สขุภาพ แขกผมูเีกยีรตคิรับ สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทีไ่มเคยเกดิขึน้มากอนนี ้ทำใหเกดิ
การเปลีย่นแปลงใหมๆ  แตกเ็ปนโอกาสทีท่ำใหไดกลบัมาทบทวนเรือ่งการชลประทานและการระบายน้ำ
อกีครัง้ การแพรระบาดนี ้ สงผลกระทบตอชวีติมนษุยแทบทกุดาน ทัง้จากสขุภาพสอูาหาร ความมัน่คง
สทิธมินษุยชน และความเทาเทยีมทางเพศ เศรษฐกจิทกุภาคสวนกไ็ดรบัผลกระทบโดยไมมขีอยกเวน สำหรบั
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การชลประทานและการระบายน้ำ การแพรระบาดและผลกระทบในวงกวางทั่วทั้งระบบอยางเชื่อมโยง
ทัง้ดานน้ำ พลงังาน และระบบนเิวศผลกระทบตอสาธารณปูโภคดานน้ำมคีวามสำคญัตอการเตบิโตเศรษฐกจิ
ทีช่ะลอตวัลงและการผลติภาคอตุสาหกรรม ภาคสวนทีใ่ชน้ำมากหลายภาคสวนไดลดระดบัหรอืลดกจิกรรม
ซึง่สงผลใหดนิเสือ่มโทรม หนวยงานชลประทานทัว่โลกยงัตองบรหิารจดัการตอไปแมจะมสีถานการณทีท่าทาย
แขกผมูเีกยีรตคิรบั การมงุหนาไปสกูารฟนตวัของปญหา COVID-19 อยางทัว่ถงึและเปนมติรตอสิง่แวดลอม
เปนกญุแจสำคญัทีจ่ะทำใหดขีึน้ ตองใหความสำคญักบัความมัน่คงดานอาหาร การจางงาน ความเสมอภาค
และการปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัอิืน่ๆ รวมถงึการระบาดใหญในอนาคต
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับการเกษตรชลประทาน ซึ่งทาง FAO ใชเรียกกันวาการชลประทานอัจฉริยะหรือการ
ชลประทานของคนรนุตอไป ดงันัน้ ควรทีจ่ะเรงกาวตอไปใหดกีวาแนวทางเดมิๆ เพือ่ใหไดประสทิธภิาพ
การผลติ เพือ่มงุเนนไปทีก่ารเตบิโตทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอมอยางทัว่ถงึและการยดืหยนุปรบัตวัไดเปนอยางดี
ความสนใจทีเ่ปลีย่นไปนี ้ทำใหตองการแนวทางในการบรหิารจดัการน้ำทีห่ลากหลายทีจ่ะชวยเพิม่การใหบรกิาร
ระบบนเิวศและผลผลติทัง้หมด และสนบัสนนุการอนรุกัษน้ำการรกัษาคณุภาพน้ำเพือ่การเกษตร การอำนวย
ความสะดวกดานการใชน้ำทีห่ลากหลายและหวงโซอปุทาน และการนำแนวทางการจดัการน้ำแบบมสีวนรวม
มาปรบัใชตัง้แตระดับทองถิน่จนถงึระดบัลมุน้ำ การระบาดใหญนี ้ยงัเพิม่ความเรงดวนสำหรบัการเปลีย่นแปลง
ของการชลประทานและการระบายน้ำ และใหโอกาสสำหรับการลงทุนตางๆ ในการปรับปรุงบริการให
ทนัสมยัเพือ่จดัการกบัปญหานี ้และผลกระทบในอนาคต หากคณุทำงานอยใูนประเทศและหนวยงานในภมูภิาค
เพือ่ดูแลประเดน็การเปลีย่นแปลงเหลานี ้โปรแกรมการจดัการการขาดแคลนน้ำของเราทีเ่ปนไปตามศกัยภาพ
ของประเทศ สำหรบัการจดัทำบญัชนี้ำเพือ่กระบวนการจดัสรรน้ำ การปรบัการบรหิารจดัการน้ำเกษตรกรรม
สำหรบัปญหาการขาดแคลนน้ำ การใชเทคโนโลยปีระหยดัน้ำ และการสงเสรมิแพลตฟอรมสำหรบัความ
รวมมือในภูมิภาค ผมหวังวาจะการปาฐกถาในครั้งนี้จะเปนการแลกเปลี่ยนมุมมองและความรวมมือใน
เรือ่งปญหาการขาดแคลนน้ำและระบบทีย่ัง่ยนื สดุทายนี ้ผมรสูกึดใีจในความรวมมอือยางดทีีม่มีายาวนาน
ตอกนัระหวาง THAICID รวมทัง้ ICID การประชมุครัง้นีม้บีทบาทสำคญัในการถายทอดประสบการณ
การแลกเปลีย่นเรยีนร ูและความรวมมอื ทาง FAO ยนิดทีีไ่ดเปนสวนหนึง่ของการดำเนนิงานตามเปาหมายน้ี
ขอบคณุทกุทานทีร่บัฟงและขอใหการประชมุครัง้นีป้ระสบผลสำเรจ็ขอบคณุครับ
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Honorable and Distinguished guests, it is a great honor for me on behalf of FAO to join you
at this very important Forum.I would like to congratulate the Thai National Committee on
Irrigation and Drainage for selecting a very timely topic for this 14th THAICID National Symposium
to lift a think on irrigation and drainage in compound challenge of pandemic and the climate
change.We all know the important role of irrigation has played for centuries in agriculture to meet
increasing demands for food of the world booming population about 40% of food production
in the world comes from only 20% of irrigated land. More than 70% of the world irrigated land
is in Asia.We have been discussed in the even more importance of irrigation in today's changingthe
world and emerging challenges it faces.The previous demand for land and the water resources
is rising under the combined effects of population growth rapid rural to urban migration profound
structure transformation of the national economy and the climate change.Here in Thailand, more
future climate prediction has shown any of temperature increase in few degrees and increase in
annual precipitation of about 10-20%.Extreme events such as flood and drought as well as
landslide are expected to occur more frequently.In 2020, the devastatingthe country while
drought as frightened economic disaster in Thailand.Well, before the emergency ofthe Coronavirus,
dry condition in Northern Thailand was right for destructive forest fire that caused a critical level
of the bad air quality for weeks and the left millions facing a series of health concerns.Honor the
guests, the unprecedented COVID-19 pandemic reviews new challenges but also opportunity to
rethink irrigation and drainage.The pandemic has impacted almost every aspect of human life
from health to living food, to security,human rights and gender equality.Every economic sector
was affected with no exception. For irrigation and drainage, the given of pandemic complex and
the far-reaching impact across the water-energy-ecosystem for nexus.Impacts on water utility
have been significantwith the slowing growing economy and industrial production. Many waters
intensive sectors have downscaled or reduced activities resulting in the decline of the land.Irrigation
agencies around the world managed to continue to function despite the challenging
circumstances.Honor the guest, going forward and inclusive and a green COVID-19 recovery is
the keys to build back better.This will require us to maintain our focus on food security,
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employment, equality and resilience to climate changes and other disasters including future
pandemics.All these aredepended by irrigated agriculture. SMART or next generation of irrigation
as we call at FAO.Therefore, should accelerate the move beyond of conventional approaches
productivity efficiency gains to focus on facilitating inclusive greener and resilience growth.This
changing focus would require multilayer approach to water management that boosts ecosystem
services and all the productivity and promotes water conservation.Maintain water quality across
agriculture. Facilitate multiple water use and the supply chainsand adopt water map participatory
approaches right from local to watershed level.The pandemic has also added urgency for
transformation of irrigation and drainage and provided the opportunities for many deliberate
investments to modernize services to tackle this and the future shocks. If you work in the country
and the partner agencies in the region to promote this changing focus. Our Water scarcity
programs chasing national capacity for water accounting for more water allocation process,
adopting agriculture water management to water scarcity, apply real water saving technology
and promote a regional collaborative platform.I look forward to cheering and deliberations at this
symposium for our share of the vision and the collaborative actions to achieve water scarcity and
a sustainable system.Finally, we are pleased to have a long and continue collaboration with the
THAI National Committee on Irrigation and Drainage as well as the International Committee on
Irrigation and Drainage. This forum has played an important role for sharing expertise, learning
and collaboration. FAO, we are proud to have been a partner and contributed to its aims. Thank
you very much for your kind attention and I wish you a successful symposium. Thank you.
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วาระปาฐกถาพเิศษ
Subtheme 3 มติผิลงานวจิยัเพือ่นวตักรรมสรรสราง

การชลประทานและการระบายน้ำ
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วนัศกุรที ่30 กรกฎาคม 2564

