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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไดจัดทำหนังสือ “40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ” 

เพื่อแนะนำภาควิชาฯ บุคลากร บทความทางวิชาการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของ

ภาควิชาฯ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำไดจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำตั้งแตป พ.ศ. 2525 

ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำออกไปปฏิบัติงานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำตามหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

 หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมบทความทางวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจากอดีตอาจารยประจำภาค 

วิชาฯ อาจารยปจจุบัน และศิษยเกาของภาควิชาฯ อันประกอบดวยศาสตรดานตางๆ ที่นาสนใจ อาทิเชน การบริหารจัดการน้ำ 

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ  เทคนิคการรับรูระยะไกลกับการบริหารจัดการน้ำ เปนตน  นอกจากนี้ยังได

รวบรวมความทรงจำของศิษยเการุนตางๆ ของภาควิชาฯ และศิษยเกาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 

ไวในหนังสือเลมนี้อีกดวย

 ภาควิชาฯ หวังเปนอยางยิ่งวาสาระของหนังสือ “40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ” ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอาน

ไมมากก็นอย  คุณความดีที่บังเกิดจากหนังสือเลมนี้ ขอมอบแดคณาจารยผูบุกเบิกและกอตั้งภาควิชาฯ รวมถึงคณาจารยของ

ภาควิชาฯ ที่คอยประสิทธิ์ประศาสตรความรูแกนิสิตทุกรุนที่ผานมา และบุคลากรสายสนับสนุนที่คอยประสานงานดานตางๆ 

ทั้งในอดีตและปจจุบัน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณดี ไทยสยาม)

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สารหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ



 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ.2525 และครบ 40 ป ในปพ.ศ.2565 ที่ผานมาภาควิชาฯ

ไดมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเปนกำลังสำคัญในการ

พัฒนา แกปญหา และวางแผนดานทรัพยากรน้ำของประเทศ นอกจากการผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำแลว ภาควิชาฯ

ไดสงเสริมและสนับกิจกรรมทางวิชาการ และงานวิจัยของบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงงานบริการวิชาการ และ

งานใหคำปรึกษาแกหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จึงไดมีการจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยดานวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ำของอดีตบุคลากร อาจารย และศิษยเกา ของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงบทความที่ระลึกถึงภาควิชาฯ ของ

ศิษยเการุนตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธหลักสูตร ผลงานวิจัย และกิจกรรมตางๆ ภาควิชาฯ หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชน

อยางกวางขวางตอไป 
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ประวัติภาควิชา

 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำอยูในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน แตเดิมเปน
หมวดวิชาชลศาสตรและอุทกศาสตร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งถูกกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2501 โดยในระหวางป พ.ศ.2500 ถึง 
2520 มีการขยายตัวของจำนวนประชากรไทยอยางกาวกระโดด โดยในชวงเวลาเพียงแค 20 ป ประชากรไทยเพิ่มจากประมาณ 20 
ลานคน เปนประมาณ 40 ลานคน  นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งเพื่อใช
ภายในประเทศและเพื่อการสงออก  การขยายตัวนี้อาจทำใหทรัพยากรน้ำ ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณในประเทศไทย  
เกิดการขาดแคลนไดหากไมไดรับการจัดสรรที่ดีเพียงพอ  เหลาคณาจารยในหมวดวิชาชลศาสตรและอุทกศาสตรในขณะนั้นไดเล็ง
เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำตอการพัฒนาประเทศ  มีความตั้งใจที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานทรัพยากรน้ำให
กบัประเทศ จงึไดทำการยกฐานะหมวดวชิาชลศาสตรและอทุกศาสตร  สังกัดภาควชิาวศิวกรรมโยธา กอต้ังขึน้เปนภาควชิาวศิวกรรม
ทรัพยากรน้ำในป พ.ศ. 2525 ไดยกฐานะเปนภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ พรอมกับเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
(วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  หลังจากนั้นไมนาน เนื่องมาจากภาควิชาอุดมไปดวยดวยคุณวุฒิที่สูงของคณาจารย เครื่องมือ
ในหองปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการคำนวณที่ไดมาตรฐาน ตลอดจนงานวิจัยในเรื่องตาง ๆ มากมาย ภาควิชาจึงได
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ศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ ผศ.ทีฆวุฒิ  พุทธภิรมย ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร รศ.ชัยวัฒน ขยันการนาวี รศ.ดร.กอบเกียรติ  ผองพุฒิ

รายชื่อคณาจารยที่ไดเกษียณแลว ปที่เขา     ปที่เกษียณ
 1 รศ.ไสว พงศสุวรรณ  2509  2539
 2. ศ.เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ  2526  2540
 3 รศ.พงศศักดิ์  เสริมสาธนสวัสดิ์  2515  2543
 4 รศ.ดร.วีรพล แตสมบัติ  2511  2548
 5 รศ.พ.อ.ดร.ไพโรจน  เกรียงศิริ  2530  2548
 6 รศ.มนตรี ค้ำชู  2525  2552
 7 รศ.ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล  2515  2553
 8 ศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ  2519  2557
 9 ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร  2527  2558
 10 ผศ.ทีฆวุฒิ  พุทธภิรมย  2528  2558
 11 รศ.ชัยวัฒน ขยันการนาวี  2526  2560
 12 รศ.ดร.กอบเกียรติ  ผองพุฒิ  2528  2563

คณาจารยของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่ไดเกษียณไปแลว
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เจาหนาที่ในปจจุบัน:
 วิโรจน ศรีอูฐ, เจาหนาที่หองปฏิบัติการ, fengwrsu@ku.ac.th
 รัชนี วีรุตมเสน, บริหารงานทั่วไป ธุรการฝายการเงินและบัญชี, fengrnv@ku.ac.th
 มะลิ พงษเงิน, ธุรการฝายประกันคุณภาพและทะเบียนนิสิต, fengmlj@ku.ac.th
 พัชรียา ธานีวรรณ, บริหารงานทั่วไป ธุรการฝายประกันคุณภาพและเอกสาร, fengpryt@ku.ac.th
 กาหลง อิ่มสำอาง, ผูปฏิบัติงานบริหาร งานสารบรรณ
 วิชาญ ศรีเปรม, ชางเทคนิค, fengwchr@ku.ac.th
 สกุลรัตน รามสูตร, เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป, fengskr@ku.ac.th
 สิริโสภา ศรีฑา, เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป, fengsos@ku.ac.th 

รายชื่อบุคลากรที่ไดเกษียณแลว ปที่เขา     ปที่เกษียณ
 1 นางอนงค  กลิ่นชั้น  2518  2551
 2 นายมนัส  สุภารส  2523  2553
 3 นายพสุ  สังขะมณี  2522  2559
 4 นางสาวสมพิศ  พวกสันเทียะ  2531  2563

เจาหนาที่ของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในปจจุบัน

วิโรจน ศรีอูฐ รัชนี วีรุตมเสน มะลิ พงษเงิน พัชรียา ธานีวรรณ กาหลง อิ่มสำอาง

วิชาญ ศรีเปรม สกุลรัตน รามสูตร สิริโสภา ศรีฑา
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รวมภาพกิจกรรมของภาควิชา

ภาพถายวันรับปริญญา

การศึกษาดูงาน และเครือขายนานาชาติ
มหาบัณฑิตวิศวกรรมทรัพยากรน้ำภาคพิเศษ พ.ศ. 2565 บัณฑิตและมหาบัณฑิตวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2564

การดูงานที่อางเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร

การแนะนำภาควิชาใหกับบุคคลภายนอกและภาพการบรรยายโดย รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร
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กิจกรรมเครือขายรักษน้ำบาดาลโดย ผศ.ดร.จิระวัฒน กณะสุต

และ ผศ.ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง

การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

Professor Tom Bogaard

กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

และ TUDelft โดย ผศ.ดร. พรรณพิมพ พุทธรักษา มะเปยม

กิจกรรม open house สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเขาศึกษาตอที่ภาควิชา

Academic visit ดูงานดานศึกษาและวิจัยของภาควิชาฯ

มาจากประเทศอินโดนีเซีย

Ocean Engineering Graduate Program

– Faculty of Civil and Environmental Engineering,

Bandung Institute of Technology

การเปดศูนยวิจัย SENSWAT
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การศึกษาดูงาน WHA ภาคตะวันออก

โครงการกอสรางอุโมงคผันน้ำ
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล - เขื่อนแมกวงอุดมธารา

ประชุมวิชาการนานาชาติ 1-3 เม.ย. 2558

การศึกษาดูงานโครงสรางปองกันชายฝง

โครงการเตรียมความพรอมสูการเปนวิศวกร

กิจกรรมกีฬาระหวางชั้นป WE cup กิจกรรมกีฬากีฬา 3 น้ำ เชื่อมความสัมพันธระหวางนิสิตวิศวกรรมศาสตร 3 สถาบัน
ไดแก วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
และวิศวกรรมชลประทาน วิทยาลัยชลประทาน

กิจกรรมกีฬาของนิสิต
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 118 หนวยกิต
  2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน   37 หนวยกิต
   2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 14 หนวยกิต
   01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป    1(0-3-2)
    (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)
   01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป    3(3-0-6)
    (Fundamentals of General Chemistry)  
   01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I    3(3-0-6)
    (Engineering Mathematics I)
   01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II    3(3-0-6)
    (Engineering Mathematics II)
   01420111 ฟสิกสทั่วไป I    3(3-0-6)
    (General Physics I)
   01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I    1(0-3-2)
    (Laboratory in Physics I)
   2.1.2  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  23 หนวยกิต
   01203211 การสำรวจ    3(2-3-6)
    (Surveying)
   01203212 การฝกงานสำรวจ   1
    (Survey Camp)

   01203221 กลศาสตรของวัสดุ I    3(3-0-6)
    (Mechanics of Materials I)
   01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม   3(2-3-6)
    (Computers and Programming)
   01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-6)
    (Engineering Drawing)
   01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I    3(3-0-6)
    (Engineering Mechanics I)
   01209211 กลศาสตรของของไหล    3(3-0-6)
    (Fluid Mechanics)
   01209213 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Mathematics for Water Resources Engineering)
   01209312 ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตรของของไหล  1(0-3-2)
    (Laboratory for Fluid Mechanics)

หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ปรับปรุงปพ.ศ.2565)

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
    1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา    6 หนวยกิต
   01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1)
    (Physical Education Activities)
   และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข
   1.2  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
   เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
   1.3  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร    ไมนอยกวา 13 หนวยกิต
   01355xxx ภาษาอังกฤษ    9( -   - )
    วิชาภาษาไทย    3( -   - )
    วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร ไมนอยกวา  1( -   - )
   1.4  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา     5 หนวยกิต
   01999111 ศาสตรแหงแผนดิน       2(2-0-4)
    (Knowledge of the Land)
   และเลอืกเรยีนอกีไมนอยกวา 3  หนวยกติ จากรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปกลุมสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก
  1.5  กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต
   เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 118 หนวยกิต
  2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน   37 หนวยกิต
   2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 14 หนวยกิต
   01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป    1(0-3-2)
    (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)
   01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป    3(3-0-6)
    (Fundamentals of General Chemistry)  
   01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I    3(3-0-6)
    (Engineering Mathematics I)
   01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II    3(3-0-6)
    (Engineering Mathematics II)
   01420111 ฟสิกสทั่วไป I    3(3-0-6)
    (General Physics I)
   01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I    1(0-3-2)
    (Laboratory in Physics I)
   2.1.2  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  23 หนวยกิต
   01203211 การสำรวจ    3(2-3-6)
    (Surveying)
   01203212 การฝกงานสำรวจ   1
    (Survey Camp)

   01203221 กลศาสตรของวัสดุ I    3(3-0-6)
    (Mechanics of Materials I)
   01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม   3(2-3-6)
    (Computers and Programming)
   01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-6)
    (Engineering Drawing)
   01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I    3(3-0-6)
    (Engineering Mechanics I)
   01209211 กลศาสตรของของไหล    3(3-0-6)
    (Fluid Mechanics)
   01209213 คณิตศาสตรสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Mathematics for Water Resources Engineering)
   01209312 ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตรของของไหล  1(0-3-2)
    (Laboratory for Fluid Mechanics)

 2.2 วิชาเฉพาะดาน     ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
  2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม      75 หนวยกิต
   01203222 การวิเคราะหโครงสราง I    3(3-0-6)
    (Structural Analysis I)
   01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม    3(2-3-6)
    (Concrete and Engineering Materials)
   01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2)
    (Civil Engineering Material Testing Laboratory)
   01203323 การวิเคราะหโครงสราง II    3(3-0-6)
    (Structural Analysis II)
   01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   4(3-3-8)
    (Reinforced Concrete Design)
   01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   4(3-3-8)
    (Design of Timber and Steel Structures) 
   01203352 ปฐพีกลศาสตร     3(3-0-6)
    (Soil Mechanics)
   01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร    1(0-3-2)
    (Soil Mechanics Laboratory)
   01203354  การออกแบบฐานราก     3(3-0-6) 
    (Foundation Design)
   01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ   3(3-0-6) 
     (Construction Engineering and Management)
   01203371  วิศวกรรมขนสง      3(3-0-6)
    (Transportation Engineering)

   01203471 วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6)
    (Highway Engineering)
   01209241 หลักอุทกวิทยา      3(3-0-6)
    (Principle of Hydrology)
   01209321 การไหลในทางน้ำเปด    3(3-0-6)
    (Flow in Open Channel)
   01209322 พลศาสตรชายฝงทะเล    3(3-0-6)
    (Coastal Dynamics)
   01209243 อุทกวิทยาประยุกต     3(2-3-6)
    (Applied Hydrology)
   01209343 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องตน  3(3-0-6)
    (Basics of Water Resources Development and Management)
   01209346 วิศวกรรมน้ำบาดาล     3(3-0-6)
    (Groundwater Engineering)
   01209347 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสำหรับ   3(2-3-6)
    วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
    (Computer Applications for Water Resources Engineering)
   01209423 วิศวกรรมชลศาสตร     3(3-0-6)
    (Hydraulic Engineering)
   01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร   3(3-0-6)
    (Design of Hydraulic Structures)
   01209444 การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering Project Planning)
   01209461 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering and Environment)
   01209494 การศึกษาภาคสนามดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(0-3-2)
    (Water Resources Engineering Field Trip)
   01209495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  1(0-3-2)
    (Water Resources Engineering Project Preparation)
   01209497 สัมมนา    1
    (Seminar)
   01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ   2(0-6-3)
    (Water Resources Engineering Project)
   02207211 หลักวิศวกรรมชลประทาน    3(3-0-6)
    (Principle of Irrigation Engineering)
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 2.2 วิชาเฉพาะดาน     ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
  2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม      75 หนวยกิต
   01203222 การวิเคราะหโครงสราง I    3(3-0-6)
    (Structural Analysis I)
   01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม    3(2-3-6)
    (Concrete and Engineering Materials)
   01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2)
    (Civil Engineering Material Testing Laboratory)
   01203323 การวิเคราะหโครงสราง II    3(3-0-6)
    (Structural Analysis II)
   01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   4(3-3-8)
    (Reinforced Concrete Design)
   01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   4(3-3-8)
    (Design of Timber and Steel Structures) 
   01203352 ปฐพีกลศาสตร     3(3-0-6)
    (Soil Mechanics)
   01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร    1(0-3-2)
    (Soil Mechanics Laboratory)
   01203354  การออกแบบฐานราก     3(3-0-6) 
    (Foundation Design)
   01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ   3(3-0-6) 
     (Construction Engineering and Management)
   01203371  วิศวกรรมขนสง      3(3-0-6)
    (Transportation Engineering)