สวสัดคีรับผเูขารวมงานประชมุวชิาการ 14th THAICID National e-Symposium 2021 ขอขอบคณุ
ทางผจูดังาน ทีไ่ดใหเกยีรตเิชญิมาบรรยายในหวัขอ การวจิยัเพือ่นวตักรรมสรรคสรางการบรหิารจดัการน้ำ
โดยมองในมติขิองงานวจิยั โดยจะนำเสนอประมาณ 20 นาท ีบรรยายในหวัขอสถานภาพเศรษฐกจิสงัคมใน
ปจจบุนั แนวคดิ แนวโนมตางๆ ในชวงหลงั COVID-19 ทัง้นีไ้ดรวบรวมขอมลูทัง้ในประเทศและตางประเทศ
ใหทกุทาน โดยจะมตีวัอยางของงานวจิยัทีเ่ราดำเนนิการหรอืทบทวนเรยีบรอยเปนบทสรปุวาควรวจิยัไปใน
ทศิทางใดตอไป สดุทายพดูถงึแผนวจิยัของชาตทิีม่อีย ู รวมถงึทกัษะทีต่องใชในงานวจิยัเพือ่ใหสามารถฟนฟู
กวูกิฤตตางๆ หลงั COVID-19 และมงุสกูารพฒันาอยางยัง่ยนืตอไป หลกัของสถานภาพตองทบทวนกอนวา
ประเทศไทยนัน้ไดตัง้ยทุธศาสตรชาต ิ 20 ป ซึง่มแีผนแมบทของยทุธศาสตรทีเ่กีย่วกบัชลประทาน 2 เลม
(1)แผนแมบทเลมที ่18 พดูถงึเรือ่งของการปรบัตวัโดยเฉพาะตอความสญูเสยีและความเสยีหายทีเ่กดิจากภยั
ธรรมชาต ิเกดิจากผลกระทบของสิง่แวดลอม การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ การลงทนุทีเ่ปนมติรกบั
สิง่แวดลอม ทีก่ลาวมาอยใูนสวนของแผนแมบทที ่18 สิง่ทีส่ามารถทำได คอื การมมีาตรการลดการปลอย
กาซเรอืนกระจกทีด่ขีึน้ มาตรการปรบัลดความเสยีหายและความเสีย่งจากภยัธรรมชาตมิากขึน้ทัง้นีใ้นหลาย
ภาคสวนกไ็ดใหความสนใจกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมากขึน้ (2)แผนแมบทเลมที ่ 19 พดูถงึ
เรือ่งความมัน่คงของน้ำ ผลติภาพของน้ำและการอนรุกัษ ซึง่ 3 เรือ่งนีล้วนเปนเรือ่งใหญทีไ่ดดำเนนิการแลว
ดงันัน้เปาหมายในปพ.ศ. 2565 พยายามทีจ่ะยกระดบัดชันคีวามม่ันคงของน้ำจากระดบัที ่2 เปนระดบัที ่3
จากคาเฉลีย่ในปพ.ศ. 2561 การดแูลแมน้ำ ลำคลอง ควรท่ีจะมกีารรบัรองจากหนวยงานในเขตพืน้ทีต่างๆ
เพิม่อกีรอยละ20 จากเปาหมายทีม่อีย ูซึง่การดำเนนิการดงักลาวยงัมเีรือ่งของแผนปฏริปู เรือ่งของการบรหิาร
เชงิพืน้ที ่การใชความรเูทคโนโลยแีละทรพัยากรมนษุยในการบรหิารจดัการโดยมคีณะการปฏริปูควบคมุดแูลอยู
ทัง้นีข้อใหทกุทานตัง้คำถามในใจวาหลงัจากทีผ่านมา 5-6 ป ปจจบุนัในเรือ่งของชลประทานเปนอยางไรกไ็ด
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มีคาตัวเลขบอกสถานะความมั่นคงของน้ำเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนเปนอยางไรถาสังเกตใหดี
ประเทศไทยมปีระชากรอยปูระมาณ 67,831 ลานคน คะแนนทีไ่ดรบัเตม็ 100 คะแนน ในปพ.ศ.2556
ได 54.5 คะแนน ปพ.ศ.2559ได 56.8 คะแนน ป พ.ศ. 2563ทีผ่านไปเมือ่ปลายปทีแ่ลวได 58.6 คะแนน
ซึง่มีแนวโนมดีขึน้แตวาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนสวนของเรายงัต่ำกวา จะเหน็วาประเทศ
ทีม่าดีทีส่ดุกลายเปนมาเลเซยี โดยการแบงมทีัง้หมด 5 ระดบั คอื 1.ไมมรีะบบ 2.เริม่มรีะบบ 3.มกีารจดัการได
4.มปีระสทิธผิล 5.เปนแบบอยางได ดงันัน้จากการแบงประเทศมาเลเซยีอยอูนัดบัที ่1 ตามดวยประเทศฟลปิปนส
ประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศเวยีดนาม แลวตามดวยประเทศไทยซึง่อยใูนลำดบัที ่ 5 จดุออนของประเทศ
ไทยม ี3 เรือ่งใหญ ไดแก (1)เรือ่งการจดัการน้ำในเมอืง (2)การจดัการน้ำเชงิสิง่แวดลอม (3)ภยัพบิตั ิซึง่เรา
เจอภาวะแลง-น้ำทวมเปนชวงๆ ซึ่งทำใหคะแนนในชวงนี้ต่ำมาก นี่ก็เปนภาพที่ถึงแมเราจะพยายามใส
งบประมาณหรอืพฒันาแลวเรายงัอยใูนอนัดบัที ่ 5 ของอาเซยีนทีก่ลาวมาเปนภาพทีภ่ายนอกมองเขามา
ตอมาในภาพเศรษฐกจิหลงัCOVID-19 หลายๆ ทานคงทราบแลววาขอจำกดัของงบประมาณและเศรษฐกจิ
ของสงัคมเราแยมาก ถอืเปนภาวะชัว่คราวกแ็ลวแต จรงิๆ แลวกม็กีารประเมนิโดย IMF (International
Monetary Fund) วาเสนกราฟของการเตบิโตในประเทศทีพ่ฒันาแลว หากตกลงมาทำใหขึน้ลำบากมากเพราะ
กำลงัในการพฒันาและตลาดคอนขางหดตวัลงไปมาก และสำหรบัประเทศทีก่ำลงัพฒันาเมือ่ฟนฟโูอกาสกลบั
มากย็งัมอีย ูโอกาสทีส่ำคญักม็เีรือ่งของชวงวยัประชากรประเทศดงักลาวอยใูนวยัรนุซึง่กำลงัเตบิโตมคีวามตอง
การตางๆอกีสวนหนึง่กเ็ปนเรือ่งของโอกาสใหมๆ  ในเชงิการตลาด ทีส่ามารถนำเทคโนโลยใีหมๆ  มาใชใหเกดิ
การพฒันา การเตบิโตมหีลายรปูแบบเชน V-Shape "ลงเรว็-ฟนเรว็" L-Shape "ลงเรว็-ฟนตวัชา" เหน็ได
วาในประเทศตางๆ กม็คีวามแตกตางมาก ซึง่กน็ำปจจยัภายในมาประกอบในการดำเนนิการดงักลาวทาง
สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตกิไ็ดพยายามมแีผนชัว่คราวเรยีกวา Post COVID-19
ม ี 3 เรือ่งใหญ ทีท่ำยงัไงใหประเทศไทยยงัมกีารแขงขนัในระดบัประเทศยงัมเีศรษฐกจิฐานรากทีด่ ีมกีำลงั
คนทีด่ ีมปีจจยั ซึง่สวนหนึง่มเีรือ่งของความเสีย่งในดานน้ำทวม ภยัพบิตัติางๆ จะเหน็วาตองการเสรมิสราง
ความมัน่คงและบรหิารจดัความเสีย่งในชวงหลงั COVID-19 ในชวงทีภ่าวะเศรษฐกจิยงัไมคอยด ีเรากม็ภีาวะ
ขาดดลุแลวกต็องกเูงนิมาใช อนันีเ้ปนสวนหนึง่ในภาพรวมของประเทศทีต่องการปรบัตวั ดงันัน้ในหลายๆ
หนวยงานกต็องรบัสภาพวาเราอยใูนชวงสภาพทีจ่ะตองฟนฟแูละเรงพฒันาในมมุมองดงักลาวถาเรามองในแงน้ำ
UNESCO ไดเสนอในหลายประเทศพดูถงึเรือ่งของการมนี้ำและการมสีขุอนามยัทีด่ ีแตในหลายประเทศไม
มงีบประมาณพอทีจ่ะพฒันาUNESCO จงึไดเสนอแนวคดิเรือ่งของการประเมนิคณุคาน้ำดังนัน้เรามตีนทนุตัง้แต
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เรื่องของการพัฒนาแหลงน้ำ เรื่องการสงน้ำ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เรื่องการกระจายน้ำ-ใชน้ำ
ทกุสวนลวนแตใชงบประมาณทัง้สิน้ แตไปไดรายไดตอนปลายทาง ในเรือ่งของการเกบ็คาน้ำ-คาบรกิารตางๆ
ดงันัน้ในหลายประเทศเมือ่มคีวามตองการน้ำมากขึน้ ตนทนุทีม่ากขึน้เรือ่ยๆ แตรายไดทีไ่ดมานัน้มขีอจำกดั
ฉะนัน้ทาง UNESCO กม็กีารเสนอการตมีลูคาใหมเพือ่ใหเกดิการเกบ็คาใชจายตางๆ ไดเหมาะสม สวนไหน
ทีม่มีลูคาสงูขึน้ควรจะรบัผดิชอบตอตนทนุน้ำทีม่ากกวาคนอืน่ เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมและเกดิการกระจาย
ใชน้ำทีเ่หมาะสม ทัง้หมดเปนแนวคดิทีจ่ะนำไปสเูรือ่งของการกำหนดโควตาและราคามลูคาทีเ่หมาะสมใน
รายละเอยีดของแตละภาคสวนโดยในแตละภาคสวนกจ็ะแยกเปนกลมุทีส่รางมลูคาสงูกบักลมุทีเ่ปนพืน้ฐาน
สวนนีค้วรมีการจดักลไกทางการเงนิใหเหมาะสม สามารถมตีนทนุในการผลติพฒันาตอไปถามแีตตนทนุแต
ไมมมีลูคาและรายไดทีเ่พยีงพอในการลงทนุ ในสวนนีเ้ปนแนวคดิหนึง่ทีต่องมาทบทวนกนัอกีครัง้ อกีอนัหนึง่
ทีม่กีารพดูกนัในเรือ่งของการฟนตวั ปจจยัหลกั3 เรือ่ง ไดแก (1)อาชพี งานทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตหลงั
จากฟนฟ ูCOVID-19 เปนอยางไร มกีารรวีวิภาพในอนาคตไมไดมแีคภาษาไทย หรอืโปรแกรม Microsoft
อาจเปน Facebook หรือ Application ตางๆ แตวาปญหาหลกัทีเ่กดิขึน้ ยงัปรบัตวัไมได เชน การเรยีน-การสอน
เรายงัอยใูนลกัษณะอาชพีและเนือ้งานแบบอดตี (2)การปรบัตวัไปสอูนาคตตองปรบัเปลีย่นกรอบความคดิให
สามารถทีจ่ะเรยีนรแูละใชเทคโนโลยใีหมๆ  ฝกใหเกดิความสามารถใหมๆ OECD จงึเสนอ Multimode / hybrid
การเรยีนร ูการมพีีเ่ลีย้ง เพือ่ใหมฝีมอื และการวจิยัตองมนีวตักรรมมไีอเดยีใหมๆ  กอน ถงึวจิยัเพือ่ใหโยงไปสู
การตลาดได ดงันัน้ทีก่ลาวมาเปนทางออก 3 ทางที ่OECD เสนอแนะในการฟนฟแูละกลบัมาเตบิโตไดเสนอ
ตอโลก โดยทีม่าจาก Southeast Asia เพราะภมูภิาค Southeast Asia เปนโอกาสของเศรษฐกจิในการปรบัตวั
ของโลกวามปีระชากรเปน 600 ลานคน ทีก่ำลงัอยชูวงวยัเตบิโต ทัง้หมดทีก่ลาวมาเปนประเดน็ใหญๆ  สรปุ
สวนที ่1 ไดวาการพฒันาตอจากนีไ้ปยงัเนนในเรือ่งของความมัน่คงดานน้ำ แตตองเพิม่เรือ่งของประสทิธภิาพ
มนี้ำแลวจะใชอยางไร การใชตองสรางมลูคาเพือ่กอใหเกดิรายได มรีายไดกม็ภีาษกีลบัมาทำใหเกดิการลงทนุใหมๆ
ได เนือ่งจากเราไมสามารถทำระบบได 100 % ฉะนัน้ในเรือ่งของความเสีย่งตางๆทีเ่กดิขึน้กจ็ะตองมรีะบบ
ในการรองรบัและฟนตวัไดแตกต็องมเีรือ่งการอนรุกัษในบางอยาง เราสามารถฟนตวัแตตองพฒันาเตบิโตอยาง
ยัง่ยนืไดอยางโดยงายซึง่นีค้อื Keyword สิง่เหลานีต้อจากนีไ้ปในการวางแผนตองวางแผนไปดวยกนั พืน้ที่
บางพืน้ทีฟ่นฟอูยางเดยีว บางพืน้ทีต่องการแคการปรบัเปลีย่น บางพืน้ทีต่องการทีพ่ฒันากาวกระโดด ฉะนัน้
เราตองทบทวนมลูคาของการใชน้ำ เพือ่สามารถพฒันาน้ำ พฒันากำลงัคนรองรบัตอสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงกจิกรรม
ดงักลาวตองทำ Gap Analysis วเิคราะหหาชองวางเพือ่สรางคนพฒันาเทคนคิ ระบบใหรองรับได เพือ่ใหมี
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โอกาสพฒันา การลดความเสีย่ง สรางรายไดและมคีวามยัง่ยนื ทัง้หมดนีก้จ็ะเปนสรปุภาพรวมของสวนที ่1
ทีอ่ยากจะบรรยายเพือ่เปน Main ประกอบ ตอมาเรือ่งของน้ำ เหน็ไดวาสวนทีห่ลายๆ ในประเทศมกีารพฒันา
โดยมรีางวลั งานสรางสรรค มนีวตักรรมใหม (Innovation PEI) สวนใหญแลวในตอนนีอ้ยางอเมรกิามกีาร
พฒันา Platform ซึง่มเีซน็เซอรและการวเิคราะห (Sensor and Analytics) เพือ่ทราบไดวาควรปลกูพชื
อะไร สรางเมลด็พนัธอุะไรบาง โดยสามารถใชเครือ่งมอื Swap Resource ในการตดัสนิใจทีจ่ะลงทนุปลกู
อะไรบาง ตอมาเรือ่งของ Cloud น้ำทวมหรือแลง ชมุชนสามารถมขีอมลูทีส่ามารถรบัรไูดวาแนวโนมเกดิ
แลงหรอืไม โดยมเีครือ่งมอืทีS่atellites แลวก ็Machine learning เขาสามารถตัง้เปา 90% ของเกษตรกรที่
สามารถเขามาสตูลาด ปจจบุนั Global Satellites, Machine Learning และ Community Intelligence
มกีารประกนัเพือ่ทีล่ดความเสีย่งนีก่เ็ปนอกีรางวลันวตักรรมทีอ่เมรกิาไดรบั ในบางประเทศม ี Water ATM
เปนการกดน้ำได น้ำทีไ่ดรบัไมมปีญหาเรือ่งของคณุภาพน้ำ มนี้ำเตมิอยตูลอดดวยระบบ IOT ซึง่เปนตวัอยาง
ของน้ำในหมบูานสงิคโปร นอกจากมรีะบบทีใ่หญแลว พืน้ทีต่างๆ กส็ามารถทีจ่ะเปน Lost - Cost การใช
น้ำซ้ำสำหรบัชมุชนซึง่อยนูอกระบบ โดยใชระบบ IoTเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเขามาใชในอเมรกิาสามารถทีจ่ะใช
เครือ่งมอืในการปรบัน้ำทะเลเปนน้ำจดืโดยใชเครือ่ง Onsite Chlorine Generation ราคาถกูไดจากตวัอยาง
ในหลายพืน้ทีน่ำเอาเทคโนโลยหีลายๆ อยางมาปนกนัเพือ่ใหเกดิสนิคา บรกิารใหมขึน้มาจนไดรบัรางวลั
ในสวนของประเทศไทยเองจะเหน็วามกีารพดูถงึเปยกสลบัแหง ซึง่มกีารไปสมัภาษณหลายทีก่ไ็ดคำตอบวา
สามารถทีจ่ะผลติขาวไดแลวกล็ดยาฆาแมลงลงไปโดยใชเทคนคิเปยกสลบัแหง สามารถประหยดัน้ำจากใช
1,200 ลบ.ม. กใ็ชไป 860 ลบ.ม.ตอไร นีก่เ็ปนตวัอยางทีเ่ราจะตองสงเสรมิใหเกดิขึน้ จากรปูคอืตวัอยางทีเ่รา
ไปสงัเกตวาทุเรยีนใชน้ำเทาไร สงัเกตความชืน้ในดนิ เพือ่เกษตรกรจะไดตดัสนิใจการใหน้ำไดจากขอมลูทีเ่ปน
จรงิมากขึน้ อยางทีท่ราบ 1 ไร มมีลูคาเปนหลกัลานฉะนัน้จงึตองทีร่กัษาคณุภาพของทเุรยีนใหมผีลได
แตกต็องใชน้ำอยางประหยดั รปูตอมาเปนตวัอยางการใชเทคโนโลยแีละวจิยัเขาชวยเพือ่ใหเกดิการใชน้ำอยาง
ประหยดัแลวกส็รางมลูคาสงูสดุเทาทีเ่กษตรกรจะทำได อกีตวัอยางเรากจ็ะมโีครงการทีน่ำเอาเครือ่งมอืไปวดั
ในสวนปลายทาง ไปตดิเซน็เซอรทีแ่ปลงนา ขอมลูตางๆ กจ็ะวิง่มาทีโ่ครงการ ซึง่โครงการกจ็ะสามารถคำนวณ
ปรมิาณการใชน้ำหรือจดัรอบเวรไดดขีึน้ สามารถทีจ่ะเปด - ปดประตนู้ำแลวสามารถรวูาน้ำทีส่งออกไปถงึ
จดุหมายหรอืยงัทำใหการจดัคิวและลดการสญูเสยีในการขนสงน้ำของระดบัโครงการไดนีก่เ็ปนตวัอยางทีต่อง
ทำทั้งในสวนของระบบทางเจาหนาที่ชลประทานและกลุมของผูใชน้ำโดยทำไปดวยกันเพื่อใหเกิดการ
Synergy หรอืการสงน้ำตอไปได อกีอนัหนึง่เปนเรือ่งของการบรหิารเขือ่น การประเมนิความตองการในเรือ่ง
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ของการประเมินฝนจะตกในอนาคต 14 วันเปนอยางไร นำขอมูลดังกลาวมาสรุป ก็สามารถตัดสินใจ
ปลอยน้ำออกจากเขือ่นหลกัในปทีแ่ลวกไ็ดทำการปลอยน้ำเขือ่นภมูพิลไป ซึง่สามารถจดัอตัราการไหลและ
ลดการสญูเสยีลงไปหรอืการสงน้ำมากเกนิความเปนจรงิ แตลกัษณะงานตองเปนแบบสมัพนัธกนัถงึตดัสนิใจ
อยางถกูตองได ในสวนของภาคอตุสาหกรรม ปจจบุนักม็กีารสนบัสนนุใหเกดิ AI ในโรงงาน สามารถทีจ่ะรู
วาน้ำขาดหรอืน้ำเกนิกป็มน้ำในสวนทีต่องการ ทัง้นีป้ระหยดัทัง้ไฟและน้ำได ในนคิมอตุสาหกรรมเองแนวโนม
ของโลกเปนเรือ่งของ Zero Waste กค็อืน้ำทีเ่อามาใชตองกลบัเอามาใชใหม ลดการทิง้น้ำไดมากทีส่ดุตอง
ทำระบบในแงของ Storage และเรือ่งของ Recycle แลวกป็ระเมนิวาฝนจะตกไมตก จะใชน้ำจากไหน กจ็ะ
ประหยดัน้ำจากขางนอกเขามาโดยใชน้ำหมนุภายในใหไดมากทีส่ดุ นีก่เ็ปนตวัอยางเราเรยีกวา Circular
Economy จะเหน็ไดวาในสวนที ่2 ทีพ่ดูถงึกจ็ะไดเหน็วาโลกกำลงัพฒันาระบบของสนิคา Platform บรกิาร
โดยใชเทคโนโลยสีมยัใหม และเฉพาะพืน้ทีท่ีม่นัเปนสวนตวั (Personal)เขา LINEเขาFacebook สวนมาก
จะเปนบญัชรีายบคุคลได ซึง่สมยักอนจะใชเปนกลมุคนลกัษณะตอนนีเ้ปนลกัษณะเฉพาะคนมากขึน้ งานวจิยั
ในปจจบุนักเ็ชือ่วาจะทำใหเกดิการประหยดัเวลาในการทำงาน ลดตนทนุในการดำเนนิงาน เพราะวาเรว็ขึน้
สรางโอกาสในการพฒันาชองทางตลาด สนิคาใหมๆ  ได อนันีเ้ปนโอกาสแตทำไดหรอืไมขึน้อยกูบัฝมอื ฉะนัน้
จากตวัอยางทีเ่ราวจิยัเรากำลงัทำแมแบบในเรือ่งแนวคดิทีเ่อาขอมลูตางๆ มารวมกนัเพือ่ใหเกดิการปลอยน้ำ
แลว สามารถมคีนใชได ปรบัทีค่น ปรบัทีเ่ครือ่งมอืและเทคนคิ แลวตองมกีารทดลองเพือ่ทดสอบตองทดสอบ
ในพืน้ที ่ซึง่เราไดรบัความรวมมือจากกรมชลประทานในหลายๆ กรมทีม่าทำใหเกดิพืน้ทีใ่นการทดลองซึง่ใน
หลายทีเ่ราเรยีกวา "Sandbox" อาจตองมกีฎกตกิาบางอยางทีเ่ปลีย่นแปลงจากของเดมิชัว่คราวเพือ่ทำการ
ทดลอง ทัง้หมดกต็องการระบบการดำเนนิการในของจรงิเพือ่พสิจูนไดวาสามารถใชงานไดจรงิ การพสิจูนแบบ
นีเ้ปนงานวจิยัทีต่องใชงานได มปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพและคมุคาตองบประมาณทีจ่ายไป ในปจจบุนัเรา
กำลงัพดูถงึ Ecosystem งานวจิยัหลายอยางทีข่บัเคลือ่นใหเกดิการขยายผล ใชงานจรงิตองมคีวามถกูตอง
ทางเทคนคิ คมุทุนทางเศรษฐศาสตร เปนทีย่อมรบัในสงัคม สิง่แวดลอมไมมผีลเสยี เอือ้ดวยกฎระเบยีบและ
ทายสดุดานการเงนิ ทัง้งานทางดานเอกชนหรอืราชการ ตองพสิจูนไดวาการวจิยัดงักลาวเมือ่นำไปใชคมุคา
เมือ่ไปเทยีบกบักอนทำ ในสวนที ่3 เรือ่งของแผนพฒันาที1่3 ซึง่ตอนนีเ้รากำลงัทำแผนที ่13 อย ูในแงภาพรวม
นัน้ มนัมทีัง้โอกาสและความเสีย่งมองจากสำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิความเสีย่ง
สิง่ทีเ่กดิขึน้ยงัมคีวามเสีย่งจากภยัธรรมชาตคิวามเสีย่งน้ำเนาเสยี ความเสีย่งเรือ่งระบบนเิวศ การลดกาซ
เรอืนกระจก ลวนเปนความเสีย่งทัง้สิน้ แตในความเสีย่งดงักลาวเปนโอกาส ในกรอบที ่ 13 เรากำลงัทำ
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เรากำลงัทำ 13 เลม ในเลมที ่10 เราเรยีกวา เศรษฐกจิหมนุเวยีน ทำยงัไงใหประเทศนำขยะมาใชประโยชน
นำน้ำเนาเสยีมาใชประโยชน นำพลงังานจากพชืตางๆ มาเปนพลงังานหมนุเวยีนและผลติวตัถทุีใ่ชแลวกลบั
มาใชใหมปีระโยชน เพือ่ใหปลอยคารบอนไดออกไซดนอยลงได สวนนีพ้ดูถงึจดัหารายได สวนดานทีเ่ปนตอง
การลดคาใชจาย พืน้ทีเ่สีย่งภยัสงูไดรบัการจดัการเปนระบบโครงสรางฐานพืน้ฐานของระบบและอยากใหโฟกสั
พืน้ทีเ่สีย่งภยัมากขึน้ปาตองไดดแูลอยตูลอดเพราะเปนการดแูลน้ำในระยะยาว ระบบตองมกีารปรบัปรงุเพือ่
ใหสามารถรบัรขูอมลูและปรบัตวัได อยางนอยลดความเสยีหายลง เปาหมายการลดความเสีย่งและความเสยี
หายลงเปนสวนหนึง่ของการวางแผนเศรษฐกจิ สำหรบัโครงงานทีท่ำไปแลวลดความเสีย่ง - ความเสยีหาย
หรอืไมอยางไร ตองมเีรือ่งของพฒันาขดีความสามารถใหดขีึน้ เพราะฉะนัน้การดำเนนิการดงักลาว ในแงของ
งานวจิยัไดกำหนดเรือ่งของการพยายามสรางความสามารถในการพยากรณ แนวทางการสือ่สารและเผยแพร
ขอมลูเพือ่ใหเกดิการรบัมอืและปรบัตวั สนบัสนนุใหเกดิการสรางโครงสรางพืน้ฐานทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม
และชวยลดความเสีย่งและความเสยีหายไดในเวลาเดยีวกนั ในแงนี ้ปจจบุนักำลงัยกรางวางานวจิยัมเีรือ่งของ
5 ประเดน็ใหญๆ   คอื 1.การจดัการความเสีย่ง2.การปฏริปูระบบการจดัการ3.การพฒันาความรแูละเทคโนโลยี
ขัน้สงู4. การพฒันาระบบถายทอดขอมลูและความรสูชูมุชน5.การพฒันากำลงัคนและหลกัสตูรในระดบัตางๆ
ถาเรามองจาก OECD ถาตองการกาวกระโดด ความสามารถของนกัวจิยัตองมดีงันี ้ 1.มทีกัษะในการสราง
นวตักรรมใหมๆ 2.มทีกัษะในการวจิยัและพฒันาเพือ่ทดสอบนวตักรรมนัน้ๆ3.ตองมคีวามเปนผปูระกอบการ
หาโอกาสใหมๆ และนำนวตักรรมออกสตูลาดเพือ่นำไปใชงานได นกัวจิยัตองมทีกัษะ 3 ประการ ไมงัน้ตองมี
ทมีท่ีสามารถทำงานรวมกนัได ตวัอยาง ในการบรหิารกระบวนการทำงานม ี5 องคประกอบและ 3 ขัน้ตอน
ขัน้ตอนแรก ทำอยางไรใหระบบใชงานไดอยางอตัโนมตั ิ เมือ่ระบบขอมลูเขามา หลงัจากเขามาเสรจ็เรยีบ
รอยจะเรยีกวา อตัโนมตั ิ(Automate) ขัน้ทีส่อง Orchestrate ขอมลูสามารถใชประโยชนได หากฝนตกตอง
รวูา สามารถปลอยน้ำไดเทาไร ชาวนาไดรบัน้ำหรอืไม ภายใน 3 นาท ี ดงันัน้ระบบจงึตองเชือ่มโยงกนั
ตอมาขัน้ตอนทีส่าม Analyze ยงัคงมกีารวเิคราะหทีย่งัคงตองใชกำลงัคน เพราะการวเิคราะหตางๆ เชน
จะปลอยน้ำยังไง ระบบตองทำเปนแบบระบบ Intelligenceสวนที่กำลังพูดถึงเรื่องของระบบอัจฉริยะ
อาจใชเวลา 4-5 ป ตอจากนีไ้ป แตการทำตามตวัอยาง เราจะตองดำเนนิการแลว หากยงัไมรเิริม่เรากย็งัอยู
ในระบบทีแ่บงงานกนัเปนสวนไมรวมกนั ซึง่กเ็ปนตวัอยางในสวนของภาคธรุกจิกม็กีารดำเนนิการตามตวัอยาง
แลวหวงัวาทางดานน้ำจะนำวธินีีม้าใช ซึง่การวจิยัในทกุสวน แตละการวจิยัจะตองผนวกกอใหเกดิเปนระบบ
และสรางผลติภาพ ประสทิธภิาพไดดวย สรปุสวนที ่3 โดยรวมแลวจะพดูถงึการสรางโอกาส ลดความเสีย่ง
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เพิม่รบัมอืและการปรบัตวั สวนแผนวจิยัจะเนนเรือ่งของการสรางเครือ่งมอื สรางระบบและสรางคน ทกัษะ
ทีต่องการจะเปนเรือ่งของกรอบความคดิใหไปสกูารเรยีนรใูหมๆ  ใหเรว็การสรางนวตักรรมมกีารวจิยัและทดสอบ
มกีารขยายผลใหสามารถใชงานไดจรงิโดยระบบแผนงานดงักลาว หวงัวาองคกรการจดัการน้ำในประเทศ
มกีารปรบัปรงุงานดานการวจิยัทีเ่ตม็ไปดวยของการสรางสรรค สรางความมัน่คง เพิม่ผลผลติ ลดเสีย่ง
เพิม่โอกาสและยัง่ยนื ภายใตกรอบแผนงานการศกึษานวตักรรมหนวยงานของทานเอง และแผนดานวทิยา
ศาสตร วจิยัและนวตักรรมของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ซึง่ตอนนีเ้รากำลงั
ดำเนนิการทำแผนเพือ่รองรบัแผนที ่13 อยคูรบัขอขอบคณุทีใ่หมาบรรยายในวนันี ้กห็วังวาการบรรยายจะชวย
ชีใ้หเหน็ถงึจดุทีพ่ยายามปรบัตวัสรางโอกาสในการพฒันาหลงัจากฟนฟจูาก COVID-19 ดวยความรวมมอื
ของทกุทาน ขอบคณุครบั
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Good morning, attendees of the 14th THAICID National e-Symposium 2021. I would like to
thank the organizer that honored inviting me to deliver a keynote speech on the topic "Research
for Innovation"in the view of research dimension. Today I would like to give a presentation for
about 20 minutes. It will be on the topic of the current socio-economic status, concepts and
trends in the post-COVID-19 period.In this regard, I have collected both national and international
information for you to listen.I will give an example of research that we have completed or
reviewedto be a summary of what the further direction of research should be.In the conclusion,
I will talk about the existing national research plan, including the skills required in research to
recover a crisis after COVID-19 and move towards sustainable development.In principle, the
status has to be reviewed that Thailand has set up the 20-year National Strategywhich included
2 master plans related to irrigation strategies.(1) The Master Plan Volume 18addresses the
adaptation, especially to the loss and damage caused by natural disasters,environmental impacts,
climate change and green investment.As mentioned in the Master Plan Volume 18, what we can
do is to have a better measure to reduce greenhouse gas emissions andmeasures to reduce
more damage and risk from natural disasters.However, many sectors are increasingly paying
attention to climate change.Next,(2) the Master Plan Volume 19 addressesthe water security,
water productivity and conservation.These 3 things are all big things that have already been
implemented.Therefore, the target in 2022 tries to lift up the water security index from level 2 to
level 3 according to the average of 2017.Maintaining rivers and canals should be certified by
agencies in the areasfor adding 20% from the existingtarget,which the proceedingis also related
to the reform plan, area-based management.The use of knowledge, technology and human
resources in management supervised by the Reform Committee.I want you to ask a question in
your mind after the past 5-6 years, how is the currentwater crisis?I have a numerical value
indicating the water security status to be compared with ASEAN countries, how is it?If you notice,
the population of Thailand is about 67,831 million people,got out of 100 score,Got54.5 score in
2013, 56.8 score in 2020 and 58.6 in the end of 2020. It has a better tendency but when compared
with other country in ASEAN, it is lower.We can see that the top country is Malaysia.The division
consists of 5 levels, 1) No system, 2) Initial system, 3) Manageable, 4) Effective,
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5) Modellable.Therefore, from this category, Malaysia ranked first,followed bythe Philippines,
Indonesia, Vietnam and Thailand, which is ranked the fifth.The weak point of Thailand is three
main issues, (1) water management in the city,(2) environmental-based water management,
(3) disasters which we confront periodically with flood and drought.These made the score in this
period quite low. It shows that although we tried to give a budget or developed,we is still
relativelyranked the fifthof ASEAN. This is what the outside looks in.Next, the economic point
of view after COVID-19 pandemic, as you realized that the limitation of budget and our
socio-economic are very bad.It is a temporary situation, but it is actually assessed by IMF
(International Monetary Fund)to show a graph of growth in developed countries. If it falls, it will
be very difficult.Because the strength to develop and the market are quite shrinking.And for
developing countries, when it is recovered, the chance for recovering still exists. The important
opportunity is age.The populations in those countries are in teenage that are growing with various
demands.Another part is new opportunities in marketing that can apply new technologies to
develop.The growing has various types including V-Shape (fast fail-fast recover) and L-Shape
(fast fail-slow recover).We can see in the countries, there are many differences that concluded
internal factors.In that proceeding, the Office of the National Economic and Social Development
Counciltries to establish a temporary plan called "Post COVID-19", consisting of 3 main issues.How
to make Thailand has a competition at the national level, good grassroots economy, good
manpower,and factors, which is one part of flood and disaster risks.It can be seen that we have
to strengthen security and risk management in the Post COVID-19 pandemic.During sluggish
economic conditions, we are in deficit situation and have to ask for a loan. This is a part of
Thailand overview that has to be adapted.Therefore, many agencies have to accept the condition
that requires recovery and accelerate development.From this point of view, we can see thatin the
water part, UNESCO has suggested that many countries talked about good water and sanitation
but many countries have no budget to do.Therefore, UNESCO proposed the concept of water
valuation.Thus, we have a capital cost in water resources development, water allocation, water
quality improvement,and waterdistribution- water use, all part needs budget but get it at the end
from water fee-other services.It can be seenthat in many countries, when water demandand cost
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are increasing, but the income is limited.Therefore, UNESCO has proposed a new valuation in
order to properly collect fees. If which part has high value, it should be responsible for more cost
than othersto ensure fairness and proper water distribution.This is a concept leads to defining of
proper quota and value in each sector's details Each sector is divided into high-value group and
basic group.In this part, we should have an appropriate financial mechanism. Then, we will have
costs for production and further development.Otherwise, we will have only costs but have no
value and income enough for investment.This is a concept that should be reviewed again.Another
one issue is recovery. The main factors are 3 issues. (1) How career and job that will have in the
future after recovering COVID-19 pandemic would be?There is a review of future picture that not
be in Thai as Microsoft, it will be Facebook or other applications.But the main problems that
happened is unadaptable such as learning and teaching that we still keep on the past career and
work.(2) Adaptationtowards the future requires changing mindset to be able to learn and use new
technologies and train new abilities as well.Another issue is guidance. All employees from
executives to students, should have the right guidance in their future job and career,andproper
work divided by age.Many people have probably heard of X Y Z. People age of 0-20 years old,
20 - 40 years old, 40 - 60 years old orless than 60 years old will havea different learningmethod
and concepts.In this case, we should have an adaptation system based on each age. This is a
suggestion from OECD to be able to step forward to new world without leaving anyone
behind.(3) Because of sluggish economic condition, investment characteristics and education in
the original method that graduates get to work after their graduation and take training for a long
time until to work well.Therefore, OECD proposed multimode andhybrid learning, coaching for
having skills. To conduct research, you should have innovation and new ideas beforeconducting
research linking to marketing.These are 3 solutions proposed by OECD to recovery and back to
growth for the world.The reference fromSoutheast Asia, Southeast Asia is an opportunity for the
economy in the world's adaptation with a population of 600 million people who are growing. This
will be the main issue.This can summarize the first part that the future development is focused
on water security but must increase efficiency that we have water, how do we use it?The use
should create value in order to generate income that will be taxes for new investments.Because
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we cannot make the system 100%, the occurred risks must have a system to support and
recover.It should have conservation in some issues. We can recover but have to sustainably
develop and grow in simple way. This is a keyword.From now on, these issues should be
concluded along with planning. Some area needs only recovering.Some area needs changing.
Some area needs a leap.Therefore, we have to review a value of water use to develop water and
manpower to support changing.Fromthese activities, we have to analyze gabsfor creatingpeople
and developingtechniques and system to support in order to receiveopportunities to develop,
reduce risks, and generate income and sustainability.This is a summary of the first partthat I would
like to describe to be the main content.Next is the water issue, we can see that many
sectors in the country have developed by receivingcreative awardsand having new innovations
(Innovation PEI).It can be seen that most in the United Statesis developing a platform consisting
of sensors and analyticsto know what crops should be planted What seeds are created by using
instrument"Swap Resource" to make decision in the planting investment.Next, cloud, whether
flood or drought, the communitieswill have information to know the tendency of drought by
havinginstrument to satellite and machine learning.They can set the target that 90% of farmers
can access to the market.At present, global satellites, machine learning and community
intelligence are to reduce risks.This isanother award the United States received.In some countries
have water ATM to press for water. The received water has no quality problem and water is
always filled by IOT system to be an example of water in the village. Singapore, besides having
a big system, it can also be lost-cost, water reusefor communities outside areas by using IOT that
is a proper system.In the United States, people can use the instrument to turn seawater into
freshwater by using cheap on-site chlorine generation.From the example, it can be seen that in
many areas,technologies are combined to create new products and services and then received
the award.For Thailand, we talk about Alternate Wetting and Drying (AWD)that has interviews
from many places. It answered that it is possible to produce rice and reduce pesticides by using
AWD. It can save water from using 1,200 cubic meters to 860 cubic meters per rai. This is the
example we have to promote.This picture is an example that we observe how much water
durians use and soil moisture for farmers to decide watering based on more practical information.
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As you may know, 1 rai worth millions.Therefore, it is necessary to maintain durian's quality to be
effective but it must be saved the water.The next picture is the example of using technology and
research to support to use water sparingly and worthy as much as farmers can.Another example,
we have a project that the instrument is used to measure at the destination. Wehave set up
sensors at the fields then information is delivered back to the project.The project can calculate
the quantity of water use or manageirrigation interval better. It can open-close water gate and
know whether the water is delivered to the destination or not.It provides queuing and reduces
the loss of water in delivering at the project level.This is an example that needs to be done in the
system for irrigation officers and water user groups by working together to achieve synergy or
continue to deliver water.Another issue, dam management and needs assessmentto forecast
rainfall in the next 14 days.In summarize this information; we can decide to release water from the
main dam.Last year, we drained water from Bhumibol Damthat couldadjust discharge and
reduceloss of water or delivering too much water,but works should be related so to make the
right decision.At present, the industrial sector has been supported for creating AI in factories that
can be realized whether the water is lacking or having too much water. It will pump the water
for the required part. This will save both electricity and water.In industrial estates, the trend of the
world will be zero waste that is water reuse, recycle and reduce wastewater as much as possible.
It has to create a system in terms of storage and recycle to estimate that whether it is raining
or not and where will thewater use from? It will save water from the outside in by using the internal
rotating water as much as possible.This is the example called "Circular Economy".As mentioned
in the 2nd Part, the world is developing the system of product, platform and services by using
modern technology.And in private area (Personal), accessing to Line or Facebook mostly can use
an individual account. In the past was a group but now it is more individual.The researches in the
present are believed to cause time saving in working, reduce proceeding costs because it is
faster, and create opportunities for developing new marketing channels and products.This is the
opportunity, but whether it can be done or not depends on the skill. Therefore, from the example
we researched, we are creating the modelincluding the concept to include various information to
release water for using,improvepeople's skill, adjust the instruments and techniques, and has the
experiment for testing. We want to test in the area that we receive cooperation from Royal
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Irrigation Department and many departments to create the experimental area.In many places we
called "Sandbox". We have to temporarily change some original regulations to experiment.All of
this needs a real proceeding system to prove that it is practical. This type of experiment is
research that has to bepractical, effective, efficient and worth for the budget.Atpresent, we are
talking about the ecosystem. The researches that will drive to extension and practical use need
to havetechnical accuracy and worth economic costs,be accepted in community, have no
effect to environment, be conducive by the regulations and budget.Whether it is a private or
government work, it has to be proven that the research, when applied, is worth compared to
before doing.The third part is subject ofthe thirteenth National Economic and Social Development
Plan that is formulating. In overview, there are bothopportunities and risks viewed by the National
Economic and Social Development Council.The risks that happen are from natural disasters,
wastewater, ecology, greenhouse gas reduction. These are risks but also be an opportunity.In the
thirteenth framework that we are establishing, we will conduct13 volumes and volume 10,we call
"circular economy".How to make the country use garbage, wastewater and plants for renewable
energy?And produce the used objects to be the recycled product to reduce carbon dioxide
emission; this part will talk about earning income.The part that needs to reduce costs, high-risk
areas will be managed both infrastructure system and people. It needs to be focused more on
risk areas.The forest must be maintained because it preserves the water in the long term.
The system needs to be improved to realize the information and be adaptable, or at least to
reduce the damage.The target of risk and damage reduction is a part of economic planning.
For the projects that have already been done, it reduces risk - damage or not and how? When
finished, there must be a matter of developing competencies. Therefore, the proceeding in terms
of research defines trying to build forecasting ability.Guidelines of communicating and
disseminating information for coping and adaptation support the creation of green infrastructure
and reduce risk and damage at the same time.In this respect, the research is now being drafted
that will be emphasized on 5 main issues:1.Risk management,2.Management system
reform,3.Advanced knowledge and technology development,4.Development of information and
knowledge transfer system to community,and 5.Development of manpower and courses at
different levels. If we look from the OECD and want to make a leap, the abilities of the researchers
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are tohave1.the skills to create new innovations,2. the skills in research and development to test
such innovations,and 3.entrepreneurial, seek new opportunities and bring innovations to the
market for practical use.Researchers need to have three skills;otherwise, they need a team that
can work together.For example, in management of working process, there are 5 components
and 3 steps.The first step is how to make the system work automatically. When the information
system is input, after inputting successfully it will be called "automate".The second step,
orchestrate. The information can be applied.If it rainswe want to know how much water can be
released and will the farmers receive water in 3 minutes. So, the system has to be interconnected.The
third step is to analyze. There is an analysis that still requires manpower because of various
analyses such as how to release water; the system has to be intelligent type.The part that is
talking about intelligent system which may take 4-5 years from now, but have to follow the
example we have already operated.If not, we are still in a system that divides the work into
separate part.This is the example. For the business sector, it has already been proceeded
following the example. I hope the water part will apply this method.whichresearch in all parts, each
research has to be systematically integrated and also create productivity and efficiency.In
conclusion,the third partis mainlyabout creating opportunities, reducing risks, copingand adapting.The
research plan is emphasized on creating instruments, systems and people. The required skills will
be conceptual framework leads to fast learning new things.Innovation creation has a research,
testing and extending to be practical.By the system of this plan, I hope that water management
organizations in the country will improve researcheswith full creativity, creating security, increasing
productivity, reducing risks and increasing opportunities and sustainabilityUnder the framework
on education innovation of your department and scientific plan, research and Innovation of the
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Now, we are working on the plan
to support the thirteenth development plan.Thank you for inviting me to deliver a keynote speech
today. I hope that the speech will indicate the point that trying to adaptand create opportunities
for development after recovering from COVID-19pandemic with the cooperation of everyone.
Thank you.
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การออกแบบขนาดอางเก็บน้ำมักใชวิธีการที่เรียกวา สมดุลน้ำ โดยมีหลักการที่สำคัญคือ

การจำลองปรมิาณน้ำในอางเกบ็น้ำในชวงเวลาใดเวลาหนึง่วา จะมปีรมิาณเทาใด เพยีงพอตอความตองการ
ที่จะรองรับกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือไม หากเกิดการขาดแคลนขึ้นแลวจะอยูในเกณฑที่ยอมรบั
ไดหรอืไม โดยมขีอมลูทีส่ำคญัทีน่ำมาใช ไดแก ขอมลูฝนและขอมลูน้ำทาทีเ่กดิขึน้ในอดตี (ยอนหลงั 30 ป)
แตในสภาพปจจบุนัพบวา สภาพการเกดิฝนและน้ำทา มปีรมิาณและการแพรกระจายทีแ่ตกตางไปจาก
ขอมลูในอดตี การศกึษานีจ้งึนำกรณขีองอางเกบ็น้ำหวยทาเคย อำเภอบานคา จงัหวดัราชบรุ ีซึง่กอสราง
แลวเสรจ็ตัง้แต พ.ศ. 2544 มคีวามจ ุ23.4 ลานลกูบาศกเมตร มาทำการวเิคราะหความแตกตางของขอมลู
น้ำฝนและน้ำทาในอดีตที่ใชออกแบบขนาดอางเก็บน้ำกับขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จากนั้นจึงเสนอ
แนวทางการปรบัปรงุกระบวนการออกแบบขนาดอางเกบ็น้ำเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ผลการศกึษาพบวา ปรมิาณฝนและน้ำไหลลงอางเกบ็น้ำทีป่ระเมนิไวในอดตี มคีาเฉลีย่และความแปรปรวน
แตกตางกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่นัยยะสำคัญ 0.05 จึงไดเสนอใหใชขอมูลน้ำไหลลงอางเก็บน้ำที่ไดจาก
การสงัเคราะหขึน้มาโดยแบบจำลอง HEC-4 จำนวน 50 ชดุขอมลู มาทำการจำลองสถานการณดวย
แบบจำลอง HEC-3 โดยมเีกณฑทีก่ำหนด คอื ดชันคีวามถีก่ารขาดน้ำ ตองไมเกนิรอยละ 20 ซึง่สามารถ
กำหนดความจุอางเก็บน้ำอยูระหวาง 20.20 ถึง 51.10 ลานลูกบาศกเมตร โดยเลือกใชความจุที่
80 เปอรเซน็ตไทล ซึง่เทากบั 36.80 ลานลกูบาศกเมตร และเมือ่นำไปวเิคราะหในสถานการณปจจบุนั
พบวา ขนาดความจใุหมชวยลดปญหาการขาดแคลนน้ำไดดกีวาความจใุนปจจบุนั

คำสำคญั: อางเกบ็น้ำ, ความจอุางเกบ็น้ำ, สมดลุน้ำ
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Abstract

Water balance method has been adopted to design reservoir capacity for decades.
The method can simulate the amount of water in a reservoir at any given time, which allows
water demand and supply to be matched, given different scenarios of the reservoir existence
and capacity. In case of a drought, for example, the method can simulate weather the water
shortage is within the acceptable limits or not, given 30-years historical rainfall and runoff data.
However, the magnitude and pattern of rainfall and runoff have been significantly changed due
to unpredictable climates. Thus, there is a need for an improvement in the designing of the
reservoir storage capacity to account for the effects of climate change. In this study,
Huai-Tha-Koei Reservoir, which was operated since 2001 with storage capacity of 23.4 MCM,
was selected as a case study to analyze the differences between historical rainfall-runoff data
and the current actual rainfall-runoff data. After the analysis, improvement in the process of
designing reservoir storage capacity is recommended to account for climate change. The
findings demonstrate that the mean and variance of the current precipitation and water
flowing into the reservoir is different from those estimated in the past at significant level of
0.05. Therefore, we suggest a methodology to generate synthetic water inflow of 50 data sets
using HEC-4. The synthetic data was then used to simulate different reservoir storage
capacities, based on criteria, using HEC-3. The criteria is Frequency Shortage Index  not more
than 20% .  From the above criteria, the appropriate storage capacity is between 20.20 and
51.10 MCM. At 80 percentiles, the capacity is 36.80 MCM. At this capacity, it is found that, the
issues of water shortage can be significantly improved compared to those capacity designed
from the traditional water balance method.

KEYWORDS: Reservior, Reservoir Capacity, Water Balance
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"น้ำ คอื ชวีติ" และเปนปจจยัการผลติทีส่ำคญั ซึง่ปจจบุนัสบืเนือ่งจากผลของการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ทำใหประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงและอุทกภัยเปนประจำ และมีแนวโนมที่จะ
ทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ ซึง่รฐับาลไดเหน็ถงึความสำคญัดงักลาว จงึไดกำหนดเรือ่งความมัน่คงดานน้ำไว
ในแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 และแผนระดับ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำ 20 ป แตในดานการปฏิบัติตามแผน
ดงักลาว จะพบวาไมสามารถดำเนนิการพฒันาไดตามเปาหมายทีก่ำหนดไว ซึง่ปจจยัหนึง่ทีเ่ปนสาเหตสุำคญั
ทีท่ำใหไมสามารถดำเนนิการไดตามเปาหมาย คอื ผมูสีวนไดเสยี องคกร/นกัวชิาการอสิระ มคีวามเหน็ที่
แตกตาง ไมเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนา จนบางครั้งนำไปสูความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดเสีย
และหนวยงานของรัฐ

งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาประเภทของความขดัแยง ศกึษาการแกปญหา แนวคดิทฤษฎี
การจดัการความขดัแยง และนำเสนอแนวทาง และรปูแบบการจดัการความขดัแยง ในการดำเนนิการ
โครงการพัฒนาแหลงน้ำ โดยการรวบรวมขอมูลและเหตุผลการคัดคานโครงการพัฒนาแหลงน้ำ
จากทั่วประเทศ จำนวน 24 โครงการ และการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสำคัญ 4 กลุม
ไดแก 1.กลมุผบูรหิารระดับสงูของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัโครงการพฒันาแหลงน้ำ 2.กลมุผเูชีย่วชาญ/
นกัวชิาการ/ผมูปีระสบการณดานจดัการความขดัแยง และดานการมสีวนรวมของประชาชน ในการดำเนนิ
การโครงการพัฒนาแหลงน้ำ 3.กลุมผูมีสวนไดเสียในการดำเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ำ และ
4.กลุม NGOs ผลจากการศึกษาพบวา ประเภทของความขัดแยง ในการดำเนินการโครงการพัฒนา
แหลงน้ำ มทีัง้ 5 ประเภท เรยีงตามลำดบัจำนวนทีเ่กดิจากมากไปนอย ไดแก ความขดัแยงดานผลประโยชน
ความขัดแยงดานขอมูล ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม ความขัดแยงดานความสัมพันธ และ
ความขัดแยงดานโครงสราง สำหรับแนวคิดทฤษฎีการจัดการความขัดแยง ในการดำเนินการโครงการ
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พฒันาแหลงน้ำทีน่ำมาใช คอื ทฤษฎกีารเจรจา เริม่ตัง้แตการเจรจากนัเอง ไปจนถงึการเจรจาโดยมคีนกลาง
นอกจากนัน้ การนำกระบวนการการมสีวนรวมของทกุภาคสวนมาใช โดยผานทางงานวจิยัทีด่ำเนนิการ
โดยผูมีสวนไดเสียก็เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใชแลวประสบผลสำเร็จ สำหรับแนวทางและรูปแบบ
การจัดการความขัดแยงที่นำเสนอจากการวิจัยนี้ ไดแก การนำกระบวนการไกลเกลี่ยคนกลางมาใชใน
โครงการทีม่ผีลกระทบมาก การสราง Nodes เครอืขายการจดัการความขดัแยงในพืน้ที ่การนำแนวคดิ
มิติใหม (Share for Changes) มาใช การปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหทันสมัย การสงเสริมงานวิจัย
โดยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย การสราง Platform การเขาถึงขอมูลใหหลากหลาย ทั้งนี้
โดยการรวมมอืกบัภาคเอกชน ผแูทนราษฎรในพืน้ที ่เยาวชน และหนวยงานความมัน่คง โดยการนำหลกั
นยิมการปฏบิตักิารจติวทิยามาประยกุตใช นอกจากนัน้ในการวจิยัยงัพบวา การประยกุตใชกระบวนการ
วาดภาพฉากทัศนที่เปนผลจากแรงผลักดันสำคัญ และนำมิติพลังอำนาจ STEEP-M มาเปนกรอบ
ในการวเิคราะหพจิารณากลยทุธทีต่องการ ทำใหการพจิารณาเปนไปอยางมรีะบบและรอบดาน สามารถ
นำไปประยุกตใชในการหาแนวทางกลยุทธในเรื่องอื่นๆ ได

คำสำคญั: การจดัการความขดัแยง, การพฒันาแหลงน้ำ

Abstract
King Bhumibol's royal decree emphasized the importance of water resources as

"water is life" due to water important factor as life essential and the kingdom's key production
element. At present, the effects of climate change causing Thailand to suffer from droughts
and floods on a regular basis and tends to intensify. Therefore, the government has seen the
importance to solve these problems. In Level 1 plans of the 20-year National Strategic Plan,
water security is also announced in the National Strategy. And in Level 2 plans of the 12th

National Economic and Social Development Plan has set targets and indicators for creating
water security, such as areas and the value of damage from floods and droughts tends to
decrease while the irrigated area increases 350,000 rai per year. In addition, in the level 3 plan
of the 20-year Water Management Strategy has set framework time into short, medium
and long-term to reach the goals in appropriate manners. However, the plan's goals
accomplishment has been very difficult to reached in reality. Therefore, Thailand continues to
encounter unmanageable drought and floods every year. One key factor causing the inability
to achieve the target is the stakeholders / Organizations / independent academics have
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different opinions and perspectives. Stakeholders did not agree and comply with the devel-
opment and issued guidelines. As a result, the conflicts between stakeholder groups and
government agencies always taken place.