   01203471 วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6)
    (Highway Engineering)
   01209241 หลักอุทกวิทยา      3(3-0-6)
    (Principle of Hydrology)
   01209321 การไหลในทางน้ำเปด    3(3-0-6)
    (Flow in Open Channel)
   01209322 พลศาสตรชายฝงทะเล    3(3-0-6)
    (Coastal Dynamics)
   01209243 อุทกวิทยาประยุกต     3(2-3-6)
    (Applied Hydrology)
   01209343 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องตน  3(3-0-6)
    (Basics of Water Resources Development and Management)
   01209346 วิศวกรรมน้ำบาดาล     3(3-0-6)
    (Groundwater Engineering)
   01209347 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสำหรับ   3(2-3-6)
    วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
    (Computer Applications for Water Resources Engineering)
   01209423 วิศวกรรมชลศาสตร     3(3-0-6)
    (Hydraulic Engineering)
   01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร   3(3-0-6)
    (Design of Hydraulic Structures)
   01209444 การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering Project Planning)
   01209461 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering and Environment)
   01209494 การศึกษาภาคสนามดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(0-3-2)
    (Water Resources Engineering Field Trip)
   01209495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  1(0-3-2)
    (Water Resources Engineering Project Preparation)
   01209497 สัมมนา    1
    (Seminar)
   01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ   2(0-6-3)
    (Water Resources Engineering Project)
   02207211 หลักวิศวกรรมชลประทาน    3(3-0-6)
    (Principle of Irrigation Engineering)



13

 2.2.2  กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
  เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
  01209242 อุทกวิทยาสำหรับวิศวกรรมโยธา   2(2-0-4)
    (Hydrology for Civil Engineering)
  01209425 ชลศาสตรระบบจายน้ำประปา   3(3-0-6)
    (Hydraulics of Potable Water Distribution Systems)
  01209426 การออกแบบวิศวกรรมระบายน้ำชุมชน  3(3-0-6)
    (Urban Drainage Engineering Design)
  01209429 การพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 3 (3-0-6)
    (Water Resources Development for Water Supply)
  01209431 การปองกันทองน้ำและตลิ่งของแมน้ำและคลอง 3(3-0-6)
    (Bed and Bank Protection of River and Canal)
  01209432 การปองกันชายฝงทะเล    3(3-0-6)
    (Coastal Protection)
  01209445 สารสนเทศภูมิศาสตรสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Geographic Information for Water Resources 
    Engineering)
  01209447 วิศวกรรมพลังน้ำ     3(3-0-6)
    (Water Power Engineering)
  01209448 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน     3(3-0-6)
    (Surface Water Hydrology) 
  01209464 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ  3(3-0-6)
    (Integrated Water Resources Management)
  01209467 การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบ  3(3-0-6)
    ระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน
    (Urban Drainage and Wastewater Collection Systems Operation 
    and Maintenance)
  01209468 การหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตนสำหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)
    ทรัพยากรน้ำ
    (Basic Optimization for Water Resources Engineering)
  01209469 การจำลองการไหลของน้ำบาดาลเบื้องตน  3(3-0-6)
    (Introduction to Groundwater Flow Modeling)
  01209471 การจัดการภัยพิบัติเบื้องตน    3(3-0-6)
    (Introduction to Disaster Management)
  01209496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Selected Topics in Water Resources Engineering)
  01209498 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา      6 หนวยกิต

(4) การฝกงาน      ไมนอยกวา  240 ชั่วโมง
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1.  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา  24 หนวยกิต
  - สัมมนา         2 หนวยกิต
   01209597 สัมมนา    1,1     
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ         4 หนวยกิต
   01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  1(1-0-2)
    (Research Methodology in Water Resources Engineering)
   01209592* วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ    3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering)
  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา  18 หนวยกิต
   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
   01209511 อุทกวิทยาขั้นสูง      3(3-0-6)
    (Advanced Hydrology)
   01209512 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร   3(3-0-6)
    (Computer Applications in Hydraulics)   
   01209513 ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Information and Database Systems for Water Resources 
    Management)
   01209514 วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ     3(3-0-6)
    (Hydroinfomatics)
   01209515 การประเมินน้ำฝนดวยเรดาร     3(3-0-6)
    (Radar Rainfall Estimation)
   01209521 การหาคาเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Optimization for Water Resources Engineering)
   01209522 การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Feasibility Study for Water Resources Projects)
   01209523 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ   3(3-0-6)
    (Integrated Water Resources Management)
   01209524 น้ำใตดิน       3(3-0-6)
    (Groundwater)
   01209525 วิศวกรรมไฟฟาพลังน้ำ     3(3-0-6)
    (Hydroelectric Engineering)
   01209526 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1
    (Water Resources Engineering Field Study)
   01209531 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนชุมชนเมือง   3(3-0-6)
    (Urban Stormwater System Design)

   01209532 การวางแผนระบบประปา     3(3-0-6)
    (Water Supply System Planning)
   01209533 การจัดการระบบจายน้ำประปา    3(3-0-6)
    (Management of Potable Water Distribution Systems)
   01209534 การควบคุมและจัดการน้ำสูญเสีย    3(3-0-6)
    (Water Losses Management and Control)
   01209541 การจำลองสภาวะน้ำทวม     3(3-0-6)
    (Flood Modelling)
   01209542 การจัดการน้ำทวม      3(3-0-6)
    (Flood Management) 
   01209543 การจัดการภัยแลง      3(3-0-6)
    (Drought Management) 
   01209544 การจัดการภัยพิบัติ      3(3-0-6)
    (Disaster Management)
   01209551 วิศวกรรมชายฝง      3(3-0-6)
    (Coastal Engineering)
   01209552 การปองกันชายฝง      3(3-0-6)
    (Coastal Protection)
   01209553 การจัดการพื้นที่ชายฝง     3(3-0-6)
    (Coastal Zone Management)
   01209561 ชลศาสตรประยุกต      3(3-0-6)
    (Applied Hydraulics)
   01209562 การออกแบบอาคารชลศาสตร    3(3-0-6)
    (Hydraulic Structures Design)
   01209563 การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบทางน้ำเปด  3(3-0-6)
    (Open Channel System Operation and Maintenance)
   01209564 การออกแบบระบบทอสงน้ำ     3(3-0-6)
    (Pipe System Design)
   01209596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ    3(3-0-6)
    (Selected Topics in Water Resources Engineering)
   01209598 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)
   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา     12 หนวยกิต
   01209599 วิทยานิพนธ    1-12
    (Thesis)

หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ปรับปรุงปพ.ศ. 2564)
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1.  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา  24 หนวยกิต
  - สัมมนา         2 หนวยกิต
   01209597 สัมมนา    1,1     
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ         4 หนวยกิต
   01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  1(1-0-2)
    (Research Methodology in Water Resources Engineering)
   01209592* วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ    3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering)
  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา  18 หนวยกิต
   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
   01209511 อุทกวิทยาขั้นสูง      3(3-0-6)
    (Advanced Hydrology)
   01209512 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร   3(3-0-6)
    (Computer Applications in Hydraulics)   
   01209513 ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Information and Database Systems for Water Resources 
    Management)
   01209514 วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ     3(3-0-6)
    (Hydroinfomatics)
   01209515 การประเมินน้ำฝนดวยเรดาร     3(3-0-6)
    (Radar Rainfall Estimation)
   01209521 การหาคาเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Optimization for Water Resources Engineering)
   01209522 การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Feasibility Study for Water Resources Projects)
   01209523 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ   3(3-0-6)
    (Integrated Water Resources Management)
   01209524 น้ำใตดิน       3(3-0-6)
    (Groundwater)
   01209525 วิศวกรรมไฟฟาพลังน้ำ     3(3-0-6)
    (Hydroelectric Engineering)
   01209526 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1
    (Water Resources Engineering Field Study)
   01209531 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนชุมชนเมือง   3(3-0-6)
    (Urban Stormwater System Design)

   01209532 การวางแผนระบบประปา     3(3-0-6)
    (Water Supply System Planning)
   01209533 การจัดการระบบจายน้ำประปา    3(3-0-6)
    (Management of Potable Water Distribution Systems)
   01209534 การควบคุมและจัดการน้ำสูญเสีย    3(3-0-6)
    (Water Losses Management and Control)
   01209541 การจำลองสภาวะน้ำทวม     3(3-0-6)
    (Flood Modelling)
   01209542 การจัดการน้ำทวม      3(3-0-6)
    (Flood Management) 
   01209543 การจัดการภัยแลง      3(3-0-6)
    (Drought Management) 
   01209544 การจัดการภัยพิบัติ      3(3-0-6)
    (Disaster Management)
   01209551 วิศวกรรมชายฝง      3(3-0-6)
    (Coastal Engineering)
   01209552 การปองกันชายฝง      3(3-0-6)
    (Coastal Protection)
   01209553 การจัดการพื้นที่ชายฝง     3(3-0-6)
    (Coastal Zone Management)
   01209561 ชลศาสตรประยุกต      3(3-0-6)
    (Applied Hydraulics)
   01209562 การออกแบบอาคารชลศาสตร    3(3-0-6)
    (Hydraulic Structures Design)
   01209563 การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบทางน้ำเปด  3(3-0-6)
    (Open Channel System Operation and Maintenance)
   01209564 การออกแบบระบบทอสงน้ำ     3(3-0-6)
    (Pipe System Design)
   01209596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ    3(3-0-6)
    (Selected Topics in Water Resources Engineering)
   01209598 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)
   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา     12 หนวยกิต
   01209599 วิทยานิพนธ    1-12
    (Thesis)
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2. หลักสูตรแผน ข
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
  - สัมมนา        2 หนวยกิต
   01209597 สัมมนา    1, 1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        4 หนวยกิต
   01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Research Methodology in Water Resources Engineering)
   01209592 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering)
  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
   01209511 อุทกวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6)
    (Advanced Hydrology)
   01209512 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร  3(3-0-6)
    (Computer Applications in Hydraulics)   
   01209513 ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Information and Database Systems for Water 
    Resources Management)
   01209514 วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ    3(3-0-6)
    (Hydroinfomatics)
   01209515 การประเมินน้ำฝนดวยเรดาร    3(3-0-6)
    (Radar Rainfall Estimation )
   01209521 การหาคาเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Optimization for Water Resources Engineering)
   01209522 การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Feasibility Study for Water Resources Projects)
   01209523 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ  3(3-0-6)
    (Integrated Water Resources Management)
   01209524 น้ำใตดิน      3(3-0-6)
    (Groundwater)
   01209525 วิศวกรรมไฟฟาพลังน้ำ    3(3-0-6)
    (Hydroelectric Engineering)
   01209526 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1
    (Water Resources Engineering Field Study)
   01209531 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนชุมชนเมือง  3(3-0-6)
    (Urban Stormwater System Design)
   01209532 การวางแผนระบบประปา    3(3-0-6)
    (Water Supply System Planning)

   01209533 การจัดการระบบจายน้ำประปา   3(3-0-6)
    (Management of Potable Water Distribution Systems)
   01209534 การควบคุมและจัดการน้ำสูญเสีย   3(3-0-6)
    (Water Losses Management and Contro)
   01209541 การจำลองสภาวะน้ำทวม    3(3-0-6)
    (Flood Modelling)
   01209542 การจัดการน้ำทวม     3(3-0-6)
    (Flood Management) 
   01209543 การจัดการภัยแลง     3(3-0-6)
    (Drought Management) 
   01209544 การจัดการภัยพิบัติ     3(3-0-6)
    (Disaster Management)
   01209551 วิศวกรรมชายฝง     3(3-0-6)
    (Coastal Engineering)
   01209552 การปองกันชายฝง     3(3-0-6)
    (Coastal Protection)
   01209553 การจัดการพื้นที่ชายฝง    3(3-0-6)
    (Coastal Zone Management)
   01209561 ชลศาสตรประยุกต     3(3-0-6)
    (Applied Hydraulics)
   01209562 การออกแบบอาคารชลศาสตร   3(3-0-6)
    (Hydraulic Structures Design)
   01209563 การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบทางน้ำเปด 3(3-0-6)
    (Open Channel System Operation and Maintenance)
   01209564 การออกแบบระบบทอสงน้ำ    3(3-0-6)
    (Pipe System Design)
   01209596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ   3(3-0-6)
    (Selected Topics in Water Resources Engineering)
   01209598 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)
 ข. การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต
   01209595 การศึกษาคนควาอิสระ    3, 3
    (Independent Study)
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2. หลักสูตรแผน ข
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
  - สัมมนา        2 หนวยกิต
   01209597 สัมมนา    1, 1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        4 หนวยกิต
   01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Research Methodology in Water Resources Engineering)
   01209592 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Water Resources Engineering)
  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
   01209511 อุทกวิทยาขั้นสูง     3(3-0-6)
    (Advanced Hydrology)
   01209512 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร  3(3-0-6)
    (Computer Applications in Hydraulics)   
   01209513 ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Information and Database Systems for Water 
    Resources Management)
   01209514 วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ    3(3-0-6)
    (Hydroinfomatics)
   01209515 การประเมินน้ำฝนดวยเรดาร    3(3-0-6)
    (Radar Rainfall Estimation )
   01209521 การหาคาเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Optimization for Water Resources Engineering)
   01209522 การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Feasibility Study for Water Resources Projects)
   01209523 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ  3(3-0-6)
    (Integrated Water Resources Management)
   01209524 น้ำใตดิน      3(3-0-6)
    (Groundwater)
   01209525 วิศวกรรมไฟฟาพลังน้ำ    3(3-0-6)
    (Hydroelectric Engineering)
   01209526 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1
    (Water Resources Engineering Field Study)
   01209531 การออกแบบระบบระบายน้ำฝนชุมชนเมือง  3(3-0-6)
    (Urban Stormwater System Design)
   01209532 การวางแผนระบบประปา    3(3-0-6)
    (Water Supply System Planning)