The objective of this research is to study the types of conflicts, find problem solving
concept through the learning and undertaking literatures on conflict management theories,
and present the guidelines for conflict management towards implementation of better water
resources development project. The research methodology includes collecting data and the
causes of problems from selected water resources development projects data available in
Thailand, total of 24 projects. And in-depth interviews of 4 key informants, including
1. Executives from agencies related to water resources development projects, 2. Specialists
/ academics / experienced in conflict management and the participation of the people in
implementing the water resources development projects, 3.Stakeholder groups in the
implementation of water resources development projects and, 4. NGOs. There are 5 conflict
types of water resources development projects, which are ranked in order from highest to
lowest, namely conflicts of interest. Data Conflict of values or values relationship conflicts and
structural conflicts for the concept of conflict management theory in implementing the water
source development project, which is used as a hermit, the negotiations began with one
another. to the negotiation with mediator. Other than that, the implementation of the
participation from all sectors through research conducted by stakeholders. It is another tool
that has been successfully used for conflict management approaches and forms. Presented
in this research are the implementation of mediation processes for projects that have a large
impact. Creating Nodes, a local conflict management network, the introduces of the new
dimension for sharing for changes in law regulations. Promoting research using stakeholder
participation, creating a platform for accessing information. However, in collaboration with the
private sector representatives in youth areas and security agencies by applying the doctrine
of psychology apply. In addition, the research also found that the application of the drawing
of a scene. That is a result of an important driving force and using the STEEP-M power
dimension as a framework for analysis and consideration of the desired strategy. This makes
the consideration systematic and all-round to be able to be applied to find other strategies.

KEYWORDS: conflict management, water resources development
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บทคัดยอ
การศกึษาวจิยัครัง้นีไ้ดมงุเนนเพือ่คนหาแนวทางทีด่ทีีส่ดุในการวางแผนพฒันาแหลงน้ำโดยอาศยั

ทฤษฎีกระบวนการการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น จากการศึกษารวบรวมคนควาขอมูล และแบบสอบถาม
สัมภาษณที่ไดจากผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาแหลงน้ำ โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น (Analytic
Hierarchy Process: AHP) เพือ่จดัลำดบัความสำคญั พบวาปจจยัทีม่คีวามสำคญัตอการคดัเลอืกโครงการ
พฒันาแหลงน้ำประกอบดวยปจจยัหลกั 6 ดาน โดยปจจยัทีม่คีวามสำคญัลำดบัที ่1 ปจจยัทางดานวศิวกรรม
รอยละ 29.35 ลำดบัที ่2 ปจจยัทางดานอทุกวทิยา รอยละ 19.44 ลำดบัที ่3 ปจจยัทางดานผลกระทบ
สิง่แวดลอม รอยละ 15.61 ลำดบัที ่4 ปจจยัดานประชาชนและสงัคม รอยละ 15.41 ลำดบัที ่5 ปจจยั
ดานการชลประทาน รอยละ 13.47 และลำดบัสดุทาย ปจจยัดานเศรษฐกจิ รอยละ 6.45 เมือ่นำคะแนน
คาน้ำหนกัรอยละทีไ่ดไปทดลองเลอืกโครงการพฒันาแหลงน้ำในกรณศีกึษาพืน้ทีบ่านไรดงตำบลบานหลวง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่เหมาะสมในบริเวณพื้นที่ดังกลาวคือ
แนวทางพฒันาแหลงน้ำทางเลอืกที ่2 กอสรางฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอมระบบผนัน้ำ จำนวน 1 แหง
และกอสรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็ จำนวน 1 แหง

คำสำคญั: การคดัเลอืกโครงการพฒันาแหลงน้ำ, การวเิคราะหเชงิลำดบัชัน้, กรมชลประทาน
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Abstract
This research aims to find out the best alternative planning for water resource

development by application of Analytic Hierarchy Process. The important factors for water
resource development were determined by using a literature review and the opinions of the
experts in water resources development. Then, the Analytic Hierarchy Process techniques
to determine the importance of each factor to project prioritization.

In conclusion, the importance of the factors includes 6 main criteria. The most important
is the engineering factor weight 29.35%, the second is hydrology weight 19.44%, the third
is environmental impact weight 15.61%, the fourth is population and society weight 15.41%,
the fifth is irrigation weight 13.47% and finally economic 6.45%. After that, apply the weight
value of each factor to select water resource development projects in the case study of Rai
Dong Village, Ban Luang Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province. The best
alternative planning for water resource development is alternative number 2 by constructing
reinforced concrete weir with diversion flume and the small reservoir.

Keywords: water resource development project selection, Hierarchical Analysis, Royal Irrigation
Department
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for Improving Water Management Problem in Thailand
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บทคัดยอ
การบริหารจัดการน้ำที่ไมมีประสิทธิภาพถือเปนปญหาสำคัญที่ประชาชนคนไทยไมสามารถ

เพกิเฉยได ในป 2561 ทีผ่านมา รฐับาลไดจดัต้ังพระราชบญัญัตทิรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ขึน้ โดยหวงัวา
กฎหมายฉบับนี้จะชวยปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำของประเทศไดอยางยั่งยืน งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
คนหาคำตอบวากฎหมายดังกลาวจะสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำของไทยไดอยางไร ซึ่งผูวิจัย
ดำเนินการหาขอมูล ครอบคลุมตั้งแตการรวบรวมปญหาของการบริหารจัดการน้ำของไทย จากนั้น
แบงปญหาออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 1) การจดัสรรน้ำทีเ่ทาเทยีม 2) การจดัการน้ำในภาวะวกิฤติ
3) การจัดการคุณภาพน้ำและการอนุรักษทรัพยากรน้ำ และ 4) การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ตอมาวิเคราะหและจำแนกบทบญัญตัภิายใตกฎหมายฉบบันีเ้พือ่ใหสอดคลองกบัประเดน็การแกไขปญหา
ในแตละกลุม ทั้งนี้การวิเคราะหดังกลาวจะรวมถึงประเด็นออนไหวหรือขอที่รัฐควรคำนึงถึงหากนำ
บทบัญญัติเหลานั้นมาใชแกปญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใหการนำกฎหมายมาปรับใชกับการบริหาร
จัดการน้ำมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากประเด็นออนไหวตางๆ ผูวิจัยไดศึกษาและนำเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรที่ไดถูกอางอิงไวในกฎระเบียบและแผนงานของการบริหารจัดการน้ำในสหภาพยุโรป
มาปรับใช พรอมจัดทำเปนขอเสนอเพื่อใหรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำ
ของประเทศนำไปปรับใชไดตอไปในอนาคต

คำสำคญั: ปญหาการบรหิารจดัการน้ำของไทย, กฎหมายน้ำ, เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร
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Abstract
Thailand requires water around 147,747 million m3, whereas freshwater is available in

only 102 million m3. Furthermore, water conflict still expands widely. Thus, ineffective water
management is the crucial issue which Thai citizen cannot ignore. In 2019, Thai government
established the Act on Water Resources B.E. 2561 (2018) and they expected this law to
improve Thailand water management problems sustainable. The research provides the answer
that how this new water law can improve the problems. Researcher starts the research by
gathering water management problems in Thailand and separating them into four groups
include 1) the equal water allocation 2) the management of water crisis 3) the management
of water's quality and water resources conservation, and 4) the integrated water resources
management. After that, provision of the new water law is analysed to present the concept
and sensitive aspects that correspond to the improvement of the problems in each group.
Finally, economic instrument, mentioned in the Water Directive Framework and Water
Management Plan of European countries, is presented for improving the problems and
sensitive areas. Researcher examines the first group of the problem named the equal water
allocation and diagnoses demand-side and supply-side of economic instrument to be the
guideline of improvement. The result of this research can encourage Thai government
for using the new water law to improve water management. They also consider the sensitive
aspects in the practical processes. Moreover, the concept of economic instrument can be
applied to other groups of water management problem.

Keywords: Thailand water management problems, water law, economic instrument
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Study of Small Pond Water Storage Increment Potential in Pasak II-Subbasin
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บทคัดยอ
ลมุน้ำปาสกัสวนที ่2 เปนพืน้ทีต่นน้ำของลมุน้ำปาสกั ซึง่พืน้ทีร่อยละ 94.85 เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม

ทีอ่าศยัน้ำฝนเปนหลกั การศกึษานีไ้ดวเิคราะหสมดลุน้ำโดยใชแบบจำลองคณติศาสตร SWAT ดวยขอมลู
น้ำฝนน้ำทาตัง้แตป พ.ศ. 2531-2560 พบวา น้ำทาทีไ่หลผานลมุน้ำปาสกัสวนที ่ 2 เทากบั 1,142.12
ลาน ลบ.ม. ตอป มากกวาความตองการใชน้ำทีพ่จิารณาครอบคลมุน้ำเพือ่การอปุโภคบรโิภค การเกษตร
อตุสาหกรรมและรกัษาระบบนเิวศ โดยพบวา มคีวามตองการใชน้ำในปจจบุนัรวม 762.98 ลาน ลบ.ม.
ตอป และความตองการใชน้ำในอนาคตอกี 20 ปเทากบั 852.27 ลาน ลบ.ม. ตอป อยางไรกต็าม ผลการ
ประเมนิสมดลุน้ำแสดงถงึแนวโนมการขาดแคลนน้ำในชวงเดอืนพฤศจกิายน ถงึ มนีาคม ซึง่เปนหนาแลง
ดังนั้น การศึกษานี้จึงเสนอแนวทางในการกักเก็บน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ
ซึง่พจิารณาจากความเหมาะสมของชนดิดนิตามการจำแนกของกรมพฒันาทีด่นิ และขอมลูความลาดชนั
ของพืน้ที ่พบพืน้ทีม่ศีกัยภาพในการกกัเกบ็น้ำ 244,175 ไร คดิเปนรอยละ 35.55 ของพืน้ทีเ่กษตรกรรม

การวเิคราะหปรมิาณน้ำท่ีสามารถกกัเกบ็ไดเพิม่เตมิ แบงออกเปน 3 กรณศีกึษา ไดแก กรณทีี ่1
ประยกุตใชทฤษฎกีารจดัการนาและทีด่นิ แบงพืน้ทีเ่ปน โคก หนอง และ นา  กรณทีี ่ 2 ประยกุตใช
ทฤษฎีการจัดการนาและที่ดินรวมกับแนวคิดสระขนาดเล็ก แบงพื้นที่เปนโคก นา และสระ กรณีที่ 3
ประยุกตใชทฤษฎีการจัดการนาและที่ดินรวมกับแนวคิดสระขนาดเล็กแตไมมีพื้นที่โคก พบวา เมื่อสิ้น
ฤดฝูน กรณทีี ่1,2 และ 3 สามารถกกัเกบ็น้ำเพิม่เตมิได 470 ลาน ลบ.ม., 265 ลาน ลบ.ม.และ 292 ลาน
ลบ.ม. ตามลำดบั ทำใหมนี้ำเพยีงพอสำหรบัปลกูขาวนาปและนาปรงัไดเตม็พืน้ที ่93,919 ไร ในกรณทีี ่1,
2 และปลกูได 187,229 ไร ในกรณทีี ่ 3 ทัง้นี ้หากประยกุตใชแนวคดินีร้วมกบัการบรหิารจดัการน้ำใน
อางเกบ็น้ำท่ีมอียแูลวในพืน้ทีย่อมเกดิประโยชนสงูสดุตอเกษตรกรและผใูชน้ำอ่ืนๆ ในลมุน้ำ

คำสำคญั: แบบจำลอง SWAT, ลมุน้ำปาสกัสวนที ่2, การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ, สระขนาดเลก็,
การบริหารจัดการน้ำ
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Abstract
Pasak River Basin Part 2 is upstream of the Pasak River Basin, where 94.85% of the

area is agricultural land that relies mainly on rainwater. This study analyzed water balance
using SWAT mathematical model with rainfall-runoff data from 1988-2017. It was found that
runoff flowing through the Pasak River Basin Part 2 is 1,142.12 MCM per year, more than the
water demand covering water consumption, agriculture, industry, and ecological conservation.
The total current water demand is 762.98 MCM per year and the future demand for water in
the next 20 years is 852.27 MCM per year. However, the water balance assessment shows a
trend of water shortages during the dry season, November to March. Therefore, this study
proposes alternatives to store additional water in areas with water retention potential,
determined from the suitability of soil types according to the Land Development Department,
and slope data. The area with the potential to store water was 244,175 rai, accounting
for 35.55% of the agricultural area.

Further analysis of the additional collected water and the water allocation was divided
into 3 case studies: Case 1 applied rice and land management theory. The area was allocated
into mound, swamps, and rice fields. Case 2 applied rice and land management theory
together with the concept of a small pond. The area was allocated into mound, rice fields, and
ponds. Case 3 applied rice and land management theory and the concept of a small pond,
but without mound. It was found that at the end of the rainy season, cases 1, 2, and 3 can
store additional water of 470 MCM, 265 MCM, and 292 MCM, respectively. These amounts of
water are sufficient for in-season rice and off-season rice in the total area of 93,919 rai in case
1, 2, and 187,229 rai in case 3. The study also suggested that applying these alternatives with
the water management of the existing reservoirs could maximize benefits to farmers and other
water users in the river basin.

Keywords: SWAT models, Pasak River Basin Part 2, Land use change, Small pond, Water
management
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การจดัการน้ำรวมกนัระหวางหนวยงานภาครฐัและเกษตรกรในแปลงนา
ในโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาชณัสตูร

Joint Water Management between Government Agencies and Farmers in
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บทคัดยอ
สถานการณการขาดแคลนน้ำเปนปญหาที่สำคัญและเพิ่มระดับความเขมขนขึ้นอยางตอเนื่อง

ตอการบรหิารจดัการน้ำ  จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองหาแนวทางการจดัการน้ำทีม่ปีระสทิธภิาพและคมุคา
เพื่อใหเกิดผลดีตอผูใชน้ำในทุกภาคสวน สำหรับประเทศไทย การทำนาขาวถือเปนหนึ่งในกิจกรรมที่มี
การใชน้ำในปรมิาณมากและผวูจิยัไดพจิารณาแลววาการจดัการน้ำรวมกนัระหวางหนวยงานภาครฐัและ
เกษตรกรในระดับแปลงนาจะเปนพื้นฐานสำคัญตอการจัดการน้ำในระดับพื้นที่ที่มีขนาดใหญไดตอไป
จงึไดกำหนดวตัถปุระสงคการศกึษาเพือ่เรยีนรกูารจดัการน้ำในแปลงนารวมกนัระหวางหนวยงานภาครฐั
และเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร โดยดำเนินการศึกษาในนาขาว 2 แปลง
และใชสมดลุน้ำรายสปัดาหในแปลงนาเปนเครือ่งมอืในการหาสดัสวนการใชน้ำจากแหลงตางๆ และสดัสวน
ของบทบาทการจัดการน้ำระหวางหนวยงานภาครัฐและเกษตรกร ผลจากสมดุลน้ำนำไปสูการพัฒนา
แนวทางการจดัการน้ำในระดบัแปลงนา ซึง่สามารถขยายผลไปสกูารจดัการน้ำรวมกนัในระดบักลมุผใูชน้ำ
ระดับคลองสงน้ำ ระดับฝายสงน้ำและบำรุงรักษา ระดับโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา และระดับ
ลมุน้ำ ตามลำดบั

คำสำคญั: การจดัการน้ำรวมกนั, การจดัการน้ำในระดบัแปลง, การจดัการน้ำในแปลงนา, สมดลุน้ำ
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Abstract
Water scarcity is a significant problem and concentratedly increase continuously in

water management. Therefore, it is necessary to find practical and cost-effective water
management that benefits all water user sectors. In Thailand, rice cultivation is one of the
activities that consume much water. Therefore, the researchers have determined that joint
water management between government agencies and farmers at the rice field level is an
essential basis for water management at a larger level. The objective of this study was to learn
about the joint management between government agencies and farmers in Channasute
Operation and Maintenance Project. The study was conducted in two rice fields and used
weekly water balance in rice fields to determine the proportion of water use from different
sources and the proportion of the role of water management between government agencies
and farmers. The result drawn from water balance leads to the development of water
management guidelines at the rice field level, which can be extended to the joint water
management at the water user group level, irrigation canal level, operation and maintenance
branch, operation and maintenance project, and river basin level.

Keywords: Joint water management, Field level water management, Rice field water
management, Water balance
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การจดัลำดบัความสำคญัของเกณฑการบำรงุรกัษาประตรูะบายน้ำในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธานี
Prioritizing Floodgate Maintenance Criteria in Pathum Thani Province

พรรณภิา ดวงเกดิ, ไชยาพงษ เทพประสทิธิ ์และวราวธุ วฒุวิณชิย
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นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บทคัดยอ
การบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอาศัยกลไกประตูระบายน้ำในการควบคุม

ปรมิาณและเสนทางการไหลของน้ำ แตดวยประตรูะบายน้ำมอีายกุารใชงานมาอยางยาวนาน จำเปนตอง
มกีารบำรงุรกัษา เนือ่งดวยขอจำกดัดานงบประมาณของประเทศ จงึไมสามารถบำรงุรกัษาประตรูะบายน้ำ
ทีม่อียอูยางมากไดในคราวเดยีวกนั การจดัลำดบัความสำคญัของเกณฑ โดยประยกุตใชวธิกีารวเิคราะห
ตามลำดบัชัน้ (AHP) เพือ่ประกอบการพจิารณาการจดัตัง้คาของบประมาณในการบำรงุรกัษาประตรูะบายน้ำ
ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานปทุมธานี โดยการพิจารณาเกณฑดานวิศวกรรม
ดานเศรษฐกจิและดานสงัคม ซึง่ผเูชีย่วชาญในการบรหิารจดัการน้ำในพืน้ที ่ไดพจิารณาเกณฑการจดัลำดบั
ความสำคญั ดงันี ้การประเมนิเกณฑหลกัพบวา ดานวศิวกรรม (0.586) มคีวามสำคญัมากทีส่ดุ รองลง
มาคอื ดานสงัคม (0.228) และ ดานเศรษฐกจิ (0.186) ตามลำดบั สวนเกณฑการประเมนิรอง ดานพืน้ที่
ชมุชน (0.469) มคีวามสำคญัมากทีส่ดุ ดานมลูคาความเสยีหายตอพืน้ทีช่มุชน (0.427) และอายปุระตู
ระบายน้ำ (0.333) มคีวามสำคญัรองลงมาตามลำดบั จากการศกึษานีส้ามารถนำไปประกอบการจดัลำดบั
ความสำคัญในการบำรุงรักษาของประตูระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรือประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆ
ซึ่งจะนำไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน

คำสำคญั: เกณฑการบำรงุรกัษาประตรูะบายน้ำ, กระบวนการตดัสนิใจแบบวเิคราะหลำดบัชัน้ (AHP),
การบริหารจัดการน้ำ
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Abstract
Water management in normal and critical conditions relies on floodgate mechanisms

to control the volume and flow of water. Maintenance is thus necessary for floodgates that
have long service lives. However, many of the existing floodgates cannot be maintained at the
same time due to national budget restrictions. Criteria prioritization is a method of Analytical
Hierarchy Process (AHP) applied to evaluate a budget request for maintaining the floodgates
in the responsible area of the Pathum Thani Irrigation Project. The criteria considered
includes the engineering, economic and social aspects and will be evaluated by a local water
management experts. The results show that the engineering (0.586) is the highest important
of the major criteria following by social (0.228) and economic (0.186) respectively. In addition,
the most important of minor criteria are community area (0.469), the value of the damage to
the community area (0.427), and the age of the floodgate (0.333) respectively. This research
will apply to the maintenance priorities of the floodgates in Pathum Thani Province or other
areas to increased efficiency in sustainable water management.