   01209533 การจัดการระบบจายน้ำประปา   3(3-0-6)
    (Management of Potable Water Distribution Systems)
   01209534 การควบคุมและจัดการน้ำสูญเสีย   3(3-0-6)
    (Water Losses Management and Contro)
   01209541 การจำลองสภาวะน้ำทวม    3(3-0-6)
    (Flood Modelling)
   01209542 การจัดการน้ำทวม     3(3-0-6)
    (Flood Management) 
   01209543 การจัดการภัยแลง     3(3-0-6)
    (Drought Management) 
   01209544 การจัดการภัยพิบัติ     3(3-0-6)
    (Disaster Management)
   01209551 วิศวกรรมชายฝง     3(3-0-6)
    (Coastal Engineering)
   01209552 การปองกันชายฝง     3(3-0-6)
    (Coastal Protection)
   01209553 การจัดการพื้นที่ชายฝง    3(3-0-6)
    (Coastal Zone Management)
   01209561 ชลศาสตรประยุกต     3(3-0-6)
    (Applied Hydraulics)
   01209562 การออกแบบอาคารชลศาสตร   3(3-0-6)
    (Hydraulic Structures Design)
   01209563 การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบทางน้ำเปด 3(3-0-6)
    (Open Channel System Operation and Maintenance)
   01209564 การออกแบบระบบทอสงน้ำ    3(3-0-6)
    (Pipe System Design)
   01209596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ   3(3-0-6)
    (Selected Topics in Water Resources Engineering)
   01209598 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)
 ข. การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต
   01209595 การศึกษาคนควาอิสระ    3, 3
    (Independent Study)
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หลักสูตรแบบ 1.1 
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา  5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
  - สัมมนา        4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209697 สัมมนา    1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering)
 ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
   01209699 วิทยานิพนธ    1-48
    (Thesis)
หลักสูตรแบบ 1.2 
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา  7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
  - สัมมนา        6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209697 สัมมนา                    1,1,1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering)
 ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
   01209699 วิทยานิพนธ    1-72
    (Thesis)
หลักสูตรแบบ 2.1
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
  - สัมมนา        4 หนวยกิต 
   01209697 สัมมนา    1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        4 หนวยกิต
   01209614 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Water Resources Engineering)
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering)
  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา  4 หนวยกิต

   ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Hydraulic Engineering)
   01209612 อุทกวิทยาสำหรับการวิจัยขั้นสูง   3(3-0-6)
    (Hydrology for Advanced Research)
   01209621 การจำลองน้ำใตดิน    3(3-0-6)
    (Groundwater Modelling)
   01209622 การจำลองทางชลศาสตร    3(3-0-6)
    (Hydraulic Modelling)
   01209623 วิศวกรรมชายฝงขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Coastal Engineering)
   01209641 ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ำทวม   3(3-0-6)
    (Flood Forecasting and Warning System)
   01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6)
    และทรัพยากรน้ำ
    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources)
   01209644 การวิเคราะหระบบจายน้ำประปาขั้นสูง  3(3-0-6)
    (Advanced Water Distribution Systems Analysis)
   01209661 การจำลองคุณภาพน้ำผิวดินขั้นสูง   3(3-0-6)
    (Advanced Surface Water Quality Modelling)
   01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering)
   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Selected Topics of Water Resources Engineering)
   01209698 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)
 ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
   01209699 วิทยานิพนธ    1-36
    (Thesis)
หลักสูตรแบบ 2.2
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
  - สัมมนา        6 หนวยกิต 
   01209697 สัมมนา                   1,1,1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ       13 หนวยกิต
   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Hydraulic Engineering)
   01209612 อุทกวิทยาสำหรับการวิจัยขั้นสูง   3(3-0-6)
    (Hydrology for Advanced Research)

หลักสูตรปริญญาเอกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ปรับปรุงปพ.ศ. 2564)
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หลักสูตรแบบ 1.1 
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา  5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
  - สัมมนา        4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209697 สัมมนา    1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering)
 ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
   01209699 วิทยานิพนธ    1-48
    (Thesis)
หลักสูตรแบบ 1.2 
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา  7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
  - สัมมนา        6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209697 สัมมนา                    1,1,1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering)
 ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
   01209699 วิทยานิพนธ    1-72
    (Thesis)
หลักสูตรแบบ 2.1
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
  - สัมมนา        4 หนวยกิต 
   01209697 สัมมนา    1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ        4 หนวยกิต
   01209614 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Water Resources Engineering)
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering)
  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา  4 หนวยกิต

   ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Hydraulic Engineering)
   01209612 อุทกวิทยาสำหรับการวิจัยขั้นสูง   3(3-0-6)
    (Hydrology for Advanced Research)
   01209621 การจำลองน้ำใตดิน    3(3-0-6)
    (Groundwater Modelling)
   01209622 การจำลองทางชลศาสตร    3(3-0-6)
    (Hydraulic Modelling)
   01209623 วิศวกรรมชายฝงขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Coastal Engineering)
   01209641 ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ำทวม   3(3-0-6)
    (Flood Forecasting and Warning System)
   01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6)
    และทรัพยากรน้ำ
    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources)
   01209644 การวิเคราะหระบบจายน้ำประปาขั้นสูง  3(3-0-6)
    (Advanced Water Distribution Systems Analysis)
   01209661 การจำลองคุณภาพน้ำผิวดินขั้นสูง   3(3-0-6)
    (Advanced Surface Water Quality Modelling)
   01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering)
   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Selected Topics of Water Resources Engineering)
   01209698 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)
 ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
   01209699 วิทยานิพนธ    1-36
    (Thesis)
หลักสูตรแบบ 2.2
 รายวิชา
 ก. รายวิชาเอก     ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
  - สัมมนา        6 หนวยกิต 
   01209697 สัมมนา                   1,1,1,1,1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ       13 หนวยกิต
   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Hydraulic Engineering)
   01209612 อุทกวิทยาสำหรับการวิจัยขั้นสูง   3(3-0-6)
    (Hydrology for Advanced Research)
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   01209613 การจัดการทรัพยากรน้ำเชิงระบบเพื่อการวิจัย  3(3-0-6)
    (Systematic Water Resources Management for Research)
   01209614 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Water Resources Engineering)
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1(1-0-2)
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering)
  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา  5 หนวยกิต
   ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้
   01209621 การจำลองน้ำใตดิน     3(3-0-6)
    (Groundwater Modelling)
   01209622 การจำลองทางชลศาสตร    3(3-0-6)
    (Hydraulic Modelling)
   01209623 วิศวกรรมชายฝงขั้นสูง    3(3-0-6)
    (Advanced Coastal Engineering)
   01209641 ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ำทวม   3(3-0-6)
    (Flood Forecasting and Warning System)
   01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6)
    และทรัพยากรน้ำ
    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources)
   01209644 การวิเคราะหระบบจายน้ำประปาขั้นสูง  3(3-0-6)
    (Advanced Water Distribution Systems Analysis)
   01209661 การจำลองคุณภาพน้ำผิวดินขั้นสูง   3(3-0-6)
    (Advanced Surface Water Quality Modelling)
   01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering)
   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
    (Selected Topics of Water Resources Engineering)
   01209698 ปญหาพิเศษ    1-3
    (Special Problems)
 ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
   01209699 วิทยานิพนธ    1-48
    (Thesis)
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ
อดีตอาจารยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การปฏิรูปการจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

ทั้งกรณีปกติ กรณีที่เกิดภัยแลงและน้ำทวม
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“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 เนื่องจากในปจจุบัน (ธันวาคม 2564) การจัดการน้ำทั้งโครงการที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว และโครงการที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใหม เมื่อพิจารณาถึงในแงวิชาการที่นำมาประยุกตใช สวนใหญยังใชวิธีการเกาๆ เมื่อ 40 ปที่แลวอยู จึงทำใหการแกปญหาน้ำทวม
และภัยแลงมีคุณภาพคอนขางตำ่ สำหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการน้ำทีจ่ะกลาวถงึนี ้เปนการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการนำ้
ทั้งกรณีที่เกิดน้ำทวม กรณีปกติ และกรณีที่เกิดภัยแลงดวยมาตรการไมใชสิ่งกอสราง  เปนมาตรการหลักและมาตรการใชสิ่งกอสราง
เปนมาตรการเสริม  ซึ่งจะขอยกตัวอยางเฉพาะที่เห็นวามีความสำคัญมากที่สุดมาเพียงมาตรการเดียวกอน คือ การปฏิรูปหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ ใหเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางดังเชนประเทศที่เจริญแลวไดยึดถือปฏิบัติกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 
50 ป ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังตัวอยางเชน 
 ในปพ.ศ.2517-2818 รวมเวลา 1 ป ผูเขียนมีโอกาสไปปฏิบัติงานกับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาขนาดใหญในประเทศคานาดา คือ 
บริษัท เอเคอร (Acres Consulting Services Limited) ซึ่งสำนักงานใหญตั้งอยูใกลกับน้ำตกไนแอการา (Niagra Falls, Ontario, 
Canada) ที่สำนักงานใหญนี้มีงานมาใหปฏิบัติจากทั่วโลกรวมทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาดวย โดยผูเขียนไดปฏิบัติงานอยูในกลุม
งานชลศาสตร (Hydraulic department) ก็ปฏิบัติงานเฉพาะชลศาสตร วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและอุทกวิทยาเทานั้น ถาเปนงาน
ฐานรากและเขื่อนดินจะอยูในกลุมงานปฐพีกลศาสตร (Geotechnical department) เปนตน ในกลุมงานเดียวกันผูเขียนไดพบกับ
วิศวกรชาวเกาหลีใต ซึ่งสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาและไดสัญชาติแคนาดาแลว ทานไดถามผูเขียนวา 
หนวยงานทีเ่ก่ียวกบัการจดัการนำ้ในประเทศไทยแบงการปฏบิติังานอยางไร  เมือ่ผูเขยีนอธบิายจบทานก็พูดขึน้วาในประเทศเกาหลใีต
เมือ่กอนกเ็คยแบงการปฏบิตังิานเชนเดยีวกบัประเทศไทย แตปจจุบันไดแบงการปฏบิติังานเปนเฉพาะทางเชนเดียวกบับรษิทัเอเคอร 
ได 2-3 ปแลว อนึ่งเวลาไดลวงเลยมามากกวา 40 ป แลว หนวยงานดานการจัดการน้ำของประเทศไทยยังไมไดแบงการปฏิบัติงาน
เปนเฉพาะทางเลย หนวยงานที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางจะรับผูที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทขึ้นไปเขาปฏิบัติงาน ตัวอยางงานที่
ปฏิบัติไดแก

 1. คำนวณหาระดับน้ำทวมสูงขึ้นเมื่อปริมาณน้ำไหลผานประตูระบายน้ำ (ปตร.) กวาง 6-7 บาน และมีฝายน้ำลนอยูที่ปกทั้ง 
2 ขาง รวมความกวางประมาณ 1/3 ของเขื่อนเจาพระยาที่จะกอสรางขึ้นใหมและใหปริมาณน้ำอุทกภัยที่ไหลผาน ปตร. มาดวย    
ผูใหงานกำชบัวาขอใหคำนวณใหใกลเคยีงความเปนจริงเพราะจะตองซ้ือทีดิ่นทีถ่กูน้ำทวมเพิม่มากข้ึนทางดานเหนอืน้ำเนือ่งจากการ
กอสราง ปตร. และแนะนำดวยวากอนการคำนวณควรไปอานหนังสือ “ชลศาสตรของทางน้ำเปด (Open-Channel Hydraulics)” 
เขียนโดยศาสตราจารยเวนทีเชาว จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวขอ “น้ำไหลชาผานทางน้ำที่ถูกบีบ 
(Sub-critical flow through constrictions)” ซึ่งผูเขียนก็มีหนังสือเลมนี้อยูแลวที่เมืองไทย ปรากฏวา เมื่ออานแลวก็ไดสูตรที่ใช
ในการคำนวณและคาสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ำที่อานไดจากราฟประมาณ 0.74 ซึ่งคานี้ติดใจผูเขียนตลอดมา จนกระทั่งป พ.ศ.2523 
เกิดอุทกภัยใหญในลุมน้ำเจาพระยา โดยวัดปริมาณน้ำอุทกภัยไหลผานเขื่อนเจาพระยาได 3,800 ลบ.ม.ตอวินาที (วัดจริง 2 ครั้ง) 
และปริมาณน้ำไหลผาน ปตร. เริงราง จ.สระบุรี และ ปตร.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี เมื่อนำปริมาณน้ำอุทกภัยที่วัดไดมาคำนวณหา
คาสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ำ กรณียกบานประตูทุกบานพนน้ำจะไดคาสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ำ 0.85 มีรายละเอียดอยูในตำราชลศาสตร
ประยุกตของผูเขียนหนา 144  ตอมาถามีโอกาสในการคำนวณหาปริมาณน้ำไหลผาน ปตร. ผูเขียนก็จะใชสูตรและคาสัมประสิทธิ์
ปริมาณน้ำดังกลาวในการคำนวณตลอดเวลา ปรากฏวาเมื่อประมาณ 5-6 ปที่ผานมา ผูเขียนไดมีโอกาสเปนอนุกรรมการสอบเลื่อน
ระดับใบประกอบวิชาชีพจากภาคีเปนสามัญวิศวกร ของสภาวิศวกร สอบสัมภาษณตามผลงาน ปรากฏวาผูมีผลงานออกแบบ   
ปตร. กวาง 4-6 เมตร บานเดียว เขาสอบกับผูเขียน 3 ราย ยังใชสูตรเกาๆ อยูเลย มีอยูรายหนึ่งยังอางสูตรจากตำราของอาจารยที่
เคยสอนผูเขียน และสูตรนี้ไดถูกยกเลิกไปนานแลว เพราะจะทำใหไดประตูกวางเกือบ 2 เทาของสูตรที่ผูเขียนยกมาอธิบาย ปรากฏ
วาผูเขียนยังไมเคยเห็นใครใชสูตรดังที่ผูเขียนเคยใชเมื่อ 40 ปที่แลวในประเทศไทยเลยแมแตรายเดียว
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 2. งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติอีกงานหนึ่งก็คือ งานออกแบบฝายหินทิ้งที่ยอมใหน้ำไหลขามได ตัวฝายสูงประมาณ 3.30 
เมตร ผูมอบหมายงานไดใหความกวางของแมนำ้และปรมิาณนำ้ทีใ่ชในการออกแบบมาดวย ผูใหงานแจงวาเปนงานขนาดเลก็รบังาน
มาดวยราคาถกูอยาใชเวลาในการคำนวณมากนกักบัไดแนะนำวากอนการคำนวณควรไปอานเอกสารอางองิซ่ึงไดสงรายชือ่มาใหดวย
ประมาณเกือบ 30 เรื่อง (หองสมุดของบริษัทดีมาก) และประมาณ 3 เรื่องเปนภาษาเยอรมันซึ่งในบริษัทก็มีผูรูภาษาเยอรมันให
สอบถามได และเปนบทความทีเ่กีย่วกบัการคำนวณ จึงใชภาษาไมมากนกัแตสวนใหญจะประกอบดวยสมการตางๆ เมือ่ศกึษาเอกสาร
อางอิงจบ เนื่องจากเปนฝายกอสรางบนแมน้ำขนาดเล็กที่จุดกอสรางฝายจึงไมมีกราฟความสัมพันธระหวางระดับน้ำกับปริมาณน้ำ 
เผอิญในวันนั้นหัวหนากลุมงานชลศาสตรไมอยูผูเขียนจึงไปสอบถามวิศวกรผูที่มีอาวุโสรองลงมา ปรากฏวาทานไดอธิบายเรื่องที่
เกี่ยวของใหผูเขียนฟงเปนเวลาประมาณ 20 นาทีแลวทานก็สรุปวาเรื่องที่ผูเขียนถามคำตอบก็อยูในคำอธิบายของทานใหไปคิดดูก็
แลวกัน ทั้งๆ ที่เรื่องที่ทานอธิบายผูเขียนก็ทราบอยูแลวทั้งนั้น ผูเขียนจึงไปถามวิศวกรที่อาวุโสรองลงมา ซึ่งทานก็อาวุโสกวาผูเขียน 
2-3 ป แตเมือ่ทานสำเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรแีลวทานกศ็กึษาตอขัน้ปริญญาโทเลย แตสำหรับผูเขยีนกวาจะไดศกึษาตอก็ใชเวลา 
4-5 ป เมื่อถามทานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระดับน้ำและปริมาณน้ำ ณ จุดกอสรางฝาย เพื่อนำไปใชในการออกแบบระดับพื้น
อางขจัดพลังงานน้ำ (Stilling basin) ทานก็ตอบวาใชเทากับความลึกของการไหลวิกฤตไมไดหรือ? เมื่อไดฟงคำตอบผูเขียนก็กลาว
ขอบคุณทานเพราะทานหมายถึง ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ำและความลึกของการไหลวิกฤตของน้ำ ถึงแมวาการคำนวณวิธีดัง
กลาวจะไดระดับพื้นอางขจัดกำลังน้ำ (Stilling basin) ต่ำไปเล็กนอย แตก็เปนการออกแบบที่มีทฤษฎีรองรับ ซึ่งผูเขียนเขาใจวา
วิศวกรทานนี้นาจะเคยพบปญหาดังกลาวนี้มากอน เพราะเมื่อถามจบทานก็ตอบไดเลย เมื่อสงผลการออกแบบใหผูที่ใหงานก็ไมมี
ปญหามีรายละเอียดอยูในตำราชลศาสตรประยุกตของผูเขียนหนา 179
 เมื่อประมาณ 20 ปที่แลวผูเขียนไดมีโอกาสทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของอางเก็บน้ำแหงหนึ่งในภาคตะวันออกและใน
การศึกษาความเหมาะสมไดสำรวจรูปตัดลำน้ำทายอางเก็บน้ำไว ผูเขียนจึงไดนำมาคำนวณหาความสัมพันธระหวางระดับน้ำและ
ปรมิาณนำ้เพราะในการออกแบบอางขจดักำลงังานนำ้ของทางนำ้ลนของอางเกบ็นำ้จำเปนจะตองใชกราฟความสัมพนัธดงักลาวแลว 
ปรากฏวาอีกบริษัทหนึ่งไดออกแบบและไดสงแบบมาใหบริษัทที่ผูเขียนสังกัด 1 ชุด เมื่อผูเขียนตรวจสอบปรากฏวาไมไดใชความ
สมัพนัธระหวางระดบันำ้และปรมิาณนำ้ทีผู่เขยีนไดศกึษาไวไปใชออกแบบอางขจดักำลงังานนำ้ของทางนำ้ลนของอางเกบ็นำ้ จงึทำให
กดระดับพื้นอางขจัดกำลังงานน้ำต่ำเกินไป ประมาณ 1.50 เมตร อนึ่งผูเขียนยังไมเคยเห็นการออกแบบระดับพื้นอางขจัดกำลังงาน
น้ำ (Stilling basin) ของทั้งประตูระบายน้ำและของทางน้ำลนของอางเก็บน้ำที่คำนวณถูกตองเลย รวมทั้งอางขจัดกำลังงานน้ำ 
(Stilling basin) ของทางน้ำลนของอางเก็บน้ำหวยโสมง จังหวัดปราจีนบุรีดวย (ขอมูลจากผูที่มาสอบเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ)  
ยกเวนของเขื่อนเจาพระยาซึ่งออกแบบโดยหนวยงานชลประทานจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 3. การคำนวณตรวจสอบขนาดของเครือ่งสบูนำ้ทีป่ากอโุมงคของทางรถยนตและทางรถไฟลอดใตแมนำ้ ซึง่เปนเสนกัน้เขตแดน
ประเทศสหรัฐอเมริกา-คานาดา เปนปากอุโมงคฝงประเทศคานาดา เนื่องจากพื้นที่รับน้ำฝนที่เกิดจากทางรถไฟและทางรถยนตบน
พื้นที่ราบลาดลงสูปากอุโมงคไมราบเรียบ จึงยากแกการคำนวณ ผูคำนวณทานแรกจึงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
คำนวณ ซึ่งผูเขียนอานดูแลวไมเขาใจ ผูเขียนจึงคำนวณดวยสูตรจากตำราอุทกวิทยาจำนวน 3-4 สูตรโดยนำฝนที่มีโอกาสตก 1 ครั้ง
ในรอบ 25 ปมาใชในการคำนวณ และผูทีใ่หงานบอกวา บริษทัอาจถกูฟองได ถาเครือ่งสูบนำ้มขีนาดเล็กเกนิไป ผลการคำนวณปรากฏ
วาแตละสูตรคำนวณไดคาปรมิาณนำ้ทีต่องสบูออกไมเทากนั ผูเขยีนจงึเลอืกสตูรทีค่ำนวณไดคาปรมิาณนำ้สงูสดุมาใช ปรากฏวาเครือ่ง
สูบมีขนาดเพียงพอที่จะสูบน้ำออกได เมื่อนำผลการศึกษาไปสงมอบ ผูที่รับมอบพูดวาถาผลการคำนวณของคุณถูกตอง บริษัทคงไม
ถูกฟอง
 ตอมาเมื่อ 5-6 ปที่แลว ผูเขียนไดเปนอนุกรรมการสอบเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพจากภาคีเปนสามัญวิศวกรของสภา   
วิศวกร เปนการสอบสัมภาษณตามผลงาน  ซึ่งผูที่มีผลงานคุมงานกอสรางไดมาเขาสอบกับผูเขียน ประมาณ 20 คน ผูเขียนถามวาการ
ระบายน้ำออกจากบอกอสรางระบายออกโดยการสูบหรือระบายออกจากที่สูงลงสูที่ต่ำ (Gravity) ทุกทานตอบวาระบายน้ำออกโดย
การสูบ ผูเขียนจึงถามตอวาขนาดเครื่องสูบน้ำคำนวณอยางไร ปรากฏวาไมมีผูตอบถูกเลยแมแตทานเดียว ผูสอบ 1 ทานจาก 20 
ทาน สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
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“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 4. ในชวงป พ.ศ.2522-2525 กรมชลประทานไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาจากประเทศคานาดา (Acres Consulting Services 
Limited)  มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยา โดยจัดสรรน้ำลวงหนารายสัปดาหอยางเปนระบบดวยแบบจำลอง 
จึงทำใหทราบความจุของคลองสงน้ำ คลองระบายน้ำและแมน้ำสายตางๆ ในลุมน้ำเปนอยางดี และในป พ.ศ.2523 เกิดอุทกภัยใหญ
ขึ้นในลุมน้ำเจาพระยา โดยวัดปริมาณน้ำที่ไหลผานเขื่อนเจาพระยาได 3,800  ลบ.ม. ตอวินาที แตผูจัดการโครงการของกรม 
ชลประทาน ทีค่วบคมุการปฏบัิตงิานของบรษิทัทีป่รกึษาสามารถบริหารจดัการปริมาณนำ้อทุกภยัไดอยางมปีระสิทธภิาพ เพราะทาน
เปนผูที่มีประสบการณสูงทั้งทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติและภาษาอังกฤษของทานดีมากอีกดวย โดยทานมักจะมาปฏิบัติงานที่
กรมชลประทานสามเสนเปนประจำโดยไมมีวันหยุดเสาร-อาทิตย จึงไมเกิดน้ำทวมพื้นที่รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ และเขตจตุจักร     ดัง
เชนที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2554 ซึ่งมีการผันน้ำอุทกภัย 200 ลบ.ม.ตอวินาที เขาคลองระพีพัฒน ซึ่งอยูหนาเขื่อนพระรามหกบนแมน้ำ
ปาสักโดยมีความจุปากคลองที่ออกแบบ 150 ลบ.ม.ตอวินาที และปลายคลองคือคลอง 13 ซึ่งระบายน้ำลงคลองแสนแสบไดสูงสุด 
20 ลบ.ม.ตอวินาที รายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงในรูปที่ 1 และไดผันน้ำอุทกภัยอยูเปนเวลา 6 วัน ซึ่งผูเขียนทราบถึงความผิดพลาด
นีต้ัง้แตวนัแรก แตไมทราบวาจะทำอยางไร เพราะพ้ืนทีโ่ครงการชลประทานเจาพระยาฝงตะวนัออกตอนลางเคยเปนกรณศึีกษาของ
ผูเขียนในชวงป พ.ศ. 2522 และจะมีการผันน้ำอุทกภัยเขามาอีกในป พ.ศ.2559 ถาผูเขียนไมรีบเขียนบทความเรื่อง “คลองระพีพัฒน 
แกปญหาน้ำทวมไดจริงหรือ?” ลงพิมพในหนังสือพิมพมติชนรายวันเสียกอนแตเปนที่นาเสียดายเพราะเมื่อสิ้นสุดสัญญาจางในป    
พ.ศ.  2525  กรมชลประทานไมสามารถดำเนนิการจดัสรรนำ้ลวงหนารายสปัดาหอยางเปนระบบดวยแบบจำลองในลุมนำ้  เจาพระยา 
ตอได

 5. ในการสอบเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ จากภาคีเปนสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร เปนการสอบขอเขียน (เมื่อประมาณ 
9-10 ปที่แลว) ผูเขียนไดออกขอสอบ
  1)  เขื่อนเจาพระยาเมื่อปดบานประตูสนิททุกบานจะเปดบานประตูแตละบานเทาๆ กันอยางไรจึงจะไมเกิดการกัดเซาะทายน้ำ 
ออกขอสอบ 4 ครั้งไมมีผูตอบได ครั้งที่ 5 มีผูตอบไดเพราะมีเฉลยอยูในตำรา “ชลศาสตรประยุกต” ของผูเขียน
(เปนหนังสือที่จัดพิมพขึ้นเพื่อแจกจายไปยังหองสมุดของสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ)
  2)  ถาจะขุดลอกแมน้ำเจาพระยาทายเขื่อนเจาพระยาเปนความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จะตองเวนระยะหางตามลำน้ำทาย
เขื่อนเปนระยะทางเทาใด เมื่อปดบานประตูเขื่อนทุกบานสนิท แลวจะเปดบานประตูเขื่อนอยางไร จึงจะไมเกิดการกัดเซาะทายน้ำ 
ออกขอสอบ 5-6 ครั้ง ไมมีผูตอบได
 ตอมาในป พ.ศ.2556 ไดมีการขุดลอกแมน้ำเจาพระยาทายเขื่อนเจาพระยาโดยไมมีการคำนวณตรวจสอบโดยอางวาขุดลอก
เฉพาะตะกอนที่มาตกทับถม ตามหลักวิชาการแลวตะกอนที่ตกทับถมบนแมน้ำเจาพระยาทายเขื่อนเจาพระยาสวนใหญจะเกิดจาก
การกัดเซาะแมน้ำเจาพระยาทายเขื่อนเจาพระยา ทำใหในปจจุบัน (ธันวาคม 2564) ผูเขียนเชื่อวาเขื่อนเจาพระยาเมื่อปดบานประตู
ทุกบานสนิท แลวไมสามารถเปดบานประตูเพื่อระบายน้ำลงทายน้ำโดยไมใหเกิดการกัดเซาะแมน้ำทายเขื่อนได  กอนป พ.ศ.2522 
การปด-เปดบานประตูเขื่อนเจาพระยาไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทำใหเกิดการกัดเซาะทองน้ำทายอางขจัดกำลังงานน้ำ (Stilling 
basin) ชวงที่เปนหินเรียงเปนความกวางและลึกหลุมละ 3-4 เมตร จำนวนหลายหลุม อนึ่งผูเขียนมีความเชื่อวาในปจจุบันเขื่อน
เจาพระยากำลังไดรับอันตราย
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รูปที่ 1 แสดงปริมาณน้ำสูงสุดที่สงมาได

 เชนเดียวกับที่เคยเกิดในชวงป 2522 ถาเปนจริงดังที่ผูเขียนคาดการณไว เขื่อนเจาพระยานาจะใชงานไดอีกเปนเวลาประมาณ 
15-20 ป และถาผูเขียนเปนผูรับผิดชอบ ผูเขียนจะสั่งใหมีการตรวจสอบและหาทางแกไขโดยเรงดวน

 6. การพัฒนาแหลงน้ำในลุมน้ำเจาพระยา โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญในลุมน้ำเจาพระยา ประกอบดวย
 1) เขื่อนเจาพระยา เปนเขื่อนผันน้ำเพื่อการชลประทานกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2498 และระบบสงน้ำซึ่งสามารถสงน้ำให
พื้นที่เพาะปลูกฤดูฝนไดมากกวา 7 ลานไร กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2504
 2) เขื่อนภูมิพล เปนอางเก็บน้ำเพื่อผลิตกำลังงานไฟฟา เพื่อการชลประทานและปองกันน้ำทวม กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 
2506 เปนอางเก็บน้ำที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
 3) เขื่อนสิริกิติ์ ทำหนาที่เชนเดียวกับเขื่อนภูมิพลกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2514
 หลงัจากเขือ่นสริกิติิก์อสรางแลวเสรจ็ ขาราชการในกรมชลประทานเขาใจวาปรมิาณนำ้ทีส่ามารถเกบ็กกัไดในอางเก็บนำ้ขนาด
ใหญทัง้สอง สามารถเปดพืน้ทีช่ลประทานดานทายนำ้เพ่ิมข้ึนไดอกีเปนจำนวนมาก รอนถึงธนาคาร โลกซึง่ใหกูเงินมากอสรางโครงการ
ทั้งสามไดเสนอแนะใหกรมชลประทานวาจางบริษัทที่ปรึกษาจากตางประเทศมาศึกษาการใชน้ำในลุมน้ำเจาพระยา-แมกลอง
ซึ่งบริษัท เอเคอร (Acers International Services Ltd.) จากประเทศคานาดาไดรับการคัดเลือกใหเขามาศึกษา ผลการศึกษาการ
ใชน้ำอยางเปนระบบดวยแบบจำลอง ปรากฏวา ปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักไดในอางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีไมเพียง
พอสำหรับการเพาะปลูกฤดูแลงในเขตโครงการชลประทานเจาพระยาไดเต็มพื้นที่ (เต็มตามความสามารถที่คลองสงน้ำจะสงใหได) 
ทุกป เปนผลใหโครงการชลประทานพิษณุโลกระยะที่ 2 ฝงซาย (หันหนาตามน้ำ) ของแมน้ำนานในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และ
นครสวรรค หลายแสนไรตองหยุดการพัฒนา