Keywords: Thailand water management problems, water law, economic instrument
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ปจจยัทีส่งผลกระทบตอคณุภาพงานกอสรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็:
ในเขตสำนกังานชลประทานที ่ 12 กรมชลประทาน

Factors Affecting the Construction Quality of Small Reservoirs.
The Study was Conducted in the Responsible Area of

Regional Irrigation Office 12, Royal Irrigation Department
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บทคัดยอ
การศกึษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคหลกัของการกอสรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็คอืการบรรเทาปญหา

การขาดแคลนน้ำ และสามารถกกัเกบ็น้ำในฤดนู้ำหลากมาเปนแหลงน้ำตนทนุทีจ่ะนำไปใชใหเปนประโยชน
ไดจนตลอดฤดแูลง  ไดอยางมปีระสทิธภิาพโดยในการเลอืกกอสรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็นัน้คอืการคนหา
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพโครงสรางของโครงการซึ่งไดรับเลือกใหเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้
กรอบวิธีการหลักคือการดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น Analytic Hierarchy
Process (AHP) เพือ่เปนเครือ่งมอืในการสรางระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจการศกึษา ปจจยัทีส่งผลกระทบ
ตอคุณภาพงานกอสรางอางเก็บน้ำขนาดเล็ก: กรณีศึกษาหนวยงานในเขตสำนักชลประทานที่ 12
กรมชลประทาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการกอสรางอางเก็บน้ำขนาดเล็กและพัฒนา
กระบวนการทำงานในการเสรมิสรางคณุภาพของอางเกบ็น้ำขนาดเลก็ของกรมชลประทานโดยการศกึษา
ครั้งนี้ไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ รวมทั้งการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถและ
มีประสบการณที่เกี่ยวของจำนวน 20 ทาน จากนั้นจึงนำเกณฑดังกลาวไปวิเคราะหตามหลัก AHP
สุดทายจึงนำผลที่ไดจากการสัมภาษณไปเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาจากปญหาดานคุณภาพอางเก็บน้ำ
ขนาดเลก็ในเขตพืน้ทีศ่กึษาจากการศกึษาและทบทวนแนวคดิทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วของ สรปุไดวา
คณุภาพของงานกอสรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็  คอืการดำเนนิการกอสรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็ใหถกูตอง
ตามขอกำหนดของกรมชลประทาน โดยในการกอสรางอางเก็บน้ำขนาดเล็กนั้นมีปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอคุณภาพงานกอสรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็อย ู3 ปจจยั คอื ปจจยัดานการสำรวจ ปจจยัดานการออกแบบ
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และปจจยัดานการกอสราง โดยการดำเนนิการทกุขัน้ตอนจะตองมกีารพจิารณาและดำเนนิการใหถกูตอง
ตามหลกัวชิาการเสมอ ใหไดมาซึง่ขอมลูทีม่คีณุภาพ แบบกอสรางทีม่คีณุภาพ และอางเกบ็น้ำขนาดเลก็
ทีม่คีณุภาพด ีตรงตามวตัถปุระสงค

คำสำคญั: การวเิคราะหเชงิลำดบัชัน้ (AHP), อางเกบ็น้ำขนาดเลก็, ปจจยัดานการสำรวจ, ปจจยัดาน
การออกแบบ, และปจจัยดานการกอสราง

Abstract
The main purposes of small reservoir construction are water shortage mitigation and

flood prevention. One of the biggest challenges on small reservoir construction is the finding
of factors effecting the project structural quality which was chosen as the main objective of
this study. The key methodology framework is an implementation of Analytic Hierarchy
Process (AHP) to support decision on the factors affecting the construction quality of small
reservoirs. The study was conducted in the responsible area of Regional Irrigation Office 12,
Royal Irrigation Department (RID). The findings could be used to explain problem occurred in
small reservoirs during the construction process and implemented as quality control for small
reservoir constructions. The qualitative interview data from 20 related experts and engineers
with experiences in small reservoir construction was conducted. Their criterion was analyzed
through the methodology framework of AHP principle before compared the output to the
actual problem that occurred in the study area. In conclusive findings, there are 3 factors of
concern including Survey factor, Design factor and Construct factor. To assure construction
quality of small reservoir the mentioned factors must be academically considered, monitored,
and planned.

Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP) , Small reservoir, Survey factor, Design factor and
Construction factor.
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แนวทางการดำเนนิงานของเขือ่นราศไีศลเพือ่หลกีเลีย่งการแพรกระจายของดนิเคม็
สแูหลงน้ำในพืน้ทีร่าบน้ำทวมถงึของแมน้ำมลู

โดยการประยกุตใชแบบจำลองวเิคราะหระบบแมน้ำ (RAS)
Guidelines for the Operation of RasiSalai Dam Operation to Avoid the Spread of

Saline Soil into Water Bodies in the Floodplain of
the Mun River by Applying the River Analysis System (RAS) Model

สมบตั ิชืน่ชกูลิน่
Sombat Chuenchooklin, Ph.D.

รองศาสตราจารย สถานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการดานทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทคัดยอ
ผลการศกึษาความเปลีย่นแปลงของคณุภาพน้ำในแหลงน้ำอันเนือ่งมาจากการควบคมุบานระบายน้ำ

ของเขื่อนราษีไศล ภายใตโครงการจัดทำแผนงานการชดเชยการสูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพ
และการใชประโยชนจากปาบงุปาทามกรณมีเีขือ่นราษไีศล ในชวงปลายป พ.ศ.2562 ถงึกลางป พ.ศ.2563
พบวาคาคุณภาพน้ำในแหลงน้ำแตละกลมุมคีวามสมัพนัธเปนปฏภิาคกลบักนักบัคาระดับน้ำในอางเกบ็น้ำ
ของเขือ่นราษไีศล โดยแหลงน้ำทีอ่ยใูนแตละกลมุ คอื ก.ในอางเกบ็น้ำของเขือ่น ข.ในลำน้ำมลูและสาขา
ทีไ่หลลงอาง ค.ในแหลงน้ำบนพืน้ทีร่าบน้ำทวมถงึหรอืปาบงุปาทาม และ ง.แหลงน้ำอ่ืน ๆ  มคีาสหสมัพนัธ
(R2) 0.66  0.43  0.68 และ 0.25 ดวยคาเบีย่งเบนมาตรฐานที ่7.5  29.4  88.8 และ 223.7 mS/m
ตามลำดบั เนือ่งจากแหลงน้ำหลายแหงอยใูกลพืน้ทีด่นิเคม็ แนวทางในการดำเนนิงานของเขือ่นจงึควร
ประยกุตใชแบบจำลองวเิคราะหระบบแมน้ำ (RAS) และนำผลซอนทบับนแผนทีภ่มูปิระเทศหรอืคาระดับ
ความสูงเชิงตัวเลขเพื่อชวยในการตัดสินใจรักษาระดับน้ำกักเก็บที่ระดับตาง ๆ โดยไมควรใหมีระดับ
กกัเกบ็ทีต่่ำกวา +117.0 ม.รทก. ซึง่จะชะลอการแพรกระจายของดนิเคม็ลงสแูหลงน้ำในบางแหงได

คำสำคญั: เขือ่นราษไีศล, คาความนำไฟฟา, กดุหนอง, พืน้ทีร่าบน้ำทวมถงึ, แบบจำลองวเิคราะหระบบแมน้ำ
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Abstract
From the study of changes in water quality in water sources due to the control of the

Rasi Salai Dam gates under the work plan to compensate for loss of income from occupation
and utilization of Bung Pa Tam forest in the event of a Rasi Salai dam was conducted in late
2019 to mid-2020. It was found that the water quality values in each water source group were
inversely related to the water level in the reservoirs of the Rasi Salai Dam. The water sources
that are in each group: a. In the reservoir of the dam, b. in the Mun River and its branches that
flow into the basin, c. in water resources on the floodplain or wetland and d. other water
sources and the correlation of EC and retention level values (R2) were 0.66, 0.43, 0.68 and 0.25
with standard deviations of 7.5, 29.4, 88.8 and 223.7 mS/m, respectively. Because many water
sources are near saline soil areas. Therefore, guidelines for dam operations should be based
on River Analysis System (RAS) models and superimposed on topographic maps or digital
elevation model to assist decision-making on how to maintain water retention at different
levels. It should not have a retention level lower than +117.0 m. MSL, which will slow down the
spread of saline soils into water bodies in some places.

Keywords: Diversion dam, Saline soil, Water bodies, Floodplain, Mun river, RAS model
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บทคัดยอ
การจัดการน้ำรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเกษตรกร ทั้งสองฝายตองมีความเขาใจ

ตรงกนัเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน้ำท่ีมอียผูานกระบวนการมสีวนรวม การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่
เรียนรูการจัดการน้ำรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาไรสับปะรดจำนวน
2 แปลง ตำบลหนองพนัจนัทร อำเภอบานคา จงัหวดัราชบรุ ี ตัง้แตเริม่ตนกระบวนการจดัการความรู
ลงพืน้ทีส่ำรวจแปลงเกษตรและแหลงน้ำตางๆ รวมกนั วเิคราะหสดัสวนการใชน้ำจากแหลงน้ำประเภท
ตางๆ รวมกันโดยใชสมดุลน้ำรายสัปดาหเปนเครื่องมือในกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการใชน้ำ
รวมกันในระดับแปลง เมื่อทราบถึงสัดสวนของน้ำที่ใชแลว หนวยงานภาครัฐและเกษตรกรไดรวมกัน
กำหนดแนวทางในการจัดการใชแหลงน้ำหลายแหลงรวมกันในพื้นที่ ซึ่งในภาพรวมแนวทางเหลานี้
จะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรผูใชน้ำที่ระบบกระจายน้ำของชลประทานไมทั่วถึง ประโยชนที่ไดจาก
การเรียนรูการจัดการน้ำรวมกันนี้ สามารถนำไปขยายผลในพื้นที่ที่ใหญขึ้นไปได

คำสำคญั: การจดัการน้ำรวมกนั, การมสีวนรวมของประชาชน, สมดลุน้ำ, สดัสวนการใชน้ำ
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Abstract
In order to establish joint water management between the government agencies and

farmers, both parties must have a common understanding of the existing water management
through a participatory process. This study aims to learn about joint water management
between the government agencies and farmers in two pineapple farms at Nong Phanchan
Subdistrict, Ban Kha District, Ratchaburi province. The processes starting from knowledge
management, a joint survey on farm pilots and water sources, analyze the proportion of water
use from different sources using the weekly water balance as a tool in the learning process
and promoting shared water use at the pineapple field level. After the proportion of water
used was analyzed, government agencies and farmers have jointly formulated guidelines
for managing water use from multiple water sources. In general, these approaches will benefit
farmers who use water in which the irrigation water distribution system is not evenly
distributed. The contribution of this collaborative water management process can be
expanded to a larger area.

Keywords: Joint water management, Public participation, Water balance, Water use ratio
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บรเิวณภาคเหนอืของประเทศไทย

The Influence of Global Warming on Rice Evapotranspiration
in the Northern Thailand Irrigation Schemes.
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บทคัดยอ
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือของประเทศไทยและกำลังไดรับผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิคาการคายระเหยของขาวนาป
และนาปรงับรเิวณพืน้ทีโ่ครงการสงน้ำและบำรงุรกัษา 6 แหงในภาคเหนอืของประเทศไทย ดวยสมการ
Penman - Monteith โดยใชขอมลูภมูอิากาศในอดตี พ.ศ. 2531 - 2560 จากกรมอตุนุยิมวทิยา และ
ขอมูลภมูอิากาศในอนาคต พ.ศ. 2561 - 2590 จากแบบจำลองภมูอิากาศโลก (Global Climate Model,
GCMs) ภายใตสถานการณจำลองทางภมูอิากาศแบบ A1B (Balance of all sources) ผลการศกึษา
แสดงใหเห็นวาคาการคายระเหยในอนาคตชวงฤดูนาปเพิ่มขึ้น 1.52 มม./ป และฤดูนาปรังเพิ่มขึ้น
1.47 มม./ป โดยในชวงฤดนูาป โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแมกวงอดุมธารามคีาการคายระเหยมาก
ทีส่ดุ ในขณะทีฤ่ดนูาปรงั โครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาแมแตงมคีาการคายระเหยมากทีส่ดุ ผลจากการ
ศกึษาทีไ่ดจะเปนขอมลูอางองิสำหรบัผกูำหนดนโยบายเพือ่ปองกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

คำสำคญั: คาการคายระเหย, การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ, ภาคเหนอืของประเทศไทย
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Abstract
Rice is an important economic crop of Northern Thailand and is being affected by

climate change. The study aims to assess the evapotranspiration of wet-season rice and
dry-season rice in six Operation and Maintenance Projects in Northern Thailand with
Penman-Monteith equation using the past 30 years climate data from 1988 and 2017 from the
Thailand Meteorology Department and future 30 years climate data between 2018 and 2057
from Global Climate Model (GCMs) under A1B scenario (Balance of all source). The result
showed that the future evapotranspiration of wet-season rice increased by 1.52 mm/year and
dry-season rice increased by 1.47 mm/year. In wet-season rice, Mae Wang Operation and
Maintenance Project has the highest evapotranspiration. While in dry-season rice, Mae
KuangUdom Tara Operation and Maintenance Project have the highest evapotranspiration.
This study will serve as a reference for policymakers to prevent risks posed by climate change.

Keywords: Evapotranspiration, Climate change, Northern Thailand
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Study on Flood Forecasting in Lower Pasak River Basin
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บทคัดยอ
การเกดิอทุกภยัทีร่นุแรงของลมุน้ำปาสกัตอนลางในป พ.ศ. 2553 มสีาเหตมุาจากปรมิาณน้ำฝน

ที่ตกสะสมติดตอกันในหลายพื้นที่ ในชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ตามอิทธิพลของ
รองความกดอากาศต่ำพาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลางและภาคตะวนัออก และมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต
ทำใหสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนปาสักชลสิทธิ์สูงกวาระดับเก็บกักสูงสุด อีกทั้งสภาพน้ำในลำน้ำ
ปาสกัดานทายน้ำยงัลนตลิง่ ประกอบกบัมนี้ำจากคลองชยันาท-ปาสกั ไหลมาสมทบทีห่นาเขือ่นพระรามหก
ทำใหระดับน้ำหนาเขือ่นและปรมิาณน้ำสงู และเพือ่ชวยลดผลกระทบปรมิาณน้ำและระดบัน้ำทีห่นาเขือ่น
พระรามหกจงึตองระบาย ผานเขือ่นพระรามหกไปยงัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา สงผลทำใหน้ำไหลลนตลิง่
เขาทวมบานเรือนราษฎร พื้นการเกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจ ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทำการ
วิเคราะหและประเมินสภาพการไหลของน้ำหลากลุมน้ำปาสักตอนลาง โดยการจำลองสภาพการไหลใน
แมน้ำปาสกัตอนลางดวยแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11 ในการวเิคราะหสภาพน้ำหลาก พบวา
คาสมัประสทิธิค์วามเสยีดทานทองน้ำ (Manning's n) ของลมุน้ำปาสกัตอนลางมคีา เทากบั 0.025 และ
ในการจดัทำแบบจำลองพยากรณน้ำ พบวาฟงกชัน่ทีใ่หความถกูตองแมนยำในการพยากรณน้ำดทีีส่ดุคอื
แบบ Triangular โดยการพยากรณน้ำ ณ วันที ่23 - 30 ตลุาคม พ.ศ.2553 จะใหผลการพยากรณน้ำ
ลวงหนา 2 วนั 3 วนั และ 7 วนั ทีม่คีวามคลาดเคลือ่นเฉลีย่ 0.05, 0.06 และ 0.06 เมตร ตามลำดบั

คำสำคญั: การพยากรณน้ำทวม, แบบจำลอง MIKE 11, เขือ่นปาสกัชลสทิธิ์
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Abstract
The severe flooding of the Lower Pasak River basin was occurred in 2010 due to

the continuous heavy rainfall from October to November because of the low-pressure trough
and Eastern and the Southwest monsoon. Consequently, the water level of the Pasak Jolasid
reservoir was higher than the maximum pool level. Moreover, the downstream of the reservoir
was flooded, and the large quantity of discharge in Chainat Pasak canal flows through Pasak
river at the upstream of Rama VI Dam, so that, the upstream water level was high. Rama VI
Dam has to release excess water to Ayutthaya province to reduce the impact on the upstream
water volume and water level. As a result, houses, agricultural areas, and economic areas were
flooded. This study aims to analyze and estimate flood in Lower Pasak River Basin by using
a mathematical model; MIKE11 to simulate flood discharge and flood water levels. It was
found that the bed resistant's channel (Manning's n) of the Lower Pasak river were 0.025.
The most accuracy function was Triangular. It was used to forecast flood water levels during
Time of Forecast (ToF) 23 - 30 October 2010 for 2 days, 3 days, and 7 days ahead. It returned
average error of 0.05, 0.06 and 0.06 m, respectively.

Keywords: flood forecasting, MIKE 11, Pasak Jolasid dam
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การคาดการณปรมิาณน้ำทาโดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพืน้ทีล่มุน้ำลำพระเพลงิ
Runoff Estimation by NRCS-CN Model in the Lam Pra Pleng Basin
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บทคัดยอ
พื้นที่ตนน้ำสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังมีการตรวจวัดขอมูลทาง

อทุกวทิยาไมเพยีงพอ การประเมนิน้ำทาดวยแบบจำลอง NRCS-CN จงึเปนทางเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะสม
แตพารามเิตอรทีใ่ชในแบบจำลองจะตองปรบัใหเหมาะสมกบัพืน้ที ่การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่เลอืก
พารามิเตอรที่เหมาะสมจากการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร 5 กรณี มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่
ลุมน้ำลำพระเพลิง โดยใชเหตุการณพายุฝนที่สถานีวัดน้ำทา M145 จำนวน 180 เหตุการณ ในชวง
ป พ.ศ. 2548 - 2560 ผลการศกึษา พบวา ในกรณทีีม่กีารปรบัเปลีย่นคาพารามเิตอร Ia, CNII    และ    ให
มคีาเทากบั 0.05S, 68 และ 1 ตามลำดบั ใหคาความถกูตองของแบบจำลองมากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบักรณอีืน่ โดยมคีา R2, RMSE, NSE, PBIAS เทากบั 0.55, 1.45, 0.49 และ 19.86 ตามลำดบัซึง่ถอืวา
อยูในเกณฑที่ยอมรับไดในระดับปานกลาง

คำสำคญั: แบบจำลอง NRCS-CN, หมายเลขโคงน้ำทา, ปรมิาณการสญูเสยีเริม่ตน
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Abstract
Most upstream watersheds in North-eastern Thailand still have insufficient measurements

of hydrological data. Assessing runoff with the NRCS-CN model is available alternative, but
the parameters used in the model must be locally optimized. The objective of this
study was to select parameters available from the five parameters modified and applied to
the Lam Pra Pleng River Basin. The 180 storm events from the M145 runoff station between
2005 and 2017 were used to calibrated and verified the model. The findings indicate
that; Ia, CNII   ,    values of 0.05S, 68 and 1 respectively gave the highest R2, RMSE, NSE,
PBIAS of 0.55, 1.45, 0.49 and 19.86, respectively. These values are considered moderate at
the acceptance level criteria.

Keywords: NRCS-CN model, Curve number, Initial abstraction
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ผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-19 ทีส่งผลตอความลาชาของงานกอสราง
ของสำนกังานชลประทานที ่ 1 กรมชลประทาน

The Effect of COVID-19 Pandemic on the Delayed Construction Project
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บทคัดยอ
โรคระบาดโควิด-19 เปนโรคระบาดที่เกิดขึ้นมาใหมซึ่งอาจจะมีผลกระทบตองานกอสราง

ของสำนกังานชลประทานที ่1 จงึเปนสิง่ทีผ่ศูกึษามคีวามมงุเนนเพือ่ทีศ่กึษาปญหาความลาชาจากโรคระบาด
โควิด-19 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ที่สงผลตอความลาชา
ของงานกอสรางของสำนักงานชลประทานที่ 1 โดยใชคาน้ำหนักความสำคัญและการวิเคราะห
ความแปรปรวน ANOVA (Analysis of Variance) ของกลมุตวัอยาง 3 กลมุ คอื กลมุพนกังานประจำสำนกังาน
กลมุพนกังานภาคสนามและกลมุผปูฏบิตังิานทัง้ 2 ดานมาสรปุคาเฉลีย่ความถี ่คาเฉลีย่ความรนุแรง และ
นำมาวิเคราะหคาระดับความเสี่ยงของปจจัย จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความลาชา
ในการกอสรางของสำนักงานชลประทานที่ 1 โดยปจจัยที่สงผลกระทบมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก
1.มีโรคระบาดในพื้นที่ ทำใหตองหยุดการทำงาน มีคาระดับความเสี่ยง 11.96 2.คนงานหยุดงานเมื่อ
มีอาการปวย เฝาระวังดูอาการ มีคาระดับความเสี่ยง 10.02 3.ใชคนงานที่สามารถมาทำงานได
ไมเหมาะสมกับงาน มีคาระดับความเสี่ยง 9.92 พบวามีผลกระทบที่มีตอโครงการโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และมคีวามถีโ่ดยรวมอยใูนระดบัเกดิขึน้ปานกลาง มคีวามจำเปนทีจ่ะตองบรหิารความเสีย่ง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได

คำสำคญั: ความลาชา, การบรหิารความเสีย่ง, สำนกังานชลประทานที ่1
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Abstract
The COVID-19 pandemic is a major cause of project construction delayed in Regional

Irrigation Office 1 (RID 1) responsible area. This study aimed to find out the causes and
problems related to the mentioned impacts. Implementation of quantitative statistical analysis
method using ANOVA analysis approach (Analysis of Variance) was 2 conducted toward three
sampling groups including RID1 office-based staffs, RID1 field based staffs, and RID1 staffs
working in both mentioned bases. Rates of frequency and severity are applied to analyse the
level of risk impact. The find out from this study indicates the first 3 most significant risks
affecting to the construction of Regional Irrigation Office 1 listed consecutively are 1) The 11.96
risk value of working termination caused by the pest within the area, 2) The 10.02 risk value
of sick leave workers or the wor kerswho are in the quarantine, and 3) The 9.92 risk value of
putting the wrong man in the wrong job. In summarized, both overall impact and frequency
of occurrence are in the fair/acceptable level (level) suggesting the better risk management
should be understood and applied.

Keywords: Delayed, Risk management, Regional Irrigation Office 1
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ปจจยัทีม่ผีลตอการมสีวนรวมของเกษตรกรในการกอสรางระบบชลประทานในไรนา
กรณศีกึษา งานจดัระบบน้ำโครงการเขือ่นปะอาว PR3 จงัหวดัอบุลราชธานี

Factors Affecting Farmers' Participation in the Construction of On-farm
Irrigation System : A Case Study on-farm Irrigation Systems

Construction at Pa-Ao PR3 Dam Project Ubon Ratchathani Province.
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกอสรางระบบ
ชลประทานในไรนาเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกอสรางระบบ
ชลประทานในไรนาและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรในการกอสรางระบบชลประทานใน
ไรนา และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการมีสวนรวมดานการกอสรางระบบ
ชลประทานในไรนา กลมุตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาวจิยัคอื เกษตรกรในพืน้ทีง่านจดัระบบน้ำโครงการเขือ่น
ปะอาว PR3 จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถามและการสมัภาษณประมวลวเิคราะห
ผลลพัธดวยโปรแกรมทางสถติโิดยใช t-test และ F-Test กำหนดคานยัสำคญั ทางสถติทิีร่ะดับ 0.05
และทดสอบหาคาสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ

ผลจากการวจิยั พบวา เกษตรกรมสีวนรวมในการกอสรางระบบชลประทานในไรนา โดยมปีจจยัทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกรในการมสีวนรวม ไดแก เพศ อาย ุขนาดพืน้ทีท่ำการเกษตร ชนดิพชืทีป่ลกู
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ตั้งแหลงเพาะปลูก การไดรับขาวสาร และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในการกอสรางระบบชลประทานในไรนา 3 ลำดบัแรกไดแก คอื 1) เจาหนาทีไ่ดแจงขอมลูใน
การวางแผนงานสำรวจแนวการกอสรางอยางเหมาะสมและชดัเจน 2) เจาหนาทีไ่ดแจงขอมลูผลประโยชน
ของการกอสรางเพือ่ตดัสนิใจเขารวมโครงการอยางละเอยีดและชดัเจน 3) เจาหนาทีไ่ดแจงขอมลูการสละ
พื้นที่และรวมออกคาใชจายในการกอสรางเพื่อการตัดสินใจเขารวมโครงการอยางละเอียดและชัดเจน

คำสำคญั: เกษตรกร, การมสีวนรวม, ปจจยัทีม่ผีล
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Abstract
This research has purposes are as follows, firstly, to investigate general condition of

farmer's economy and society. Moreover, comparison of personal factors affecting farmers'
participation in construction of farm irrigation systems. Secondly, to study the relationship
between farmers' participation in construction of farm irrigation systems. Lastly, to study
the problems, drawbacks and recommendations of participation in construction of farm
irrigation systems. The sample group in this research is the farmers of the Pa-Ao Dam PR3
in Ubon Ratchathani Province. In addition, this research has collected data from questionnaires
and interviews as well as the results were analyzed with statistical program by using t-test and
F-Test also set significance statistically at the 0.05 and tested for the correlation coefficient.

The results of this research showed farmers' participation in construction of farm
irrigation systems with economic factors and society such as age, size of farming area,
average income per month and how to receive the information. The top three factors affecting
the participation of farmers in construction of farm irrigation systems are as follows, First, the
officers have provided information on planning the construction surveys appropriately and
clearly. Second, the officers have informed the benefits of the construction in order to make
a decision to participate in the project in detail and clearly. Third, the staff have informed the
information about the waiver area and jointly pay the construction cost for the decision to join
the project clearly.

Keywords: Farmer, Participation, Influential factors
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การวเิคราะหการรกุตวัของความเคม็ในแมน้ำเจาพระยา
Salinity Intrusion Analysis in the Chao Phraya River
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แมน้ำเจาพระยาไดรบัอทิธพิลจากการขึน้-ลงของระดบัน้ำทะเล ทำใหในชวงฤดแูลงประสบปญหา

ความเค็มรุกล้ำเขามาในแมน้ำเจาพระยาตอนลางสงผลตอคุณภาพน้ำดิบที่นำไปผลิตน้ำประปาที่สถานี
สบูน้ำดบิสำแล จงัหวดัปทมุธาน ี ในการศกึษาครัง้นีไ้ดใชแบบจำลองทางคณติศาสตร MIKE 11- HD
เพือ่จำลองการไหลในลำน้ำ และแบบจำลอง MIKE 11-AD เพือ่จำลองการพดัพาและแพรกระจายความเคม็
ของแมน้ำเจาพระยาตัง้แต มกราคม ถงึ พฤษภาคม ป พ.ศ.2560 และป พ.ศ.2561 ในการสอบเทยีบและ
ตรวจพสิจูนแบบจำลอง พบวาคาสมัประสทิธิค์วามขรขุระของลำน้ำ (Manning's n) ของแมน้ำเจาพระยา
มคีาอย ูระหวาง 0.026 - 0.040 และคาสมัประสทิธิก์ารแพรกระจายความเคม็มคีาอยรูะหวาง 1,000 -
1,800 ตารางเมตร ตอวนิาท ีการประยกุตใชแบบจำลองเพือ่ศกึษาการรกุตวัของความเคม็ทีส่ถานสีบูน้ำ
ดบิสำแล หากมกีารกอสรางสบูน้ำดบิอกีแหงบรเิวณอำเภอบางไทร จงัหวดัอยธุยา ชวงเดอืน มกราคม
ถงึ พฤษภาคม ป พ.ศ.2561 กรณศีกึษาที ่1 เมือ่มกีารสบูน้ำสถานสีำแล อตัราสบูน้ำ 4.0 ลาน ลบ.ม.ตอวนั
และมกีารสบูน้ำทีส่ถานบีางไทร อตัราการสบูน้ำ 1.0 ลาน ลบ.ม.ตอวนั พบวาคาความเคม็สงูขึน้ เดอืนที่
มีความเค็มมากที่สุด คือ เดือนเมษายน มีคา 0.225 กรัมตอลิตร ซึ่งถือวาไมเกินเกณฑมาตรฐานคา
ความเคม็ของน้ำดบิ และอตัราการเปลีย่นแปลงคาความเคม็เพิม่ขึน้สงูสดุ ทีร่อยละ 21.42 กรณศีกึษาที ่2
เมือ่มกีารสบูน้ำสถานสีำแล อตัราสบูน้ำ 3.5 ลานลบ.ม.ตอวนั และมกีารสบูน้ำทีส่ถานบีางไทร อตัราการสบูน้ำ
1.5 ลาน ลบ.ม.ตอวัน พบวาคาความเค็มสูงขึ้น เดือนที่มีความเค็มมากที่สุด คือ เดือนเมษายน มีคา
0.237 กรัมตอลิตร ซึ่งถือวาไมเกินเกณฑมาตรฐานคาความเค็มของน้ำดิบ อัตราการเปลี่ยนแปลงคา
ความเคม็เพิม่ขึน้สงูสดุ ทีร่อยละ 30.00 กรณศีกึษาที ่3 เมือ่มกีารสบูน้ำสถานสีำแล อตัราสบูน้ำ 2.5 ลาน
ลบ.ม.ตอวนั และมกีารสบูน้ำทีส่ถานบีางไทร อตัราการสบูน้ำ 2.5 ลาน ลบ.ม.ตอวนั พบวาคาความเคม็
สงูขึน้ เดอืนทีม่คีวามเคม็มากทีส่ดุ คอืเดอืนเมษายน มคีา 0.262 กรมัตอลติร ซึง่ถอืวาเกนิเกณฑมาตรฐาน
คาความเคม็ของน้ำดบิในการผลติน้ำประปา 0.25 กรมัตอลติร โดยมคีาความเคม็ทีเ่กนิเกณฑ จำนวน 17 วนั
อตัราการเปลีย่นแปลงคาความเคม็เพิม่ขึน้สงูสดุทีร่อยละ 46.42
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Abstract
The Chao Phraya River is influenced by sea level fluctuations. As a result, during the dry

season, the problem of salinity invasion into the Chao Phraya River, affecting many areas,
especially the use of water to produce tap water at the raw water pumping station Pathumthani
Province . In this study, using MIKE 11- HD mathematical model simulated flows in the river and
using MIKE 11-AD simulated the dispersion of salinity in the river. In the calibration and verification
of the model, between January and May 2017 and 2018, in the calibration and verification of the
model, it was found that the river roughness coefficient (Manning's n) of the Chao Phraya River
was between 0.026 - 0.040. The salinity diffusion coefficient was between 1,000-1,800 square
meters per second. Application of the model to study salinity penetration at raw water pumping
stations. If there is construction of another raw water pumping Bang Sai area Ayutthaya Province,
January to May 2018, Case Study 1 when pumping water stations, the pumping rate is 4.0 million
cubic meters per day. And water is pumped at Bang Sai Station, the pumping rate is 1.0 million
cubic meters per day. It was found that the salinity was higher. The salinity of the month was the
highest at 0.225 g/l, which is not exceeding the raw water salinity standard. And the rate of
change in salinity increased the highest at 21.42 percent. Case Study 2 when the pumping station
was pumped 3.5 million cubic meters per day. And water is pumped at Bang Sai Station,
the pumping rate of 1.5 million cubic meters per day. It was found that the salinity was higher.
The salty month in April is 0. 237 g/l, which is not exceeding the salinity standard of raw water.
The highest salinity change rate was 30.00 percent. Case Study 3 when pumping stations were
pumped at 2.5 million cubic meters per day. And water is pumped at Bang Sai Station,
the pumping rate of 2.5 million cubic meters per day. It was found that the salinity was higher.
The salinity month in April was 0.262 g/l, which was over the norm. Salinity of raw water in tap
water production was 0.25 g/l with a salinity value exceeding the threshold for 17 days. The
highest salinity change rate increased at 46.42 percent.

Keywords: Chao Phraya River , Salinity Intrusion , MIKE 11-HD mathematical model, MIKE 11-
AD mathematical model,
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การปรบัปรงุโคงการจดัการอางเกบ็น้ำลำฉมวก
Improvement of Lam Chamuak Reservoir Operation Rule Curves

ธนยันนัท กรทอง1, ณฐั มาแจง2

Thanainan Kornthong1, Nat Marjang2

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1

ผชูวยศาสตราจารย ภาควชิาวิศวกรรมทรพัยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร2

Email: thanainan_pk@hotmail.com1, fengnmj@ku.ac.th2

บทคัดยอ
อางเกบ็น้ำลำฉมวกเปนอางเกบ็น้ำขนาดกลาง ลกัษณะหวังานเปนเขือ่นดนิ สงู 11 เมตร ยาว

1,500 เมตร ซึ่งอางเก็บน้ำลำฉมวกมีปริมาตรเก็บกัก 23.445 ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่สงน้ำเพื่อ
การเกษตร 11,969 ไร จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการใชประโยชนทีด่นิทีเ่คยเกดิขึน้ ทำให
มปีรมิาณน้ำทาไมแนนอน สงผลตอการขาดแคลนน้ำในพืน้ที ่อกีทัง้อาคารระบายน้ำทีถ่กูกอสรางมาเปน
ระยะเวลากวา 60 ป อาจทำใหประสทิธภิาพการระบายน้ำลดลง เพือ่ใหการบรหิารจดัการน้ำในอางเกบ็น้ำ
เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกบัสภาพปจจบุนั จงึเหน็ควรศกึษาสมดลุน้ำและทำการตรวจสอบ
เกณฑการปฏบิตักิารอางเกบ็น้ำโดยใชแบบจำลองคณติศาสตร MIKE HYDRO BASIN ในการวเิคราะห
สมดลุน้ำในระบบลมุน้ำเพือ่ทราบถงึสภาวะการขาดแคลนน้ำในพืน้ทีศ่กึษา โดยเกณฑพจิารณาการขาด
แคลนน้ำ กำหนดจากการศึกษาดานชลประทานของกรมชลประทานจะยอมใหเกิดการขาดแคลนน้ำไม
เกนิรอยละ 20 ของชวงเวลาทีท่ำการศกึษา หรอื ไมเกนิ 6 ป จากการศกึษาทัง้หมด 30 ป รวมถงึลด
ปรมิาณน้ำไหลลนอาคารระบายน้ำโดยเปลาประโยชน การศกึษาในครัง้นีใ้ชขอมลูดานอตุนุยิมวทิยา และ
อทุกวทิยาทัง้หมด 30 ป (ระหวางป พ.ศ. 2529 - 2558) ไดทำการวเิคราะหทัง้หมด 5 กรณศีกึษา ใน
กรณีศึกษาที่ 1. บริหารจัดการน้ำในอางเก็บน้ำโดยไมกำหนดเกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ำ กรณีศึกษาที่
2. บรหิารจดัการน้ำในอางเกบ็น้ำโดยใชเกณฑปฏบิตักิารอางเกบ็น้ำป 2561 กรณศีกึษาที ่3. บรหิารจดัการ
น้ำในอางเกบ็น้ำโดยใชเกณฑปฏบิตักิารอางเกบ็น้ำป 2562 กรณศีกึษาที ่ 4. บรหิารจดัการน้ำในอางเกบ็น้ำ
โดยใชเกณฑปฏบิตักิารอางเกบ็น้ำโดยการศกึษาครัง้นี ้และ กรณศีกึษาที ่5. บรหิารจดัการน้ำในอางเกบ็
น้ำโดยใชเกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ำโดยการศึกษาครั้งนี้และปรับปรุงประสิทธิภาพอาคารระบายน้ำ
จากการวเิคราะหสมดลุน้ำพบวา กรณศีกึษาที ่2 และ 3 เกดิการขาดแคลนน้ำ จำนวน 7 ป และ 11 ป
ตามลำดบั ซึง่เกนิเกณฑทีย่อมรบัได (ไมเกนิ 6 ป) และในกรณศีกึษาที ่4 และ 5 เกดิการขาดแคลนน้ำ
จำนวน 6 ป ซึง่อยใูนเกณฑทีย่อมรบัได (ไมเกนิ 6 ป) และในกรณศีกึษาที ่5 สามารถควบคมุระดับน้ำ
ไมเกินระดับน้ำเก็บกัก ลดปริมาณน้ำที่เออลนอาคารระบายน้ำลน ลดลงไดโดยเฉลี่ย 7.70 ลาน
ลูกบาศกเมตร/ป และไมเกิดผลกระทบทางดานทายน้ำ
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Abstract
The Lam Chamuak reservoir is medium in size. To be precise, it is an 11 meter high

earth dam that stretches for 1,500 meters. Pertaining to its size, it is capable of storing 23.445
million cubic meters of water which is sufficient to supply for 11,969 Rai of agricultural
landscape. With the alternations of climate and land management, the topic of water balance
should be studied. On top of that, the river outlet was constructed 60 years ago, which is
logical that the draining is reduced in efficiency. In order to well-mange the water supply in
the reservoir in the most efficient manner that suits present era, and the operating criteria
should be further examined by utilizing MIKE HYDRO BASIN mathematical model. Pertaining
to the analysis of the water level balance in the watershed system to determine the situation
of water shortage in the surrounding area, the criteria of the Royal Irrigation Department
permits no more than 20 percent of water shortages of the study period, or no more than 6
years from these past 30 years; including the amount of water overflow in buildings that were
in wasted. This study uses 30 year records of meteorological and hydrological data (1985 -
2015). 5 case studies were analyzed: Case Study 1. Reservoir water management without
specifying the Reservoir Operation Criteria, Case Study 2. Reservoir Water Management by
using Reservoir Operation Criteria for 2018, Case Study 3. Water Management in Reservoirs
using the Reservoir Operational Criteria Year 2019, Case Study 4. Reservoir Water Manage-
ment Using Reservoir Operating Criteria from this study, and Case Study 5. Reservoir water
management using Reservoir Operation Criteria by this study and Improved drainage struc-
ture efficiency. The study on the water level balance have shown that Case Study 2 and 3
caused water shortages for 7 years and 11 years in chronological order; exceeded an
acceptable criteria (no more than 6 years), and Case Studies 4 and 5 have shown that water
shortage during a 6 year period was considered acceptable. To be precise, Case Study 5 has
shown that the water level was not higher than the retained level. It resulted in the reduction
of 7.70 million cubic meters overflow on a yearly basis, and did not affect the downstream.

Keywords: Reservoir Operation Rule Curve, MIKE HYDRO BASIN Mathematical Model, Lam
Chamuak Reservoir
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การปรบัปรงุโคงการจดัการอางเกบ็น้ำลำนางรอง
Improvement of Lam Nang Rong Reservoir Operation Rule Curves
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บทคัดยอ
อางเก็บน้ำลำนางรองเปนอางเก็บน้ำขนาดใหญ ลักษณะหัวงานเปนเขื่อนดินสูง 23 เมตร

ยาว 1,500 เมตร ซึง่อางเกบ็น้ำลำนางรองมปีรมิาตรเกบ็กกั 121.414 ลานลกูบาศกเมตร มพีืน้ทีช่ลประทาน
83,702 ไร เนือ่งจากอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีท่วคีวามรุนแรงขึน้เรือ่ย ๆ เกณฑ
การปฏิบัติการอางเก็บน้ำของเขื่อนลำนางรองที่ใชอยูอาจจะไมเหมาะสมกับสถานการณน้ำในปจจุบัน
ดังจะเห็นไดจากการเกิดฝนตกหนักดานตนน้ำจนทำใหเกิดน้ำไหลลนอาคารระบายน้ำลนใน พ.ศ.2556
สงผลใหเกดิน้ำทวมในพืน้ทีด่านทายเขือ่นลำนางรอง สรางความเสยีหายใหกบัพืน้ทีก่ารเกษตร และปรมิาณ
ฝนตกนอยมากใน พ.ศ.2561 เพยีง 800 มลิลเิมตร หรอืคดิเปน 76% ของปรมิาณฝนเฉลีย่ สงผลใหมี
ปรมิาณน้ำในเขือ่นลำนางรองบางชวงเวลานอยกวา 30% ของความจอุางฯ การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค
เพือ่ปรบัปรงุเกณฑการปฏบิตักิารอางเกบ็น้ำของเขือ่นลำนางรอง โดยใชขอมลูน้ำฝนจากสถานวีดัน้ำฝน
ทีห่วังานเขือ่นลำนางรอง เพือ่นำมาคำนวณความตองการการใชน้ำชลประทานดวยแบบจำลอง WUSMO
จากนั้นทำการวิเคราะหสมดุลน้ำดวยแบบจำลอง MIKE Basin และปรับปรุงเกณฑปฏิบัติการอางเก็บ
น้ำโดยวิธี Vacancy-Minimum Storage Requirement Rule Curves ทำใหทราบถึงศักยภาพการ
จดัสรรน้ำของเขือ่นลำนางรอง และเปนแนวทางในการบรหิารจดัการน้ำใหมปีระสทิธภิาพและสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำสำคัญ: แบบจำลอง MIKE Basin, Vacancy-Minimum Storage Requirement Rule Curves,
อางเก็บน้ำลำนางรอง
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Abstract
The Lam Nang Rong reservoir is big in size. It is an 23 meters high earth dam and

stretch for 1,500 meters. There are 121.414 million cubic meters of storage volume which is
sufficient for 83,702 Rai of irrigation area. Since global climate is more changing, Lam Nang
Rong reservoir operation rule curve may not appropriate for current situation. For examples,
there are heavy raining on the upstream until causing overtopping on the service spillway
in 2013 so that there is flood in the downstream area. There are only 800 millimeters of
rainfall or 76% of average rainfall in 2018 causing sometimes water level is below 30% of
reservoir's capacity. The objective of this study is to improve Lam Nang Rong reservoir
operation rule curves. Rainfall data at Lam Nang Rong Dam were collected and analyzed on
irrigation water requirement by WUSMO. Then, MIKE Basin model is used to simulate water
balance. Vacancy-Minimum Storage Requirement Rule Curves is used to improve rule
curves of Lam Nang Rong Reservoir for potential of the reservoir and effective management
according to climate changing situation.