26

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัมขีอเสนอแนะทีน่บัวาสำคญัมากคอื ไมควรกอสรางอางซอนอางแลวเปดพ้ืนทีช่ลประทานทายอางดานเหนอื
น้ำเพิ่ม เพราะจะเปนการยายพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงจากโครงการชลประทานเจาพระยาไปยังทายอางดานเหนือน้ำ ซึ่งตองเสียคา
กอสรางเพิ่ม  และขณะนั้นอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดพรอมระบบชลประทานทายอางในเขตจังหวัดเชียงใหม  และอางเก็บน้ำเขื่อน 
แมกวงพรอมระบบชลประทานทายอางในเขตจังหวัดลำพูนยังไมไดกอสราง  ซึ่งทั้งสองอางอยูเหนืออางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และตอ
มากไ็ดกอสรางอางเกบ็นำ้เขือ่นแมงดัพรอมระบบชลประทานทายอาง และอางเกบ็นำ้เขือ่นแมกวง พรอมระบบชลประทานทายอาง 
โดยไมสนใจขอเสนอแนะของการศึกษา  แตกลับกอสรางอางเก็บน้ำเขื่อนแมกวงที่มีขนาดใหญเกินไป จนแทบไมมีน้ำใหเก็บกักได
เต็มอางและในป พ.ศ. 2560 ไดมีการกอสรางอุโมงคผันน้ำจากแมน้ำแมแตง (แมน้ำแมแตงไหลลง แมน้ำปงเหนือที่ตั้งจังหวัด    
เชียงใหม)   ไปยังแมน้ำปงและกอสรางอุโมงคผันน้ำจากแมน้ำปงไปยังอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัด และจากอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดไปยัง
อางเก็บน้ำเขื่อนแมกวง ซึ่งเปนโครงการที่ไมคุมคาทางเศรษฐกิจ เพราะทำใหอางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาตรอางวางโดยเกณฑ 
เฉลี่ยปละเกือบ 4,000 ลาน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังมีการกอสรางเขื่อนผาจุกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งเปนเขื่อนผันน้ำพรอมระบบ
ชลประทานอีกนับแสนไร ซึ่งเปนโครงการชลประทานลักษณะเดียวกับโครงการพิษณุโลกฝงซายระยะที่ 2 ซึ่งถูกยกเลิกไปแลว
 อนึ่ง การกอสรางอางเก็บน้ำขนาดใหญในลุมน้ำเจาพระยาในลำดับตอมา เชนอางเก็บน้ำเขื่อนแควนอย  พรอมระบบ 
ชลประทานทายอาง และอางเก็บน้ำเขื่อนปาสักชลสิทธิ์พรอมระบบชลประทานทายอางก็ไมไดศึกษาเพื่อพัฒนาอยางเปนระบบ      
ลุมน้ำที่ถูกตอง แตศึกษาเพื่อพัฒนาเปนโครงการๆ ไป  จึงทำใหเกิดการยายการใชน้ำโดยเฉพาะเพื่อการเพาะปลูกฤดูแลงในเขต
โครงการชลประทานเจาพระยาไปยังโครงการชลประทานที่เปดใหมดานเหนือน้ำ และในป พ.ศ.2536 เกิดความแหงแลงขึ้นใน  
ลุมนำ้เจาพระยาจนทำใหสถานสีบูนำ้สามแล จงัหวดัปทุมธาน ีของการประปานครหลวง ซึง่สูบนำ้ดิบไปใชผลิตนำ้ประปาใหประชาชน
ในเขตกรุงเทพฯ เกือบขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา

 7. ตั้งแตป พ.ศ.2526 เปนตนมายังไมเคยเห็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแหลงน้ำในลุมน้ำตางๆ ของประเทศไดศึกษาเพื่อพัฒนา 
อยางเปนระบบลุมน้ำที่ถูกตองดังที่บริษัทเอเคอรจากประเทศแคนาดา ไดเคยศึกษาในลุมน้ำเจาพระยา-แมกลองในชวงป  
พ.ศ. 2521 - 2525  ยกเวนลุมน้ำชีในโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ แหลงน้ำและการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบทอสง
น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (ปจจุบันกรมฯ นี้ไดถูกยุบไปแลว) ผลการศึกษาเพื่อพัฒนา
แหลงน้ำบนลุมนำ้ชอียางเปนระบบดวยแบบจำลองไดเสนอแนะใหปรบัเกณฑการใชอางเกบ็นำ้เขือ่นอบุลรตันเพือ่ลดปญหานำ้ทวม
ดานทายน้ำ ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ซึ่งรับผิดชอบในการใชงานเขื่อนอุบลรัตนซึ่งนอกจากจะเห็นชอบดวย 
แลวยังเสนอแนะที่จะพัฒนาแบบจำลองสำหรับทำนายปริมาณน้ำที่ไหลลงอางเก็บน้ำอีกดวย ฉะนั้น ถานำผลการศึกษาดังกลาวมา
ใชงานเพียง 1 หรือ 2 ปก็คุมคาจางศึกษาเฉพาะลุมน้ำชี และทางกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดของบประมาณเพื่อใหศึกษาตอ
เฉพาะลุมน้ำชีเพียงบริษัทเดียว (โครงการศึกษาดังกลาวประกอบดวย 5 บริษัทใหญและ 6 บริษัทเล็ก โดยมีผูเขียนเปนผูจัดการ
โครงการ) แตเปนที่นาเสียดายที่สำนักงานงบประมาณไมอนุมัติงบประมาณเพราะกรมฯ จะถูกยุบอยูแลว ฉะนั้นโครงการพัฒนา 
แหลงน้ำดีๆ บนลุมน้ำชีอีกหลายโครงการ ซึ่งศึกษาอยางเปนระบบลุมน้ำที่ถูกตองและเปนโครงการที่คุมคาทางเศรษฐกิจ จึงยังไม
ไดพัฒนาทั้งๆ ที่เวลาไดลวงเลยมากกวา 20 ปแลว 
 กอนประชมุ ครม.สญัจรทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา มผูีเสนอใหขดุลอกแมนำ้ปาสัก-แมนำ้เจาพระยา- และสันดอนทีป่ากแมนำ้
เจาพระยาเพื่อใหปริมาณน้ำอุทกภัย 600 ลบ.ม.ตอวินาทีไหลผานได ทั้งนี้เพื่อลดอุทกภัย  แตเรื่องนี้ไมไดนำเขา ครม.สัญจร เพราะ
ผูเขียนไดทักทวงวาโครงการดังกลาวนี้ ในฤดูแลงจำเปนจะตองใชน้ำจืดไปดันน้ำเค็มที่ปากแมน้ำเจาพระยาเปนปริมาณมากทุกป 
และน้ำจืดที่ใชในการเพาะปลูกฤดูแลงก็มีไมเพียงพออยูแลว และถาเกิดความแหงแลงเชนป พ.ศ.2536 ขึ้นมาอีกจะทำใหกรุงเทพฯ 
ขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาอยางแนนอน
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 8. บทสรปุ ถาไมรบีดำเนนิการปฏริปูหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกีย่วกบัการจัดการนำ้ โดยใหเปนหนวยงานท่ีปฏบิตังิานเฉพาะทาง
ดังเชนประเทศที่พัฒนาแลว ไดยึดถือปฏิบัติมาเปนเวลาไมนอยกวา 50 ป ผลกระทบในทางลบตอประชาชนที่เกิดจากการจัดการน้ำ
ทวมและภัยแลงที่ไมมีประสิทธิภาพ ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น และสูญเสียงบประมาณในการแกปญหาน้ำทวมและภัยแลงที่สูงขึ้นโดย 
ไมจำเปน  ดังตัวอยางเชน ในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณไปเปนจำนวนมากสำหรับใชในการศึกษาโครงการพัฒนาแหลง
น้ำที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ คือไมไดศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดการแหลงน้ำอยางเปนระบบลุมน้ำ ดังเชนโครงการเขื่อนแมวงษ 
เปนตน สวนการนำเทคโนโลยีแบบจำลองมาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำก็เปนไปไดยาก อนึ่งผูเขียนเชื่อวาถา
อุโมงคผันน้ำจากแมน้ำแมแตงไปยังแมน้ำปง และจากแมน้ำปงไปยังอางเก็บน้ำเขื่อนแมงัดและเขื่อนแมกวงกอสรางแลวเสร็จ และ
ระบบชลประทานของโครงการเขื่อนผาจุกกอสรางแลวเสร็จและถาเกิดความแหงแลงเชนป พ.ศ.2536 ขึ้นมาอีกกรุงเทพฯ (ที่สถานี 
สูบน้ำสามแลของการประปานครหลวง)  จะขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาอยางแนนอนเพราะภายหลังป พ.ศ.2536 ยังมีการ 
พฒันาโครงการชลประทานขนาดกลางซึง่มพีืน้ทีร่บัประโยชนของแตละโครงการมากกวา 10,000 ไร เหนอืเขือ่นเจาพระยาอกีหลาย
โครงการโดยมิไดศึกษาเพื่อพัฒนาอยางเปนระบบลุมน้ำที่ถูกตอง  อนึ่งการศึกษาเพื่อผันน้ำจากสาขาของแมน้ำสาละวินที่อยูใน
ประเทศไทยมาลงอางเกบ็นำ้เข่ือนภมูพิล ตองใชเวลานานเพราะถาจะศึกษาใหถกูตองเพือ่ใหเกดิผลดีตอเศรษฐกจิของประเทศซึง่ จะ
ตองมกีารศึกษาการใชนำ้ในลุมนำ้เจาพระยาอยางเปนระบบดวยแบบจำลองควบคูไปดวย  ทัง้นีเ้พือ่จะไดทราบวาควรจะผนันำ้มาลง
อางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเทาใดจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดและเปนโครงการที่คุมคาทางเศรษฐกิจ

 9. ถาไดมีการปฏิรูปหนวยราชการที่เก่ียวของกับการจัดการน้ำใหเปนหนวยราชการที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางดังเชนประเทศ    
ที่พัฒนาแลวไดใชปฏิบัติงานมาเปนเวลาไมนอยกวา 50 ปแลว เสนอแนะใหเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในลุมน้ำเจาพระยาโดย
การจดัสรรนำ้ลวงหนารายสปัดาหอยางเปนระบบดวยแบบจำลองดังเชนทีไ่ดเคยดำเนนิการในชวงป พ.ศ.2522-2525 สำหรบัลุมนำ้
อืน่ เสนอแนะใหนำเอาวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการน้ำในลุมนำ้เจาพระยาไปประยกุตใช ดงัเชนทีไ่ดเคยดำเนินการทีโ่ครงการ
สงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร ประมาณป พ.ศ.2528 และที่ลุมน้ำชีในป พ.ศ.2544 เปนตน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ
มกราคม 2565



รองศาสตราจารยชูเกียรติ  ทรัพยไพศาล
อดีตอาจารยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
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ทิศทาง“การพัฒนาทรัพยากรน้ำ”

เพื่อฝาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศควรเปนเชนไร?
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 เศรษฐกิจประเทศจะเดินหนาตอไปอยางไรใหประเทศอยูรอดในระยะยาว จะเปน “การพึ่งพิงตางประเทศ (สวนใหญเปนเรื่อง 
การสงออกและการทองเที่ยว)” ซึ่งปจจุบันยังมีปญหารุมเรามากมาย หรือเปน “การพึ่งพิงภายในประเทศ (ซึ่งสินคาหลัก สวนใหญ
เปนสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออก อาทิเชน ขาว ขาวโพด ออย (น้ำตาล) มันสำปะหลัง ยางพารา น้ำมันปาลม ผลไม และ
ไมดอก (พืชสวน) ฯลฯ”)  ซึ่งปจจุบันยังมีปญหาดานปริมาณผลผลิตและดานราคาที่ยังมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับปริมาณทรัพยากร
น้ำที่เกิดขึ้นในแตละป บางปปริมาณน้ำมีนอยผลผลิตก็จะลดลงแตอาจไดราคาดีขึ้น หรือบางปปริมาณน้ำมีมากผลผลิตก็จะมีมาก 
แตอาจไดราคาไมดีนกั และอาจไดผลผลตินอยลงหากเกดิเหตุการณอทุกภยั ปจจุบนัโครงสรางเศรษฐกจิประเทศจะมสีดัสวนทีม่าจาก
ภายในประเทศประมาณ 25% แตเกี่ยวของกับประชากรสวนใหญของประเทศ และมาจากตางประเทศประมาณ 75% ดังนั้นการ
ทำใหสินคาโภคภัณฑพ้ืนฐานเพื่อการสงออกมีมูลคาเพ่ิมขึ้นในโครงสรางเศรษฐกิจประเทศจึงเปนสิ่งสำคัญและมีความจำเปนอยาง
ยิ่ง อันจะเปนการชวยเพิ่มรายไดใหกับประชากรสวนใหญของประเทศอีกดวย
 เนื่องจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตและราคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออก นอกจากจะขึ้นอยูกับทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรดิน  (และที่ดิน)  ทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนปจจัยหลักพื้นฐาน  ยังขึ้นอยูกับยุทธศาสตรและนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของประเทศซึ่งเปนปจจัยรองที่มีความสำคัญยิ่งอีกดวย จึงเปนหนาที่ของรัฐบาล เอกชน และประชาสังคม (ทุกภาคสวน) 
ที่ตองรวมกันคิดและรวมกันทำอยางจริงจัง อนึ่งผูเขียนในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งของประชาสังคมที่ไดเคยเลาเรียน และปฏิบัติงาน
ทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมากวา 40 ป ขอมีสวนรวมแชรแนวคิดในเรื่องทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อฝาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่จะกลาวถึง 4 ประเด็น ดังนี้ (สวนทิศทางการพัฒนาทรัพยากรดานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน ทรัพยากรดิน 
(และที่ดิน) การเกษตร และการตลาด เนื่องจากผูเขียนมีองคความรูจำกัด จึงจะขอกลาวถึงเพียงสั้น ๆ ตามความจำเปน เฉพาะที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ เทานั้น)