Keywords: Lam Nang Rong Reservoir, MIKE Basin Model, Vacancy-Minimum Storage
Requirement Rule Curves.
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การเตอืนภยัพบิตัดินิถลมดวยวธิกีารประมวลผลดวยบอรดไมโครคอนโทรเลอร
กบัเซน็เซอรวดัความช้ืนในดนิ

Landslide Early Warning System based on Microcontroller with
Soil Moisture Sensors

วศนิ จติสจุรติวงศ1, สกรรจ จนัทรเขยีว1, หทยัพนัธน ภมุรนิทร1, เปรม รงัสวิณชิพงศ2*

Wasin Jitsujaritwong1, Sagan Chankhiao1, Hathaipan Phumrint1, Prem Rangsiwanichpong2*

นิสิตปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1

อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2*

Email address: prem.r@ku.th

บทคัดยอ
ดนิถลมนัน้เกดิขึน้จากความไมมัน่คงของดนิทีอ่ยใูนพืน้ทีล่าดเอยีง และการเกดิภยัพบิตัดินิถลมนัน้

กอใหเกดิความเสยีหายเปนอยางมาก ทำใหการเตอืนภยัและการคาดการณลวงหนาสำหรบัดนิถลมมคีวาม
จำเปนอยางยิ่งในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ในงานวิจัยนี้ไดทำการพัฒนาพัฒนาระบบเตือนภัย
ดนิถลมอยางงายดวยวธิกีารประมวลผลของบอรดไมโครคอนโทรเลอร (Arduino) เนือ่งจากราคาประหยดั
พกพาสะดวกและมคีวามปลอดภยั เซนเซอรวดัความช้ืนโดยทัว่ไปจะถกูใชในการตรวจวดัปรมิาณน้ำในดนิ
เพือ่ระบถุงึระดบัความชืน้และระดบัความแหงแลงของดนิ วตัถปุระสงคของงานวจิยันีค้อืการประยกุตใช
บอรดไมโครคอนโทรเลอรในการประเมินความชื้นในดินจากคาความตางศักยไฟฟาและการคำนวนทาง
คณติศาสตรพรอมทัง้จดัทำระบบเตอืนภยัดนิถลมเมือ่มคีาความช้ืน ณ คาตาง ๆ  โดยแบงระดบัการเตอืน
ภยัออกเปน 3 ระดับ ไดแก สญัญาณไฟสเีขยีว หมายถงึ ระดับทีป่ลอดภยั สญัญาณไฟสเีหลอืง หมายถงึ
ระดับทีค่วรมีการเฝาระวังการเกดิดินถลม และสญัญาณไฟสแีดง หมายถงึ ระดับทีต่องอพยพไปอยใูน
พืน้ทีท่ีป่ลอดภยั ซึง่สามารถชวยลดผลกระทบจากการเกดิภยัพบิตัดินิถลมได

คำสำคญั: ความชืน้, ดนิถลม, ระบบเตอืนภยั, ไมโครคอนโทรเลอร
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Abstract
Landslides occur when soil on slopes becomes unstable and it can cause a great deal

of damage to buildings and life of people in the high slope areas. Therefore, landslide early
warning system for ground movements are very important responsibilities to reduce the
damage from landslide events. In this research, we developed landslide early warning system
from soil moisture sensor and microcontroller (Arduino board) due to low-cost, mobility and
safety. Generally, soil moisture sensor is used to measure the amount of water inside the soil
and provide the level of moisture or dryness of the soil. The aim of this research try to applied
microcontroller for evaluating the moisture of soil by voltage value and mathematical
technique. This landslide warning system can be divided to 3 levels. Firstly, green light means
low risk. Secondly, yellow light means moderate risk, the red light means very high risk.

Keywords: Landslide, Microcontroller, Warning system
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การประเมนิสมรรถนะของแบบจำลองรงัสดีวงอาทติยทีใ่ชในการประมาณคาปรมิาณ
การใชน้ำของพชือางองิ (ETo) ในพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย

Performance Evaluation of Solar Radiation Models for Estimating
Reference Evapotranspiration (ETo) in Central Thailand
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บทคัดยอ
รังสีดวงอาทิตย (Rs) ถือเปนขอมูลที่สำคัญในการประมาณคาปริมาณการใชน้ำของพืชอางอิง

(ETo) และการคายระเหยของพชื (ETc) การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิสมรรถนะของแบบจำลอง
ทีใ่ชประมาณคารังสดีวงอาทติย (Rs) จำนวน 8 แบบจำลอง ซึง่ประกอบดวยแบบจำลองทีส่รางบนพืน้
ฐานของอณุหภมู ิ(Temperature-based models) 2 แบบจำลองและแบบจำลองทีส่รางบนพืน้ฐานของ
แสงแดด (Sunshine-based models) 6 แบบจำลอง การประเมนิสมรรถนะของแบบจำลองจะประเมนิ
จากการปรับเทียบและตรวจพิสูจนแบบจำลอง โดยการปรับเทียบแบบจำลองใชขอมูลภูมิอากาศรายวัน
จากสถานขีองกรมอตุนุยิมวทิยาทีม่กีารตรวจวดัคารงัสดีวงอาทติย ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2555 ในขณะที่
การตรวจพสิจูนแบบจำลองใชขอมลูภมูอิากาศรายวนัระหวางป พ.ศ. 2556 - 2558 ผลการศกึษาพบวา
แบบจำลอง Elagib and Mansell มคีาสมัประสทิธิใ์นการตดัสนิใจ (R2) เทากบั 0.81 และคารากทีส่อง
ของความคลาดเคลือ่นกำลงัสองเฉลีย่ (RMSE) เทากบั 1.666 MJ.m-2.day-1 ซึง่ถอืวามสีมรรถนะสงู
ทีส่ดุในการประมาณคารงัสดีวงอาทติย ในขณะทีแ่บบจำลอง Hargreaves-Samani มสีมรรถนะต่ำทีส่ดุ
มคีา R2 เทากบั 0.42 และ RMSE เทากบั 3.358 MJ.m-2.day-1

คำสำคญั: การคายระเหยของพชื, ปรมิาณการใชน้ำของพชือางองิ, แบบจำลองรงัสดีวงอาทติย, รงัสดีวง
อาทิตย
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Abstract
Solar radiation (Rs) is an essential input for estimating reference evapotranspiration

(ETo) and crop evapotranspiration (ETc). The objective of this study was to evaluate the
performance of eight solar radiation (Rs) models, including two temperature-based models
and six sunshine-based models. Model Performance is evaluated from the model calibration
and validation process. The daily meteorological data between 2006 to 2012 was used to
calibrate the models. While the daily meteorological data between 2013 to 2015 was used to
validate the models. The results revealed that the Elagib and Mansell model gives the highest
performance, with R2 is 0.81 and RMSE is 1.666 MJ.m-2.day-1. While, the Hargreaves-Samani
model gives the lowest performance, with R2 is 0.42 and RMSE is 3.358 MJ.m-2.day-1

KEYWORDS: Crop evapotranspiration, Reference evapotranspiration, Solar radiation,
Solar radiation models
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การวเิคราะหปจจยัทีม่ผีลตอการพจิารณาอนมุตัจิดัสรรงบประมาณรายจายประจำป
โครงการจดัหาแหลงน้ำและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน

Analysis of Related Factors Affecting the Approval of Yearly Budget Allocation :
A Case Study on Project to Supply Water Sources and Increase Irrigation Areas

สพุรรษา ชมุแชม1*, ศภุวฒุ ิมาลยักฤษณะชล2ี, ฆนศิา รงุแจง3
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บทคัดยอ
โครงการจดัหาแหลงน้ำและเพิม่พืน้ทีช่ลประทานเปนหนึง่ในพนัธกจิของกรมชลประทาน งานวจิยั

นี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดเกณฑการกระจายงบประมาณและจัดลำดับแผนงานใหมีความสอดคลองกับ
การบรหิารงบประมาณ โดยการหาคาน้ำหนกัของแตละจงัหวดัจากปจจยัทีม่ผีลตอการจดัเกณฑการกระจาย
งบประมาณ พบวา 5 จงัหวดัแรกทีม่คีาเกณฑการกระจายทีเ่หมาะสมของกจิกรรมกอสรางแหลงน้ำและ
ระบบสงน้ำเพือ่ชมุชน/ชนบท คอื รอยเอด็ นครสวรรค เพชรบรูณ กาญจนบรุ ีนครราชสมีา และกจิกรรม
กอสรางและพฒันาในพืน้ทีร่บัประโยชน (แกมลงิ) คอื กำแพงเพชร พระนครศรอียธุยา นครสวรรค พจิติร
สงิหบรุ ีทัง้นี ้แตละจงัหวดัมกีารจดัลำดบัความสำคญัดวยปจจยัทีแ่ตกตางกนั จากการคำนวณหาน้ำหนกั
ความสำคญัของปจจยัโดยใชกระบวนการวเิคราะหตามลำดบัชัน้ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
พบวาปจจยัหลกัทีม่ผีลตอการจดัลำดบัความสำคญั ไดแก สภาพปญหาและศกัยภาพของพืน้ที ่ยทุธศาสตร
และนโยบาย เศรษฐกิจและสังคม และดานวิศวกรรม ตามลำดับ ผลจากการวิจัยสงผลใหเกณฑ
การกระจายงบประมาณระดับจังหวัด และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานภายใตจังหวัดมี
ความสอดคลองกบัสภาพปญหาและศกัยภาพของพืน้ที ่ตลอดจนการใชงบประมาณเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ
ตอประเทศชาติ

คำสำคญั: งบประมาณ, กระบวนการลำดบัชัน้เชงิวเิคราะห, เพิม่พืน้ทีช่ลประทาน, เกณฑการกระจาย
งบประมาณ
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Abstract
Project to Supply Water Sources and Increase Irrigation Areas is one of the Royal

Irrigation Department's missions. This research aims to align the budget distribution criteria
and order the plan to be consistent with budget management by determining the weighting
values of each province based on factors affecting budget distribution criterias. It is found that
the first 5 provinces with appropriate distribution criteria for water resources and water supply
activities for communities/rural areas were Roi Et, Nakhon Sawan, Phetchabun, Kanchanaburi,
Nakhon Ratchasima. For construction and development activities in the benefit areas
(Kaem Ling), the first five provinces were Kamphaeng Phet, Ayutthaya, Nakhon Sawan, Phichit,
Sing Buri. However, each province has its priority ratings with different factors. According
to the calculation of the importance of factors using analytic hierarchy process (AHP), the
main factors affecting management of the key factors include problem conditions and
potential of the area, strategy and policy, socioeconomics and engineering respectively.
The research shows that in provincial budget distribution criteria, and prioritization of the plan
under the provinces are in line with the problem conditions and potential of the area, as well
as the use of budgets to maximize the benefits to the nation.

Keywords: Budget, Analytic Hierarchy Process, Increasing of irrigation area, Budget
distribution criteria
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โครงการอทุยานชลประทานไทย จงัหวดันนทบรุี
The Construction of Water Quality Index (WQI) as Initial Information toward

Water Quality Management Supporting Agricultural Usages in Thailand
Irrigation Park, Nonthaburi Province
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บทคัดยอ
การศกึษาการพฒันาตวัชีว้ดัมาตรฐานคณุภาพน้ำเพือ่เปนขอมลูเบือ้งตนในการพจิารณาเลอืกระบบ

บรหิารจดัการคณุภาพน้ำสำหรบักจิกรรมการเกษตรของโครงการอทุยานชลประทาน ดำเนนิการเกบ็ขอมูล
ภาคสนามเบือ้งตนและตรวจวเิคราะหหาคุณสมบตัขิองตวัอยางในหองปฏบิตักิาร สำหรบัดชันชีีว้ดัคุณภาพ
น้ำเพื่อการเกษตรไดดำเนินการศึกษาโดยผานแบบจำลอง CCME WQI ผลการศึกษาพบวาชั้นผิวดิน
(0-25 cm.) มคีาระดบัอนิทรยีวตัถ ุ4.3 % ความเปนกรด-ดาง 6.2 ฟอสฟอรสั 45 ppm. และโพแทสเซยีม
142 ppm. ซึง่มคีวามเหมาะสมสำหรบัการเกษตร แตในชัน้ดนิทีล่กึทีล่งไปควรตองมกีารปรบัปรงุคณุภาพ
ดินใหมีความเหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเกษตร ดานคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
พบปญหาฝนุละอองขนาดเลก็ PM2.5 ชวงเดอืนพฤศจกิายน-เมษายนเกนิคามาตรฐาน ซึง่การเพิม่พืน้ที่
สเีขยีวโดยการเลอืกใชพชืพรรณและจดัพืน้ทีป่ลกูอยางเหมาะสมจะสามารถชวยแกปญหามลพษิทางอากาศ
ไดอยางยัง่ยนื ดานคณุภาพน้ำผลจากการวเิคราะหคณุภาพน้ำพบวาคณุภาพน้ำของทีอ่ยใูนพืน้ทีโ่ครงการ
สวนใหญนั้นมีชวงคาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับดัชนีคุณภาพน้ำ จากการวิเคราะห
ขอมลูโดยใชดชันคีณุภาพน้ำ 4 พารามเิตอรไดแก ความเปนกรด-ดาง ออกซเิจนละลายในน้ำ อณุหภมูิ
และความขนุของน้ำ จากสถานตีรวจวดัคณุภาพน้ำ 2 สถานไีดคา WQI เฉลีย่ 35.09-42.75 โดยผลการ
พยากรณจากแบบจำลองมแีนวโนมทีด่ขีึน้ เนือ่งจากในปจจบุนักฎหมายดานสิง่แวดลอมไดบงัคบัใชและ
มบีทลงโทษทีช่ดัเจน อนัเปนขอสนันษิฐานหนึง่ของสาเหตคุณุภาพน้ำรวมเจาพระยาทีด่ขีึน้ สำหรบังาน
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วจิยันีผ้วูจิยัเลอืกใชเครือ่งจกัรกลเตมิอากาศแบบหมนุชาในการปรบัปรงุคณุภาพน้ำเนือ่งจากมปีระสทิธภิาพ
ที่สูงและเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ

คำสำคญั: ดชันคีณุภาพน้ำ, โครงการอทุยานชลประทานไทย, CCME WQI

Abstract
This dissertation proceeding illustrates the Construction of Water Quality Index(WQI)

as Initial Information toward Water Quality Management Supporting Agricultural Usages in
Thailand Irrigation Park, Nonthaburi Province. Preliminary field data collection and sample
analyses were performed in laboratory toward soil quality, air quality andwater quality.
Agricultural water quality standard was set as the focused target markers. The study model
was conducted and developed through CCME WQI model (Canadian Council of Minister of
the Environment WQI).

The soil results clarified that the surface layer (0-25cm.) It has an organic level of 4.3%,
acidity-alkali 6.2, phosphorus 45 ppm. and potassium 142 ppm. Air quality indicates quality of
typical air in municipal area. Bangkok and metropolitan areas experienced pm2.5 particles
from November to April. Suggested solution is to Increase green space by choosing
vegetation and properly arranging planting areas to ease off the air pollution problems
sustainably. Water quality analysis result was found to occur within theacceptable value ranges
of agricultural water standard. The development of Water Quality Index (WQI) was established
on the 4-parameter data set of sub water quality index (WQI) including pH, dissolved oxygen
(DO), temperature and turbidity acquired from two water quality monitoring stations. WQI
value trend improvement from 35.09 to 42.75 suggests the assumptions of better
environmental law enforcement in Thailand. To improve raw water quality as whole, researcher
suggests the slow-rotating aeration machines to improve DO in water through the high
efficiency oxygen input which is suitable for to the project area.

Keywords: WQI, Thailand Irrigation Park, CCME WQI
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จริวฒัน ภภูาณธุาดา1, ชวกร ริว้ตระกลูไพบลูย2 และกฤษฎา คณุะกลู2

สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน1

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน2

บทคัดยอ
การระบาดของวชัพชืในแหลงน้ำเกดิขึน้ไดจากวชัพชืในทางน้ำทีม่หีลากหลายชนดิ ไดแก วชัพชื

ชนิดลอยน้ำ วัชพืชอยูเหนือน้ำ และวัชพืชอยูใตน้ำ อีกทั้งมาจากหลายสาเหตุ อาทิ การปรับเปลี่ยน
การใชพืน้ที ่การใสปยุในพืน้ทีเ่พาะปลกูมากเกนิความตองการของพชื หรอืแมแตภาวะโลกรอน เปนตน
การกำจดัวัชพชืมอียหูลายแนวทางขึน้กบัความเหมาะสม อาทิ การใชเครือ่งจกัรขนาดใหญ สารเคมแีละ
แรงคน เขามาดำเนินการอยางตอเนื่อง ดังเชนที่กรมชลประทานไดดำเนินการกำจัดวัชพืชในทางน้ำ
ชลประทานอยางสม่ำเสมอ โดยมกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่นำไปจำกดัวัชพชืในทางน้ำชลประทานในป
2563 เปนเงนิ 141.38 ลานบาท คดิเปนปรมิาณวชัพชืทีจ่ำกดั 2,749,774 ตนั (กรมชลประทาน, 2563)
งานวิจัยนี้ไดศึกษาออกแบบจัดทำเครื่องมือกำจัดวัชพืชใตน้ำ โดยคำนึงถึงวัสดุอุปกรณที่สอดคลองกับ
การใชงานสามารถหาไดงาย มนี้ำหนกัทีเ่หมาะสม เคลือ่นยายไดสะดวก และสามารถทำงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ และไดทดสอบจรงิในพืน้ทีค่ลองสงน้ำชลประทาน ฝายสงน้ำและบำรงุรกัษาที ่3  โครงการ
สงน้ำและบำรงุรกัษากำแพงแสน จงัหวดันครปฐม สำนกังานชลประทานที ่13 โดยกำจดัวชัพชืใตน้ำ ไดแก
ดีปลีน้ำ สาหรายหางกระรอก สันตะวาใบพาย เปนตน ผูวิจัยจึงไดจัดทำเครื่องมือกำจัดวัชพืชใตน้ำ
โดยแบงเปน 2 ลกัษณะใหเหมาะสมกบัความกวางคลอง คอื 1) ชดุคราดรถเขน็ (Weed Rake - ชดุคราดรถเขน็)
ใชกบักนคลองขนาดกวาง 0.50 - 1.0 เมตร และ 2) ชดุคราดรถสาลี ่(Weed Rake - ชดุคราดรถสาลี)่
ใชกบักนคลองขนาดกวาง 1.0 - 2.0 เมตร ผลการทดสอบภาคสนามในคลองขนาดกวาง 1.0 - 2.0 เมตร
พบวา สามารถกำจดัวชัพชืใตน้ำได 5.52-9.69 ตนัตอวนั คดิเปนความยาวคลอง 1.1-1.7 กโิลเมตร โดยใช
คนงาน 6 คน และรถกระบะ 2 คนั ในการปฏบิตังิานรวมกนั เครือ่งมอืกำจดัวชัพชืใตน้ำ (Weed Rake)
จงึเปนนวตักรรมใหมในการกำจดัวชัพชือกีทางหนึง่ทีจ่ะชวยสงเสรมิการสงน้ำชลประทานใหมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

คำสำคญั: วชัพชืใตน้ำ, เครือ่งมอืกำจดัวชัพชืใตน้ำ, ประสทิธภิาพการสงน้ำ
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Abstract
Aquatic weed infestations are caused by various types of weed in irrigation channels,

such as floating weeds, emergent weeds and submerged weeds. Other causes of the
infestations include land use change, excessive fertilization, or even global warming. There are
many ways to weeding depending on suitability, such as using large machines, chemicals, and
labour forces regularly. Similarly, the Royal Irrigation Department (RID) usually eliminates
weeds in irrigation channels. In 2020, the budget was allocated to weeding in irrigation
channels in an amount of 141.38 million baht, representing the 2,749,774 tons of weeds
(RID, 2020).

The objective of this research is to study, design, and develop the tool to eliminate the
submerged weeds. The tool was designed by taking into account the materials that are
applicable, easily found, proper weight, convenient to move, and able to work efficiency.
The tool was tested in the irrigation canal area, at Operation and Maintenance Branch 3,
Kamphaeng Saen Operation and Maintenance Project, Nakhon Pathom Province, Regional
Irrigation Office 13. The testing eliminated submerged weeds, such as Potamogeton nodosus
Poir, Hydrilla verticillata, and Ottelia alismoides. In order to suit with the width of the canal, the
researchers developed an submerged weed control tool in two types: Cart rake set and
wheelbarrow rake set. The cart rake type is used with the bottom of the canal with a width
size 0.5 - 1.0 meters, while the wheelbarrow rake type is used with the bottom of the canal
with a width size 1.0 - 2.0 meters. As a result of testing the tool in a canal with a width of 1.0
- 2.0 meters, the tool be able to weeding 5.52 - 9.69 tons per day (approximately 1.1 - 1.7
kilometers canal length), using six workers and two pickup trucks. Weed Rake is an innovation
in weeding, to support the irrigation water delivery to be more efficiency.

KEYWORDS: Submerge Weed, Weed rake, Efficiency of water management
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บทคัดยอ
การวเิคราะหวอเตอรฟตุพริน้ทของการผลติปาลมน้ำมนัภาคใต ฝงอาวไทยและอนัดามนั 4 จงัหวดั

ไดแก สรุาษฎรธาน ีกระบี ่ชมุพร และตรงั ระหวางตลุาคม 2558-กนัยายน 2562 เพือ่วเิคราะหปรมิาณ
การใชน้ำตอหนวยผลผลิตปาลมน้ำมัน สำหรับนำไปจัดสรรการใชประโยชนจากน้ำและธาตุอาหารเพื่อ
ผลติปาลมน้ำมนัอยางมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ผลการศกึษาพบวา วอเตอรฟตุพริน้ทของการผลติปาลม
น้ำมนัทีจ่งัหวดัตรังมคีาต่ำสดุ 798.8 ลกูบาศกเมตรตอตนัทะลาย รองลงมาคอื สรุาษฎรธาน ีกระบี ่และ
ชมุพรซึง่มคีา 805.5 845.8 และ 979.2 ลกูบาศกเมตรตอตนัทะลาย ตามลำดบั โดยความตองการน้ำ
ชลประทานเฉลีย่ 30 ป สำหรบัปาลมน้ำมนัของจงัหวดัตรงั กระบี ่ชมุพร และสรุาษฎรธาน ีมคีา 350
290 231 และ 217 มลิลเิมตรตอป ตามลำดบั ทัง้นีป้จจยัทีม่ผีลกระทบตอวอเตอรฟตุพริน้ทคอื อายปุาลม
น้ำมนั ปรมิาณฝนใชการ การจดัการน้ำและธาตอุาหารปาลมน้ำมนั

คำสำคญั: ปาลมน้ำมนั ความตองการของปาลมน้ำมนั ปรมิาณฝนใชการ คาการขาดน้ำ ประสทิธภิาพ
การใชน้ำ

Abstract
Water footprint analysis of oil palm production in the south of the Gulf of Thailand and

Andaman was established in 4 provinces: Surat Thani, Krabi, Chumphon and Trang during
October, 2015 - September, 2019.  The objective was to analyze the water consumption per
unit of oil palm production for allocating utilize water and nutrients to produce oil palm
efficiently and sustainably in the future. The results showed that water footprint of oil palm
production in Trang province was the lowest at 798.8 cubic meters per ton FFB, followed by
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Surat Thani, Krabi and Chumphon as 805.5, 845.8 and 979.2 cubic meters per ton FFB,
respectively. The 30-year average irrigation water requirement for oil palm in Trang, Krabi,
Chumphon and Surat Thani provinces was 350, 290, 231 and 217 millimeters per year,
respectively. The factors affecting water footprint are oil palm age, rainfall and management
of water and nutrients in oil palm.

Keywords: Oil palm, Oil palm requirement, Effective precipitation, Water deficit, Water use
efficiency
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Prediction of Inflow to Reservoir in Namchon Reservoir Networks System
in Thailand by ANN
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Abstract
Reservoir behavior depends on inflow, rainfall, water storage, etc. In particular, reservoir

operations are closely associated with the inflow to the reservoir. The Khaohinson Royal
Development Study Center located in Chachoengsao Province, Eastern Thailand. Due to the
changing pattern of agriculture and popularity of agro-tourism, water demand of the royal
study center is increasing. Therefore, it is crucial to aid the Namchon Reservoir Network (NRN)
System's operation in the royal study center area, which calls for an appropriate technical
approach to predict the inflow of the area and assess the reservoir operation. In this study,
a data-driven model was developed based on the Artificial Neural Network (ANN) method,
which was verified and used to predict the monthly inflow of the 2nd Namchon reservoir, the
upstream reservoir of the royal study center. The optimal convergence of hydrological variable
input for the 2nd Namchon reservoir consists of inflow during the month (It), lagged rainfall of
one-month (Rt-1) and water storage during the month (St). Inflow prediction of the NRN
System used three hydrological variable inputs to predict water inflows into the royal study
center by ANN. They are regarded as the best convergence to predict one-month ahead
inflow of the NRN system, compared with the observation data from 2009 to 2018. The
predicted values from ANN well match the measured values. Inflow prediction shows precise
results.

Keywords: Inflow prediction, Artificial Neural Network, Khaohinsorn Royal Development Study
Center, Namchon reservoir networks system.
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การหาปรมิาณน้ำทาในพืน้ทีล่มุน้ำทีม่สีถานตีรวจวดัไมเพยีงพอ
 โดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพืน้ทีล่มุน้ำทะเลสาบสงขลา

Assessment of Runoff in Ungauged Watersheds Using
a NRCS-CN Modeling the Songkhla Lake Basin
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บทคัดยอ
พื้นที่ตนน้ำในภาคใตของประเทศไทยสวนใหญประสบปญหาความไมแมนยำในการประเมิน

น้ำทา เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูงและมีสถานีตรวจวัดไมเพียงพอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพีอ่ประเมนิปรมิาณน้ำทาในพืน้ทีแ่ละศกึษาทดสอบความไมสอดคลองกนัของคาอตัราการสญูเสยีเริม่ตน
(Ia) และ Curve Number (CN) ในแบบจำลอง NRCS-CN ทีใ่ชอยใูนปจจบุนั ซึง่ไดเลอืก 5 แนวทางใน
การปรับเปลี่ยนคา Ia และ CN เพื่อประเมินปริมาณน้ำทาจากเหตุการณพายุฝนใน 2 ลุมน้ำ ไดแก
ลุมน้ำทะเลนอย และลุมน้ำทะเลหลวง รวม 386 ครั้ง การประเมินผลความถูกตองของแบบจำลอง
NRCS-CN ในครัง้นี ้ไดใชคา Root Mean Square Error (RMSE), Nash-Sutcliffe Efficiency (E),
Coefficient of Determination (R2) และ Percent Bias (PBIAS) เปนเกณฑในการทดสอบประสทิธภิาพ
ของแบบจำลองกบัขอมลูตรวจวดัจรงิ และจากการศกึษาครัง้นีพ้บวาแนวทางที ่5 ซึง่เปนการปรบัเปลีย่น
คาอตัราสวนการสญูเสยีเริม่ตน (   ) เทากบั 0.05 ในสมการคาอตัราการสญูเสยีเริม่ตน (Ia) และพจิารณา
ความลาดชัน (  ) เทากับ 1 ในการประเมินคา CN ทำใหผลการประเมินปริมาณน้ำทาสำหรับ
ลมุน้ำทะเลสาบสงขลาทีแ่มนยำมากขึน้เมือ่เทยีบกบัแบบจำลองดัง้เดมิของ NRCS-CN

คำสำคญั: แบบจำลอง NRCS-CN, พืน้ทีต่นน้ำ, อตัราการสญูเสยีเริม่ตน
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Abstract
Upstream watersheds in Southern Thailand are often inconsistent in assessing

the runoff because their slope is high and have few measuring stations in the watershed.
The objective of this study aims to assess the runoff and demonstrate the inconsistencies of
the initial abstraction (Ia) and Curve Number (CN) in the original NRCS-CN model. This study
has five scenarios to improve the Ia and CN for estimating the runoff using 386 storm events
in two watersheds: Thale Noi and Thale Luang. Five benchmarks that are Root Mean Square
Error (RMSE), Nash-Sutcliffe Efficiency (E), Coefficient of Determination (R2), and Percent Bias
(PBIAS), used to evaluate the validity of the NRCS-CN model between calculated
and observed runoff. This study illustrates that the fifth scenario, which modified the
initial abstraction ratio (   ) to 0.05 in the Ia equation and considered the slope (   ) as 1 in
the CN value, the resulted in a more accurate runoff estimate for the Songkhla Lake Basin
compared to the original NRCS-CN model.

Keywords: Initial abstraction, NRCS-CN model, Upstream watersheds
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การวเิคราะหวอเตอรฟตุพริน้ทของการผลติตนกลาปาลมน้ำมนั
Water Footprint Analysis of Oil Palm Seedlings Production
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บทคัดยอ
การผลติพนัธปุาลมน้ำมนัใชปรมิาณน้ำคอนขางสงูประกอบกบัทรพัยากรน้ำทีม่อียางจำกดั ดงันัน้

เพือ่เปนการผลติอยางยัง่ยนื และวเิคราะหการใชน้ำในการผลติเมลด็งอกและตนกลาปาลมน้ำมนัทัง้ระบบ
จงึไดศกึษาการวเิคราะหวอเตอรฟตุพริน้ทของการผลติตนกลาปาลมน้ำมนั ดำเนนิการ ณ แหลงผลติเมลด็
พนัธ ุ 5 หนวยงาน และแหลงผลติตนกลาปาลมน้ำมนั 7 หนวยงาน ระหวางตลุาคม 2558-กนัยายน
2561 โดยการสำรวจ สมัภาษณและเกบ็รวบรวมขอมลูการใชน้ำในกระบวนการผลติเมลด็งอกและตนกลา
ทกุขัน้ตอนในแตละรอบตอเนือ่ง 3 ป (3 รอบการผลติ) พบวา วอเตอรฟตุพริน้ท (WF) ของการผลติ
เมลด็งอกเฉลีย่ 5 หนวยงานปที ่1 2 และ 3 มคีาเฉลีย่ 0.48 0.38 และ 0.37 ลติรตอเมลด็ ตามลำดบั
โดย WF ของหนวยงาน D มคีานอยสดุ 0.20 ลติรตอเมลด็เทากนัทัง้ 3 ป และมเีฉพาะบลวูอเตอร
ฟตุพริน้ท (WFblue) และ WF ของการผลิตตนกลาปาลมน้ำมันเฉลี่ย 7 หนวยงาน ปที่ 1 2 และ 3
มคีาเฉลีย่ 5.2x10-1 2.7x10-1 และ 2.9x10-1 ลกูบาศกเมตรตอตน ตามลำดบั โดยหนวยงาน K มคีา WF
นอยทีส่ดุในป 2561 เทากบั 1.3x10-1 ลกูบาศกเมตรตอตน แบงเปน WFgreen WFblue และ WFgrey เทากบั
9.0x10-2 4.0x10-2 และ 6.9x10-4 ลกูบาศกเมตรตอตน ตามลำดบั โดยคาวอเตอรฟตุพริน้ทจะสงูหรอืต่ำ
ขึน้อยกูบัหลายปจจยั โดยเฉพาะระบบการจดัการ ดงันัน้หากมกีารจดัการทีด่จีะสามารถชวยใหใชน้ำได
อยางมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุและตนกลามปีระสทิธภิาพดวย

คำสำคญั: วอเตอรฟตุพริน้ท, ตนกลาปาลมน้ำมนั
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Abstract
The germinated seed and seedling production of oil palm consumes a relatively high

amount of water and limited water resources. Therefore to be sustainable production and
analyze water use of germinated seed and seedling production for improving water use
efficiency. Analysis of WF of oil palm seedling production at 5 smallholder of germinated seed
production and 7 smallholder of oil palm seedling production had been conducted between
October 2015 - September 2018. Surveying, interviewing, and water use data was recorded
for 3 years. The result showed that WF of seed germination production, the average of the
5 smallholder, the 1st 2nd and 3rd year, was 0.48 0.38 and 0.37 liters/seed, respectively. Agency
D has the lowest WF showed 0.20 liters/seed for the same 3 years. For WF of oil palm
seedlings production, the average of the 7 smallholder, the 1st 2nd and 3rd year, was
5.2x10-1 2.7x10-1 and 2.9x10-1 m3 seedling-1, respectively. Agency K had the lowest WF showed
1.3x10-1 m3 seedling-1 for 3rd year ,WFgreen WFblue and WFgrey of 9.0x10-2 4.0x10-2 and 6.9x10-4 m3

seedling-1, respectively. The water footprint will be high or low depending on many factors,
especially the management system. Therefore, if managed well, it can help to efficiency water
use and and seedlings are effective.

Keywords: Water footprint, Oil palm seedling
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การพยากรณคาความเคม็รายชัว่โมงทีส่ถานสีบูน้ำดบิสำแล
โดยใชขอมลูระดบัน้ำรายชัว่โมง

Hourly Salinity Prediction at Sumlae Pumping Station Using Hourly
Water Level Data
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บทคัดยอ
การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พยากรณคาความเคม็รายชัว่โมงทีส่ถานสีบูน้ำดบิสำแลโดยใชขอมลู

ระดับน้ำรายชั่วโมงของสถานีวัดระดับน้ำสถานี C.35 ในแมน้ำเจาพระยา สถานี S.5 ในแมน้ำปาสัก
และระดับน้ำดานทายน้ำที่สถานีปอมพระจุลจอมเกลา ดวยแบบจำลองโครงขายประสาทเทียม
ผลการศกึษาพบวา ความสมัพนัธของขอมลูระดบัน้ำรายชัว่โมงทีส่ถาน ีC.35 ทีเ่วลายอนหลงั 8 ชัว่โมง
ระดบัน้ำทีส่ถาน ี S.5 ทีเ่วลายอนหลงั 12 ชัว่โมง และ ระดบัน้ำทีส่ถานปีอมพระจลุจอมเกลา ทีเ่วลา
ยอนหลงั 16 ชัว่โมง ใหความแมนยำในการทำนายความเคม็ทีส่ถานสีบูน้ำดบิสำแลไดดทีีส่ดุ โดยมคีา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (R) ของการเรยีนรกูารตรวจสอบ และการทดสอบของแบบจำลองโครงขายประสาท
เทยีมเทากบั 0.96, 0.88 และ 0.80 ตามลำดบั จากนัน้ไดนำแบบจำลองทีไ่ดไปพยากรณคาความเคม็
รายชัว่โมงทีส่ถานสีบูน้ำดบิสำแล ในป 2559 พบวาแบบจำลองสามารถพยากรณคาความเคม็รายชัว่โมง
ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลในชวงเวลาที่ไดรับอิทธิพลน้ำทะเลขึ้นไดดีที่สุด โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
0.0692 กรมัตอลติร

คำสำคญั: แบบจำลองโครงขายประสาทเทยีม, แมน้ำเจาพระยา, พยากรณคาความเคม็, สถานสีบูน้ำดบิ
สำแล
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Abstract
The objective of this study is to predict hourly salinity values at Sumlae Pumping

Stations using hourly water level data of water level measurement station C.35 in the Chao
Phraya River Station S.5 in Pasak River and the downstream water level at Phra Chunlachomklao
Fort Station by using Artificial Neural Networks Model. The study results showed that the
satisfied salinity predictions at Sumlae Pumping Stations relate to water level at station C.35
(with 8-hour lag time), water level at station S.5 (with 12-hour lag time) and water level at Phra
Chunlachomklao Fort Station (with 16-hour lag time). The correlation coefficient (R) of
training, validation and test of the Artificial Neural Network Model are 0.96, 0.88 and 0.80,
respectively. The proposed model is employed to predict salinity at Sumlae Pumping Stations
in 2016. It is found that the model is satisfied to predict hourly salinity values at Sumlae
Pumping Stations and more efficiency of predicting during high tidal effect.

Keywords: Artificial Neural Networks, Chao Phraya River, Predict salinity, Sumlae Pumping
Stations
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Two-Dimensional Flow Modeling after Cutoff Dredging in Tha Chin River
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ลมุน้ำทาจนีเปนลมุน้ำต้ังอยบูรเิวณภาคกลางของประเทศไทย มแีมน้ำทาจนีเปนแมน้ำสายหลกั

และถือไดวาเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ แตมักประสบปญหาอุทกภัยมาโดยตลอด
กรมชลประทานจึงมีแผนจะดำเนินการเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงชองลัดเดิม
ในแมน้ำทาจนี จำนวน 4 แหง ไดแก ชองลดังิว้ราย ชองลดันางแทน ชองลดัทาคา และ ชองลดับางมวง
บทความนี้ไดนำเสนอการศึกษาสภาพการไหลและการเปลี่ยนแปลงของการไหลเมื่อมีการขุดชองลัด
ในแมน้ำทาจีน โดยประยุกตใชแบบจำลองคณิตศาสตร MIKE21-HD เพื่อจำลองสภาพการไหล
การสอบเทยีบและการตรวจพสิจูนแบบจำลอง เลอืกใชเหตกุารณทีช่วงเดอืนมกราคม-มนีาคม พ.ศ.2557
และ พ.ศ.2556 โดยไดเลือกใชเหตุการณในชวงเวลาดังกลาวมาใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของการไหล ซึ่งเปนชวงฤดูแลง เนื่องจากการขุดชองลัดทำใหระดับน้ำ ความเร็ว และอัตราการไหล
เปลีย่นแปลงไป อกีทัง้อาจกระทบทำใหเกดิปญหาการรกุของน้ำเคม็มากขึน้ในชวงเวลาดงักลาว โดยมจีดุ
การสอบเทยีบ 3 จดุ ไดแก ปตร.สองพีน่อง ปตร.มหาสวสัดิ ์และ ปตร.บางยาง ผลการศกึษา พบวา
คาสมัประสทิธิค์วามขรขุระ (Manning's n) ของแมน้ำทาจนี ทีเ่หมาะสม ตัง้แตประตรูะบายน้ำโพธิพ์ระยา
ถงึปากแมน้ำทาจนีอยใูนชวงระหวาง 18.18-33.33 การเปลีย่นแปลงการไหลในกรณมีกีารขดุชองลดั พบวา
ความเรว็บรเิวณแมน้ำทาจนีทีจ่ดุปลาย ชองลดังิว้ราย ชองลดันางแทน ชองลดัทาคา และ ชองลดับางมวง
ทัง้ 4 มคีาเพิม่ขึน้เฉลีย่ 0.02 เมตร/วนิาท ีและระดบัน้ำมคีาลดลงเลก็นอยประมาณ 0.01 เมตร โดย
แบบจำลองดังกลาวจะถูกนำไปใชในการศึกษาการพัดพาการแพรกระจาย เพื่อศึกษาการรุกตัวของ
น้ำเคม็ในแมน้ำทาจนีเมือ่มกีารขดุลอกชองลดัตอไป

คำสำคญั: แบบจำลอง MIKE21 , Flow Modeling , ลมุน้ำทาจนี
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Abstract
Tha Chin Basin located in the central region of Thailand; The Tha Chin River is the main

river. It is one of important economic area, but flooding event occurs in this area-almost every
year. The Royal Irrigation Department plans to mitigate flooding by dredging the cutoff in Tha
Chin River including 4 cutoffs namely Ngew-Rai, Nang-Tan, Tha-Ka and Bang- Muang Cutoff.
This article presents the study of flow after dredging the cutoff in The Chin River with
mathematical model MIKE21-HD for simulate. The model was calibrated and validate in
January to March 2014 and 2013. The events of that period were selected to flow analysis
which is during the dry season. Due to the dredging cutoff affect water level, velocity,
discharge, and it may also affect causing more saltwater intrusion problems during this period.
The model was calibrated with water level of 3 regulators, there are Songphinong, Mahasawat
and Bangyang Regulator. The results show that the Manning's n of the Tha Chin River
suitable from the Pho Phraya regulator to the Tha Chin estuary is between 18.18-33.33. In case
of dredging cutoff, velocity in Tha Chin River at the end of in Ngew-Rai, Nang-Tan,
Tha-Ka and Bang- Muang Cutoff are average increase by 0.02 meter per second respectively.
In term of water level, all of them is little decreased by 0.01 meter. This model will be used
for studying advection-dispersion in order to find the information of salinity intrusion of the
Tha Chin River later on.

Keywords: MIKE21, Flow Modeling, Tha Chin River Basin
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