 ประเด็นที่ 1 ควรจัดการวางแผน พัฒนา นำทรัพยากรน้ำที่มีอยูหลากหลายชนิดมาบูรณาการการใชประโยชนแบบองครวม 
เพื่อลดการขาดแคลนน้ำและทำใหการใชทรัพยากรน้ำเกิดประโยชนอยางยั่งยืน (Integrated Use of Water Supply) 
 ทรัพยากรน้ำของประเทศมีอยูหลากหลายชนิด แตที่มีปริมาณมาก จะมี 2 ชนิด คือ (1) น้ำผิวดิน  (2) น้ำใตดิน (น้ำบาดาล) 
โดยน้ำแตละชนิดจะมีคาใชจายในการจัดหามาใชประโยชนมากบาง นอยบาง แตกตางกันไป ปจจุบันทุกภูมิภาคของประเทศจะใช
น้ำผิวดินเปนสัดสวนหลัก (เนื่องจากหาไดงายและมีราคาถูก) สวนน้ำใตดิน (บาดาล) จะนำมาใชเปนสัดสวนรอง 
(เนื่องจากในการจัดหาและการดำเนินการมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และยังมี พ.ร.บ.น้ำบาดาล ควบคุมอยู) แตยังมีน้ำอีก 2 ชนิด คือ น้ำ
เสีย (คือ น้ำที่ผานการใชประโยชนแลว)  และน้ำทะเล ซึ่งมีปริมาณมากมายแตยังไมไดนำมาใชจริงจัง โดยปจจุบันมีการนำน้ำเสีย
กลับมาใชในสัดสวนที่นอย เนื่องจากเสียคาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำคอนขางสูง และทัศนคติของประชาสังคมยังไมยอมรับ 
จึงปลอยทิ้งสูธรรมชาติเปนสวนใหญ ทำใหเกิดผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ  สวนน้ำทะเลยังมีการนำมาใช
ประโยชนเปนสัดสวนที่นอยที่สุด เนื่องจากราคาแพง (จะมีใชเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง และตั้งอยูในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำผิว
ดินและน้ำใตดิน) แตเนื่องจากประเทศเริ่มประสบปญหาการขาดแคลนน้ำมากขึ้น อาทิเชน พื้นที่ภาคกลาง ในกลุมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีพื้นที่เกษตรกรรม
ขนาดใหญ  มีพื้นที่อุตสาหกรรมและมีพื้นที่ชุมชนจำนวนมาก กระจายปะปนกันอยู มีความจำเปนตองใชน้ำตนทุน 
(ที่มีคุณภาพน้ำแตกตางกัน) จำนวนมาก จึงควรพิจารณานำทรัพยากรน้ำตนทุน 3 ชนิด คือ ทรัพยากรน้ำผิวดิน น้ำใตนดิน 
(นำ้บาดาล) และนำ้เสยีทีป่รบัคุณภาพนำ้แลวมาบูรณาการการใชประโยชนแบบองครวมเพือ่สนองความตองการนำ้ทัง้ในปจจบุนัและ
อนาคต หรือในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีน้ำตนทุนจำกัด แตมีความจำเปนตองใชน้ำตนทุนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ทำใหบางปเกิดวิกฤติน้ำ จึงควรพิจารณานำทรัพยากรน้ำตนทุน 4 ชนิด คือ น้ำผิวดิน น้ำใตดิน (น้ำบาดาล) น้ำเสียที่
ปรบัคุณภาพน้ำแลว และน้ำทะเล มาบรูณาการการใชประโยชนแบบองครวมเพือ่ใหมน้ีำตนทนุเพยีงพอและมรีาคาสมเหตผุลมากยิง่
ขึ้น เปนตน ดังนั้นขอเสนอใหสงเสริม เรงรัด และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมกันวิเคราะห 
วางแผน และพัฒนา นำทรัพยากรน้ำทั้ง 4 ชนิด มาบูรณาการการใชประโยชนรวมกันแบบองครวม เพื่อใหมีน้ำตนทุนเพิ่มขึ้น และ
ทำใหคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรน้ำสำหรับนำมาใชในกิจกรรมที่อาจใชน้ำที่มีคุณภาพแตกตางกัน มีราคาถูกลง และมีราคาสม
เหตผุลมากยิง่ขึน้ อนัจะเปนการชวยลดปญหาการขาดแคลนน้ำและยงัเปนการรักษาระบบนเิวศธรรมชาตใิหเกดิความสมดลุและยัง่ยนื
อีกดวย
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 ปจจุบันมีเกษตรกรบางกลุมไดทำการปรับปรุง พัฒนา การใชทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดิน (และที่ดิน) ฯลฯ เพื่อเพิ่มผลผลิต
การเกษตรและมูลคาของสินคา อาทิเชน การทำเกษตรแปลงใหญ การผลิตพืชผลการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
(เกษตรผลิต พาณิชยขาย) แตสัดสวนดังกลาวยังมีนอยมาก จึงขอเสนอใหนำพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานประมาณ 10+% ของพื้นที่
เกษตรชลประทานปจจุบันของลุมน้ำเจาพระยาตอนลางมาจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำตัวอยาง โดยจัดใหมีการปรับปรุงระบบ
น้ำขึ้นใหมและนำพื้นที่ดังกลาวมาปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมมูลคาสูงท่ีมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรไดตอเนื่องตลอดป 
(บริหารจัดการโดยใชน้ำผิวดินรวมกับน้ำใตดิน พรอมทั้งปรับปรุงวิธีการเก็บน้ำ การแจกจายน้ำ และการระบายน้ำ) แมพื้นที่ดังกลาวจะ
อยูในพื้นที่ทุงน้ำทวม (Floodplain) ของลุมน้ำเจาพระยาตอนลางแตสามารถบริหารจัดการไมใหเกิดน้ำทวมไดโดยการสรางคันลอม
และจัดทำระบบการระบายน้ำ (เหมือนการปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะทำให
เกิดผลกระทบตอการระบายน้ำในภาพรวมของพื้นที่ทุงน้ำทวมของลุมน้ำไดบาง ทั้งนี้เมื่อนำขอมูล Agri-map มาพิจารณาประกอบ จะ
เห็นวาพื้นที่บริเวณดังกลาวสามารถนำมาใชเพาะปลูกพืชสวน (สวนผลไม สวนไมดอก สวนผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ) ได ดังนั้นหากหนวย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ ไดรวมกันผลักดันใหมีการบูรณาการการใชทรัพยากรน้ำรวมกับทรัพยากรดาน

อื่น (อาทิ ทรัพยากรดิน (และที่ดิน) การปรับเปลี่ยนพันธุ ฯลฯ) อยางเหมาะสมทั้งดานการผลิตและดานการตลาดอยางจริงจังและอยาง
แทจรงิ นอกจากจะทำใหมนีำ้เพยีงพอสำหรับทำการเกษตรกรรมไดตลอดป ไดผลผลติการเกษตรทีส่อดคลองกบัความตองการของตลาด
เพิ่มขึ้น และยังทำใหสามารถเพิ่มมูลคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออกไดอีกดวย 

 ประเด็นที่ 2  ควรพิจารณาวางแผน พัฒนา และแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชิงรุก  (Proactive  Holistic  
Management)  เพือ่ทำใหเกดิความสมดลุระหวางทรพัยากรนำ้ทีม่อียู และความตองการใชนำ้ทัง้ปจจบุนัและในอนาคต อยางแทจรงิ 
และอยางจรงิจงั ทัง้นีเ้พราะปรมิาณทรพัยากรนำ้ของประเทศมจีำกัด และมนีอยกวาความตองการใชนำ้ทีเ่ปนอยูในปจจุบัน ดงัแสดง
ในตารางที่ 1

 แมวาประเทศไทยจะไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในป พ.ศ.2561 และตอมาไดมีการกำหนดแผนพัฒนาตาง ๆ ภายใต
กรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อแกไขปญหาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดานทรัพยากรการใชที่ดิน ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต รวมทั้ง
ไดตรากฎหมายสำคัญขึ้นใหม อาทิเชน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ในป พ.ศ.2561 พ.ร.บ.ผังเมือง ป พ.ศ.2562 พ.ร.บ.คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ ป พ.ศ.2562 แตหนวยงานรัฐที่ทำหนาที่นำยุทธศาสตรไปสูภาคปฏิบัติ ยังคงกำหนดแนวทาง ทิศทางการ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ คลายคลึงกับที่เคยดำเนินการที่ผานมา คือ การทำงานแบบตั้งรับปญหาและพิจารณาแบบแยกสวน หมายถึง 
หนวยงานดานทรัพยากรนำ้ยงัพิจารณาเรือ่งการบรหิารจดัการและพฒันานำ้ตนทนุเปนหลกั สวนการรวมวเิคราะหกบัหนวยงานอืน่
ที่ตองการใชทรัพยากรน้ำ อาทิ หนวยงานดานทรัพยากรดิน (และที่ดิน) หนวยงานดานการเกษตร หนวยงานดานการตลาด ฯลฯ 
เพื่อใหการใชทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของเกิดประโยชนอยางยั่งยืนมีเพียงเล็กนอยและไมจริงจัง จึง
คาดเดาไดวาเมื่อเกิดวิกฤติน้ำ (ภัยแลงและอุทกภัย) ปญหาการขาดแคลนน้ำและปญหาน้ำทวมดังเชนที่เกิดขึ้นในอดีต จะยังคงเกิด
ขึ้นอีกในอนาคต โดยถาปใดเกิดเหตุการณน้ำนอย (ภัยแลง) ที่มีขนาดเทากับหรือสูงกวาคาวิกฤติเกิดขึ้น ก็คาดวาจะยังคงเกิดภาวะ
การขาดแคลนนำ้รุนแรงโดยท่ัวไปและจะตองจดัสรรปนสวนนำ้เชนเดมิ และถาปใดเกดิเหตกุารณนำ้มาก (อทุกภยั) ทีม่ขีนาดเทากบั
หรือมากกวาเหตุการณน้ำหลาก ป พ.ศ.2538 หรือป พ.ศ.2554 ก็คาดวาจะยังคงเกิดภาวะน้ำทวมรุนแรงและเกิดความเสียหายมี
มูลคาไมยิ่งหยอนกวาความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น

ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลกายภาพพื้นฐานของลุมน้ำภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ที่มา : ขอมูล 22 ลุมน้ำในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกา กำหนดลุมน้ำ, สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) พ.ศ.2564
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบายตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่มีจุดมุงหมายสำคัญที่จะสรางความมั่นคง กระจาย 
ความมั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อทำใหประเทศผานพนจากความยากจนอยางยั่งยืน จึงขอเสนอใหหนวยงานรัฐที่ทำหนาที่กำกับ  
(Regulators) และที่ทำหนาที่ปฏิบัติ (Operators) ดานทรัพยากรน้ำและดานทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ พิจารณาทบทวนใหมีการ
บริหารจัดการการแกไขปญหาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชิงรุก (Proactive Holistic management) อยางแทจริง กลาวคือใน
การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ (ภัยแลง) ควรพิจารณากำหนดขนาดของความตองการใชน้ำ (Demand size) ใหสอดคลองกับ
ขนาดของน้ำตนทุน (Supply size) ที่มีอยูและจัดหาไดในราคาที่สมเหตุผลอยางจริงจัง สวนการแกไขปญหาน้ำมาก (อุทกภัย) ควร
พิจารณาจัดระดับการปองกันพื้นที่ตาง ๆ  (อาทิเชน พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ชุมชนชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมมูลคาสูง 
พื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่รกรางวางเปลา ฯลฯ) ใหสอดคลองกับความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตกุารณนำ้ทวม และในการบรหิารจดัการอทุกภยัขนาดกลางถงึขนาดใหญ ควรจัดการใหมกีารผันนำ้บางสวนไปเกบ็กักชัว่คราวใน
พืน้ทีท่ีม่ลูคาความเสยีหายนอยกวาได เพือ่เปนการบรรเทาและลดความเสยีหายจากภยัแลงและอทุกภยั ดังเชนทีป่ระเทศพฒันาแลว
ไดนำมาใชปฏิบัติอยูในขณะนี้

 ประเด็นที่ 3  ควรใชทรัพยากรน้ำใหเปนตัวกลางในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐาน เพื่อการสงออก 
(Increase Efficient Use of Water Through Agriculture Reform)
 เนื่องจากปริมาณน้ำตนทุนของประเทศมีจำกัด และมีนอยกวาความตองการใชน้ำที่เปนอยูในปจจุบัน (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
จึงควรใชทรพัยากรนำ้ทีม่อียูเพือ่เพิม่ผลผลติการเกษตรและสรางมลูคาของสินคาโภคภณัฑพืน้ฐานเพ่ือการสงออก ใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจมากที่สุด อาทิเชน ควรปรับเปลี่ยนวิธีสง-จายน้ำของพื้นที่ เกษตรกรรมชลประทานใหไดรับน้ำอยางสม่ำเสมอพอเพียง
และตอเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรตอไร  (เชน ขาว ออย มันสำปะหลัง ฯลฯ) หรืออาจปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทาน
บางสวนซึง่สวนใหญปลกูขาวไปเปนการปลกูพชืสวน หรอืปรบัเปลีย่นเปนไรนาสวนผสม และควรพจิารณานำพืน้ท่ีเกษตรชลประทาน
บางสวนมาปรับปรุงใหสามารถสงจายน้ำไดอยางเพียงพอตอเนื่องตลอดป (โดยใชน้ำผิวดินและใตดินรวมกัน : Conjunctive use 
of water) และปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีดงักลาวไปเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมมลูคาสงู พรอมทัง้จัดใหมกีระบวนการดานแปรรปูผลผลติการเกษตร 
(Agro-Industry Process) รองรับ ทั้งนี้ควรจัดการสรางผลผลิตการเกษตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดบน (Niche 
market) อันจะเปนการเพิ่มมูลคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออกไดอีกทางหนึ่งดวย 
 สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานหรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน ควรปรับปรุงรูปแบบการทำเกษตรกรรมและพันธุพืชให
สอดคลองกับปริมาณน้ำตนทุนที่มีอยูและจัดหาได ดังตัวอยางเชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมโดยการประยุกตใช
แนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม” และ/หรือแนวทาง “โคก-หนอง-นา โมเดล” หรืออาจปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรน้ำฝนบางสวนไปเปน
สวนปาไม (ปาไมชมุชน) ซึง่นอกจากจะเปนแนวทางหนึ่งของการเพิ่มพื้นทีป่าไมแลว ยงัชวยลดความเสยีหายตอการผลติและผลผลติ
การเกษตรแบบดั้งเดิมเนื่องจากการขาดแคลนน้ำไดอีกดวย เปนตน

 ปจจุบันมีเกษตรกรบางกลุมไดทำการปรับปรุง พัฒนา การใชทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดิน (และที่ดิน) ฯลฯ เพื่อเพิ่มผลผลิต
การเกษตรและมูลคาของสินคา อาทิเชน การทำเกษตรแปลงใหญ การผลิตพืชผลการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
(เกษตรผลิต พาณิชยขาย) แตสัดสวนดังกลาวยังมีนอยมาก จึงขอเสนอใหนำพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานประมาณ 10+% ของพื้นที่
เกษตรชลประทานปจจุบันของลุมน้ำเจาพระยาตอนลางมาจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำตัวอยาง โดยจัดใหมีการปรับปรุงระบบ
น้ำขึ้นใหมและนำพ้ืนที่ดังกลาวมาปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรกรรมมูลคาสูงที่มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรไดตอเนื่องตลอดป 
(บริหารจัดการโดยใชน้ำผิวดินรวมกับน้ำใตดิน พรอมทั้งปรับปรุงวิธีการเก็บน้ำ การแจกจายน้ำ และการระบายน้ำ) แมพื้นที่ดังกลาวจะ
อยูในพื้นที่ทุงน้ำทวม (Floodplain) ของลุมน้ำเจาพระยาตอนลางแตสามารถบริหารจัดการไมใหเกิดน้ำทวมไดโดยการสรางคันลอม
และจัดทำระบบการระบายน้ำ (เหมือนการปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะทำให
เกิดผลกระทบตอการระบายน้ำในภาพรวมของพื้นที่ทุงน้ำทวมของลุมน้ำไดบาง ทั้งนี้เมื่อนำขอมูล Agri-map มาพิจารณาประกอบ จะ
เห็นวาพื้นที่บริเวณดังกลาวสามารถนำมาใชเพาะปลูกพืชสวน (สวนผลไม สวนไมดอก สวนผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ) ได ดังนั้นหากหนวย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ ไดรวมกันผลักดันใหมีการบูรณาการการใชทรัพยากรน้ำรวมกับทรัพยากรดาน

อื่น (อาทิ ทรัพยากรดิน (และที่ดิน) การปรับเปลี่ยนพันธุ ฯลฯ) อยางเหมาะสมทั้งดานการผลิตและดานการตลาดอยางจริงจังและอยาง
แทจรงิ นอกจากจะทำใหมนีำ้เพยีงพอสำหรบัทำการเกษตรกรรมไดตลอดป ไดผลผลติการเกษตรทีส่อดคลองกบัความตองการของตลาด
เพิ่มขึ้น และยังทำใหสามารถเพิ่มมูลคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออกไดอีกดวย 
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 ปจจุบันมีเกษตรกรบางกลุมไดทำการปรับปรุง พัฒนา การใชทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดิน (และที่ดิน) ฯลฯ เพื่อเพิ่มผลผลิต
การเกษตรและมูลคาของสินคา อาทิเชน การทำเกษตรแปลงใหญ การผลิตพืชผลการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
(เกษตรผลิต พาณิชยขาย) แตสัดสวนดังกลาวยังมีนอยมาก จึงขอเสนอใหนำพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานประมาณ 10+% ของพื้นที่
เกษตรชลประทานปจจุบันของลุมน้ำเจาพระยาตอนลางมาจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำตัวอยาง โดยจัดใหมีการปรับปรุงระบบ
น้ำขึ้นใหมและนำพื้นที่ดังกลาวมาปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมมูลคาสูงท่ีมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรไดตอเนื่องตลอดป 
(บริหารจัดการโดยใชน้ำผิวดินรวมกับน้ำใตดิน พรอมทั้งปรับปรุงวิธีการเก็บน้ำ การแจกจายน้ำ และการระบายน้ำ) แมพื้นที่ดังกลาวจะ
อยูในพื้นที่ทุงน้ำทวม (Floodplain) ของลุมน้ำเจาพระยาตอนลางแตสามารถบริหารจัดการไมใหเกิดน้ำทวมไดโดยการสรางคันลอม
และจัดทำระบบการระบายน้ำ (เหมือนการปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะทำให
เกิดผลกระทบตอการระบายน้ำในภาพรวมของพื้นที่ทุงน้ำทวมของลุมน้ำไดบาง ทั้งนี้เมื่อนำขอมูล Agri-map มาพิจารณาประกอบ จะ
เห็นวาพื้นที่บริเวณดังกลาวสามารถนำมาใชเพาะปลูกพืชสวน (สวนผลไม สวนไมดอก สวนผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ) ได ดังนั้นหากหนวย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ ไดรวมกันผลักดันใหมีการบูรณาการการใชทรัพยากรน้ำรวมกับทรัพยากรดาน

อื่น (อาทิ ทรัพยากรดิน (และที่ดิน) การปรับเปลี่ยนพันธุ ฯลฯ) อยางเหมาะสมทั้งดานการผลิตและดานการตลาดอยางจริงจังและอยาง
แทจรงิ นอกจากจะทำใหมนีำ้เพยีงพอสำหรับทำการเกษตรกรรมไดตลอดป ไดผลผลติการเกษตรทีส่อดคลองกบัความตองการของตลาด
เพิ่มขึ้น และยังทำใหสามารถเพิ่มมูลคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออกไดอีกดวย 

 ประเด็นที่ 4    ควรจัดการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรน้ำขึ้นใหม   เพื่อกอใหเกิดความมั่นคงของการผลิตและการบริโภค เปนการ 
เสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศใหเกิดความมั่งคั่งไปพรอม ๆ กัน (Balancing Multi-use of Water as Finite Valuable 
Resources) 
 ในประเด็นที่ 3 ไดเนนกลาวถึงการใชทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออก 
อยางไรก็ตามปจจุบันสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการสงออก จะมีสัดสวนเพียง 25+% ของเศรษฐกิจประเทศเทานั้น จึงยังคงตอง
พึ่งพิงการสงออก และการทองเที่ยว ดังนั้นควรจัดการ วางแผนและพัฒนา ทรัพยากรน้ำขึ้นใหม ใหสามารถชวยกันเสริมสรางการ
พัฒนา และรวมกันฝาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไปดวยกัน
 ปจจุบัน “ในการสรางผลผลิตการเกษตร” จะมีสัดสวนการใชน้ำสูง คือ มากกวา 65% ของปริมาณการใชน้ำทั้งหมด ดังนั้นขอ
เสนอใหทำการปรับลดพื้นที่ที่ไมเหมาะสมในการทำการเกษตรลง หรือปรับพืชพันธุเกษตรขึ้นใหม และปรับปรุงวิธีการแจกจายน้ำ
ใหมใหเหมาะสม ฯลฯ เพื่อลดการใชน้ำในภาคการผลิตการเกษตรใหเหลือไมเกิน 50% ของปริมาณความตองการใชน้ำทั้งหมด
โดยทีย่งัคงไดรบัปรมิาณผลผลติการเกษตรและมลูคาของสนิคาไมนอยกวาเดมิ ซึง่จะทำใหมีนำ้เหลอืสำหรบันำมาใชในกจิการเพ่ือ
การสงออกและการทองเท่ียวเพิม่ขึน้ นัน่คอืจะทำใหมลูคาของเศรษฐกจิประเทศเพิม่ขึน้นัน่เอง และควบคูกนัขอเสนอใหหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมกันวิเคราะหหาแนวทางการปรับสัดสวนการใชทรัพยากรน้ำของแตละเซกเตอรขึ้นใหม
อยางเขมขนและอยางจริงจัง รวมทั้งวิเคราะหหาแนวทางการปรับวิถีการดำเนินชีวิต (โดยการจัดใหมีกระบวนการ การสงเสริม การ
สนับสนุน และการอำนวยความสะดวกอยางเปนระบบ) เพื่อใหประชากรสามารถเปลี่ยนผานการดำรงชีวิตวิถีเดิมไปเปนการดำรง
ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ไดอยางราบรื่นโดยที่เกิดผลกระทบไมมากนัก  การกระทำดังกลาวนอกจากจะกอใหเกิดความมั่นคง
ของระบบทรัพยากรน้ำเพื่อการผลิตและการบริโภคแลว ยังเปนการชวยเสริมนโยบายการกระจายรายได และสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจใหเกิดความมั่งคั่ง อันจะทำใหการฝาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศทำไดดียิ่งขึ้น
 หากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของประเทศ ตระหนกัถงึความจำเปนในการปรบัแนวคดิเพือ่หาทศิทางและแนวทาง
อื่นในการแกไขปญหาเรื่องทรัพยากรน้ำ (และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวเนื่อง) อยางจริงจังและจริงใจ ผูเขียนขอเสนอใหนำ 4 ประเด็น
ที่กลาวถึงขางตน มาพิจารณาในรายละเอียดตอไปอยางเขมขนเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม และนำไปใชปฏิบัติอยางสมเหตุผล เชื่อ
วาปญหาเรื่องทรัพยากรน้ำนาจะลดลงไดมากและอาจหมดไป หรือนาน ๆ จึงจะเกิดขึ้นสักครั้ง รวมทั้งยังสามารถนำทรัพยากรน้ำ
มาใชในการสรางความมั่นคงของระบบการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาโภคภัณฑพื้นฐานเพื่อการ
สงออก เพิ่มมูลคาการสงออกและการทองเที่ยว ซึ่งจะเปนการชวยเสริมนโยบายการสรางความมั่งคั่ง การกระจายรายได การสง
เสริมสขุอนามัยและความเปนอยูของประชาสังคม และการสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิประเทศ อนัจะทำใหการฝาวกิฤตเิศรษฐกจิ
ของประเทศที่ประสบอยูในขณะนี้ สามารถผานพนไปได และจะเปนการสรางเศรษฐกิจสำหรับอนาคตเพื่ออยูรอดระยะยาวไดอีก
ดวย
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ศ.(พิเศษ) ดร.มนตรี ค้ำชู
อดีตอาจารยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มารูจัก “น้ำ” ในรางกาย น้ำ คือพลังชีวิต
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มล.ชูชาติ กำภู บิดาแหงชลกร ไดกลาวใหลูก “ชลกร” ทั้งหลาย พิจารณาทำตัวใหดีเหมือนน้ำอยางนอย 5 ประการ
 1. น้ำอยูที่ไหนตองทำใหเกิดความรมเย็น สดชื่น หัวใจอยูเสมอ
 2. น้ำปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี อยูที่ไหนก็ตองปรับตัว อยูในอางเปนรูปอาง อยูในขวดก็เปนรูปขวด 
 3. น้ำเปนตัวผสมผสานที่ดี จะผสมอะไรก็เอาน้ำเปนตัวชวยในการผสม เราก็เชนกันตองบรูณาการ
 4. น้ำมีความกลมเกลียว ไมแตกแยก ไมวาน้ำจากภาคไหน มารวมกันก็เปนน้ำเนื้อเดียวกันคือ มีความสามัคคี
 5. น้ำมีความเที่ยงแทไมเอียง รักษาระดับอยูเสมอ  ตองเสมอภาค  ไมเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
นี่ควรเปนคุณสมบัติที่แทจริงของลูกชลกรที่ดี เหมือนกับใหคูบาวสาวไดพิจารณาน้ำสังขที่ถูกรดตอนแตงาน
  นักวิทยาศาสตรใหสมญาน้ำไววา “แมผูใหกำเนิดแกทุกชีวิต”(Mother and Matrix of Life) และน้ำมีผลตอสุขภาพของมนุษย
มากยิ่งกวาสารอาหารทุกชนิดบนโลก เปนองคประกอบทางเคมีที่จำเปนของชีวิต (Chemistry of Life)
 มนุษยเราไดรับพลังงานจาก แสงแดดและอากาส 56.6 % จากอาหาร 19.5 % และจากน้ำ 24 %
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 น้ำจัดเปนปจจัยที่สำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั่วไป  รางการมนุษยประกอบดวยน้ำถึง 70 % ของน้ำหนัก
ตัว  คลายกับโลกที่เราอาศัยอยูก็ประกอบดวยน้ำประมาณ 70 % เชนกัน 
 ตอนปฏิสนธิในครรภมารดา เรามีน้ำเปนองคประกอบถึง 99%เมื่อเริ่มออกมาดูโลกลดลงมาที่ 90%เมื่อโตเปนผูใหญน้ำใน
รางกายเหลือ70% และตอนชราใกลตายเหลือ 50% มนุษยก็คือน้ำ หรือน้ำก็คือชีวิตนั่นเอง
  ในเลือดที่มีน้ำเปนตัวประกอบสำคัญถึง 90 % อยูในเซลลตางๆ 75 % สำหรับเนื้อสมองมีน้ำมากถึง 85% และสมองถึงแมจะ
หนักเพียง 2% ของน้ำหนักตัว แตสมองตองการเลือดมาหลอเลี้ยงถึง 5%ของเลือดในรางกาย 
 การขาดน้ำจะทำใหความสามารถทางสมองลดลง ความคิดออนลา ซึมเศรา และเกิดอาการเครียดทางจิตใจตามมา ในรางกาย
เรามีเซลล 60-70 ลาน ลานเซลล ทุกเซลลเปนแบตเตอรี่น้ำขนาดจิ๋ว ถาสุขภาพดี เซลลแตละเซลลจะผลิตพลังงานไฟฟาขนาด 
70-80 มิลิโวลตออกมา (เซลลมะเร็งผลิตได 20-30 มิลิโวลต) 
 รอบรางกายเรามีพลังหอหุมเรียกวา พลังชีวภาพ (Bio–Energy) หรือออรา แบตเตอรี่จะมีไฟเต็ม ตองมีน้ำเต็มภายในเซลล และ
ตองเปนน้ำที่มีคุณภาพสูง เปนน้ำที่เพิ่มพลังชีวิต (Vitalized Water) ทำใหเลือดมีคุณภาพดีและสมดุล (Homeostasis) ปรับใหระดับ
น้ำตาล ระดับไขมัน แรธาตุและความดันจะเปนปกติและมีภูมิตานทานสูง 
 คลี่นสั่นสะเทือนของน้ำน้ำสามารถจะสูญเสียพลังจากปจจัยหลายอยางเชน: ความดันในทอ ความดันจากปมน้ำ ทอน้ำเสนตรง  
(ความจำในธรรมชาติของน้ำ จะไหลคดเคี้ยวและ ไหลเปนลักษณะเกลียว) แมแตแสงแดดจะทำใหเกิดสารเคมี โลหะหนัก หรือสาร
ปนเปอนอืน่ ๆ ได ปจจัยเหลานี้รวมกันทำใหสูญเสียคาพลังของการสั่นสะเทอืนที่ดีของน้ำได อะตอม โมเลกลุ หรือทุกสารมรีปูแบบสั่น
สะเทือนเฉพาะของตัวเอง  ซึ่งสามารถวัดไดเปนความยาวคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความถี่ยิ่งตํ่า ยิ่งดี  เพราะความถี่ยิ่งตํ่า แสดงวาขนาด
โครงสรางของน้ำจะยิ่งเล็กลง (Micro Cluster)

 เซลลในรางกายสงคลื่นวิทยุติดตอกันระหวางเซลล และสัญญาณวิทยุนี้สงจากน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่อยูภายในเซลลนั่นเอง 
และยงัพบวาเม่ือคนมอีายมุากขึน้ นำ้ในรางกายจะมโีมเลกลุขนาดใหญมากขึน้ จงึทำใหรางกายขาดสารอาหารและออกซเิจนเปนผล
ใหเซลลออนแอ
 น้ำ 1 ซีซี. สามารถเก็บขอมูลไดมากถึง 1,550 กิกะไบต สมองมีน้ำมากกวา 1,000 ซีซี. จึงเก็บขอมูลไดมากกวา 1 ลานกิกะไบต
(ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน) 
 Dr. Masaru Emotoผูอำนวยการสถาบัน I.H.M. ประเทศญี่ปุนไดแถลงวา น้ำสามารถรับรูขอมูลจากตัวอักษรและเสียงได รวม
ไปถึงคลื่นหรือถอยคำตาง ๆ ที่ถายทอดออกมาจากความคิด ตั้งแตป ค.ศ.1994  ไดทำการเก็บรวบรวมตัวอยางน้ำจากแตละสถาน
ที่มาทดสอบ เห็นรูปผลึกของน้ำจากตัวอยางและเรียกผลึกของน้ำที่ถายภาพไวนี้วา “ภาพลักษณของน้ำ”
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 ซิลิคอนและแรธาตุชนิดตาง ๆ ในน้ำมีสวนชวยในการเก็บพลังและบันทึกขอมูลไดอยางดียิ่ง แตน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่นที่ไมมี
แรธาตุเหลืออยูเลย จึงขาดตัวกลางที่ทำหนาที่เปนเครื่องมือบันทึกความจำ จึงเปนการยากที่น้ำจะสามารถจดจำขอมูลที่ดีไวได เปน
น้ำที่ขาดพลังชีวภาพ  เปนน้ำที่ตาย
 ระบบการควบคมุจดัสรรปนสวนนำ้ในรางกายนัน้เกดิขึน้ในทกุชวงอายขุองเรา เมือ่รางกายของเราไดรบันำ้นอยกวาความตองการ 
ฮิสตามีน(Histamine) ซึ่งเปนสารประกอบเคมีที่อยูในทุกเซลลของรางกาย จะเริ่มตนระบบการจัดสรรปนสวนน้ำ โดยเลือกนำน้ำไป
ยังอวัยวะที่สำคัญ ๆ ของรางกายกอน เชน สมอง หัวใจ และปอด เปนตน 
 ในแตละชวงอายุ สามารถแบงออกเปน 3 ชวง เริ่มตั้งแตชวงกอนการคลอดชวงหลังคลอดจนถึงวัยรุนและในชวงวัยผูใหญชวง
กอนการคลอด ทารกในครรภที่อยูในน้ำคล่ำ (Amniotic fluid) มีคา pH ระหวาง 7.4-7.5 จะสงสัญญาณใหแมรูเมื่อตองการน้ำมาก
ขึน้ เพือ่ใชในการเจรญิเตบิโตและการพฒันาการ เชือ่กนัวาอาการแพทองเปนสัญญาณแรกจากทารกในครรภทีส่งใหแมรูวา ทารกใน
ครรภตองการน้ำมาก ระบบการจัดสรรปนสวนน้ำในรางกายเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรางกายอยูในชวงอายุ 20 ป หลังจากนั้น
จะคอย ๆ ลดลงไปตามอายุที่มากขึ้น
 ความรูสกึกระหายนำ้จงึลดลงเมือ่อายเุพิม่ขึน้ และกลายเปนสาเหตุของโรคเร้ือรังบางชนดิ เชน ขออกัเสบ ความดนัเลอืดสงูและ
อื่นๆ ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับน้ำในปริมาณที่ไมเหมาะสม ซึ่งสามารถพบไดบอยในกลุมผูสูงอายุ นอกจากนี้การดื่มน้ำชา กาแฟ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และน้ำอัดลมเปนประจำก็อาจเปนสวนหนึ่งที่ทำใหระบบการควบคุมน้ำในรางกายทำงานไมดีเทาที่ควร
(ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน) 
 การดื่มน้ำRO. (Reverse Osmosis) เปนประจำกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  เนื่องจากน้ำRO.เปนน้ำออนอยางแรง 
ปราศจากแรธาตุอาหารใดๆ มีลักษณะเปนกรด ถาดื่มบอยๆ เปนประจำมากเทาใดก็เกิดโรคหัวใจมากขึ้นตามไปดวยเทานั้น

น้ำที่ไหลเวียนในรางกาย
 ดืม่นำ้ตองมัน่ใจทัง้ปรมิาณพอเพยีง และมคีณุภาพเหมาะสมสำหรับสุขภาพ จากขอสรปุของจำนวนนำ้ด่ืมทีร่างกายตองการตอ
วันเพื่อสรางความสมดุล (Homeostasis) วันละไมนอยกวา 8-9 แกว (2500 ซีซี) 
 -  การสมดุลคือน้ำที่ดื่ม กับที่ขับถายจากรางกายตอวันควรจะเทากัน ในสภาวะปกติ-ถาออกกกำลังกาย จะเสียน้ำมากขึ้นตอง 
  ดื่มมากขึ้น
 -  จำนวนน้ำในรางกายถาลดลงเพียง 2% รางกายจะเริ่มทำงานสับสน 
 -  ถาขาดน้ำ 5% การทำงานจะบกพรองและผิดปกติไปถึง 30%
 -  ถาเสียน้ำมากกวานี้โดยไมแกไขจะหมดกำลัง รูสึกเวียนศีรษะ อาจถึงหมดสติและตายได 
 -  เมื่อรางกายเริ่มขาดน้ำจะรูสึกวา น้ำลายแหง ความไมสมดุลโดยการขาดน้ำนี้จะกระตุนสมองสวนลาง (Hypothalamus)  
  ใหเกิดความรูสึกกระหายน้ำ แตอาจจะชาเกินไป
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อัตราการหมุนเวียนของน้ำในรางกายลดลงตามอายุ
  ทารก 125-150                     ซีซี./กก
                    เด็ก 75-100 ซีซี./กก.
  ผูใหญ 25-30 ซีซี./กก.
                   ผูสูงอายุ 15-20 ซีซี./กก.
 
 ปริมาณน้ำดื่มสัมพันธกับอัตราการเผาผลาญในรางกาย Metabolic Rate ภูมิตานทานโรค สุขภาพ ความชรา การดื่มน้ำไดมาก
จึงเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของน้ำในรางกาย

การดื่มน้ำที่ถูกตองเพื่อสุขภาพที่ดี
มีหลักปฏิบัติที่จดจำงาย ดังนี้

 1.คุณภาพน้ำที่ดื่ม เปนน้ำธรรมดาไมมีสารพิษปนเปอน ไมเปนน้ำที่รอนมากหรือที่เย็นจัด ถาเปนน้ำอุนๆ เล็กนอย ดื่มในตอนเชา 
จะทำใหการขับถายดีขึ้น ลำไสสะอาด และเปนน้ำดางออนๆ (pH 7.5-8.4 ) ถาเปนน้ำที่มีพลังชีวิตก็จะดีมากยิ่งขึ้น เชนน้ำแรธรรมชาติ 
หรือน้ำที่ผานขบวนการเพิ่มพลังชีวิตดวยคลื่นแมเหล็กที่สอดคลองกับธรรมชาติ 

2.ปริมาณที่ดื่ม อยางนอยวันละ 8-9 แกว หรือ 2.0- 2.5 ลิตร ขึ้นอยูกับอายุและน้ำหนักตัว คิดน้ำหนักตัว 1 กก.ตอน้ำดื่ม 30 ซีซี. 
เชน นน. ตัว 60 กก.ควรดื่มน้ำอยางนอย 1.8-2.0 ลิตร ตอวัน

 3.ระยะเวลาที่ดื่มน้ำ- ในวันหนึ่ง(อาจเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยตามความสะดวก)
  - ตื่นนอนตอนเชา ดื่มน้ำ 1 แกว เปนน้ำอุณหภูมิปกติจะดี (แกวบรรจุ 300ซีซี) โดยเฉพาะน้ำที่เปนดาง ถาบีบน้ำมะนาวสดๆ 
1ลูก ผสมลงไปดวยจะดีมาก และดื่มน้ำตามอีกเล็กนอย จะทำใหระบบขับถายดีขึ้น เพราะชวงตื่นนอนทองวาง จะไมมีผลตอระบบ
ยอยอาหาร และวิตามินซีจากน้ำมะนาวจะไปเคลือบลำใสขณะที่ทองวาง 
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 เมื่อรับประทานอาหารเชา จะทำใหลำไสสามารถดูดสารอาหารไดดีขึ้น เชนพวกธาตุเหล็กและสังกะสี ซึ่งรางกายตองการ แต
มักจะขาดทั้ง ๆที่อาจจะมีมาก แตไมสามารถดูดเอาไปใชได ชวงเวลา7.00-9.00 น.ตองทานอาหารเชา ชวงเวลานี้กระเพาะอาหาร
จะทำหนาที ่ซึง่จะทำใหกระเพาะอาหารแขง็แรง (ชวงระหวางทานอาหารทกุมอืถาไมด่ืมน้ำไดจะดีมาก) ถาปลอยใหกระเพาะอาหาร
ออนแอ จะสงผลใหเปนคนตัดสินใจชา ขี้กังวล ขาไมคอยมีแรง ปวดเขา หนาแกเร็วกวาวัย 
 - ตอนสายชวงเวลา 9.00 – 10.00 น. ดื่มน้ำ 2 แกว หลังอาหารเชา 45 นาทีถึง 1ชั่วโมง จะดีมาก น้ำอุณหภูมิปกติ ซึ่งชวง
เวลา 09.00-11.00 น เปนชวงเวลาที่มามทำหนาที่อยางเต็มที่ มามมีหนาที่ควบคุมเม็ดเลือด สรางน้ำเหลือง ควบคุมไขมัน คนที่ปวด
ศีรษะบอยมักมาจากความผิดปกติของมาม 
 - ตอนบายชวงเวลา 13.00 – 14.00 น. ดื่มน้ำ 3 แกว หลังอาหารเที่ยง 45 นาที ถึง1 ชั่วโมงจะดีมาก เปนน้ำเย็นเล็กนอย
ก็ได เพราะจะมีออกซิเจนละลายไดมากกวาน้ำปกติ ชวงเวลานี้ไมควรขาดน้ำ เพราะจะชวยใหเลือดไมเขมขนมากเกินไป การดื่มน้ำ
เย็นจะชวยเรงขบวนการ Metabolism การเผาcaloriesใหรางกาย
  ชวงเวลา 13.00-15.00 น. เปนชวงเวลาที่ลำไสเล็กทำงาน ลำไสเล็กมีหนาที่ดูดซึมสารอาหารที่เปนน้ำทุกชนิด เชน วิตามินซี 
บี โปรตีนเพื่อสรางกรดอะมิโนสรางเซลลสมอง ซอมแซมสวนที่สึกหรอ
  - ตอนเย็นชวงเวลา 19.00 – 20.00 น. ดื่มน้ำ 2 แกว หลังอาหารเย็น 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมงจะดีมาก น้ำอุณหภูมิปกติ  ชวง
เวลา19.00-21.00 น. เปนชวงที่เยื่อหุมหัวใจทำหนาที่ ชวงเวลานี้ควรจะสวดมนต ทำสมาธิ จะชวยลดปญหาเกี่ยวกับเยื่อหุมหัวใจ 
คือหัวใจโต หัวใจรั่วเสนโลหิตหัวใจตีบ 
 - กอนเขานอน ดื่มน้ำ 1 แกว เพื่อใหน้ำที่ดื่มไหลเวียนชะลางสิ่งตกคางในลำไสและกระเพาะอาหาร ถาเปนน้ำอุนจะชวยให 
หลับสบายดีขึ้น ควรนอนกอนเวลา 23.00 น.จะดีมาก ชวงเวลา23.00-01.00 น. เปนชวงที่ถุงน้ำดีทำงาน (ถุงน้ำดี เปนถุงสํารองเก็บ
น้ำยอยที่ออกมาจากตับ) อวัยวะใดในรางกายเมื่อขาดน้ำ จะมาดึงน้ำจากถุงน้ำดี ทำใหถุงน้ำดีขน เปนผลใหอารมณฉุนเฉียว สายตา
เสื่อม เหงือกจะบวม ปวดฟน นอนไมหลับ ตื่นกลางดึก หรือตอนเชาจะจาม (ถุงน้ำดีจะโยงไปถึงปอด) จะปวดศีรษะขางเดียวหรือ
สองขางโดยไมทราบสาเหตุ (ศ.นพ.ดร.สมศักดิ์ วรคามิน) อยาใสชุดนอนที่เปนผาใยสังเคราะห ไนลอน ชุดนอนที่ทำจากใยสังเคราะห
จะไปดูดน้ำในรางกาย ควรสวมชุดผาฝายดีที่สุด 
 สำหรับผูสูงอายุจะไมคอยมีความรูสึกกระหายน้ำแมในยามที่รางกายตองการน้ำก็ตาม กาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมัก
จะทำใหรางกายขาดน้ำ และไมนับสิ่งเหลานี้เปนปริมาณน้ำที่ดื่มในแตละวัน รวมไปถึงนมดวย เพราะนมเปนอาหาร ดังนั้นไมควรจะ
คิดวาการดื่มนมและกาแฟนั้นจะทดแทนการดื่มน้ำเปลาได

อุณหภูมิของน้ำมีผลตอสุขภาพ
น้ำเย็นจากแหลงธรรมชาติ ที่ไมไดผานการแชเย็นหรือเติมน้ำแข็ง จะเหมาะตอการดื่มดวยเหตุผลดังนี้
 1. ชวยลดอุณหภูมิของรางกาย 
 2. ชวยเจือจางเลือด ใหมีความเขมขนที่เหมาะสม 
 3. ชวยขับสารพิษออกจากผิวหนังโดยผานการระเหย 
 4. กระตุนไตใหการทำงานตามปกติ และชวยเพิ่มอัตราการขจัดสารพิษออกทางรางกายผานทางปสสาวะ
  5. เพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไสเล็ก และชวยใหเศษอาหารจับกันเปนกอน และนุมพอที่ถูกขับถายออกไดงาย 

 น้ำเย็นที่มีอุณหภูมิที่ตํ่ากวาอุณหภูมิในรางกายของคนเรา น้ำเย็นที่คนชอบดื่มกันนั้นอุณหภูมิจะตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียส จะ
ไปลดการทำงานของระบบการยอยอาหาร เนื่องจากเอนไซมจะสามารถทำงานไดดีเมื่อรางกายของเราอยูในอุณหภูมิปกติ และการ
วิจัยนี้บงชี้วา น้ำที่อุณหภูมิปกติเปนจุดโครงสรางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อรับขอมูลไดจำนวนมาก
 หมายเหตุ การดื่มน้ำควรจะดื่มชาๆหรืออมไวเล็กนอยผสมกับน้ำลาย ไมวาน้ำจะเย็นหรืออุน ตองเปนน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด เทา
ที่จะหาได จะทำใหออกซิเจนดูดซึมเขาทางเสนเลือดใตลิ้นไดดี  หามเอาน้ำประปาที่มีคลอรีนไปตมเด็ดขาด เพราะอาจจะมีสารกอ
มะเร็งได ตองปลอยใหคลอรีนละเหยหมดกอน และขณะดื่มน้ำก็ควรจะบอกหรือพูดกับน้ำดีๆ หรือคิดแตสิ่งที่ดีๆทุกครั้งดวย น้ำจะ
ชวยเสริมพลังชีวิตใหกับเราอยางมหัศจรรย ไมตองเชื่อ ขอใหรองทำดู รับรองวามีแตได ไมมีเสีย
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 กลาวโดยสรุปคือน้ำที่เราเขาใจกันทั่วๆไปเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวาง”ฮโดรเจน 2 อะตอมกับออกซิเจน 1 อะตอม (H2O)   
ซึ่งปกติไฮโดรเจน (H2) ติดไฟ ออกซิเจน (O2) ชวยใหไฟติด แตเมื่อรวมตัวกันเกิดเปนน้ำ (H2O) กลับดับไฟ 
 วิทยาศาสตรที่เราเรียนรูมาเบื้องตนวา ธรรมชาติของน้ำมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ แตนักวิทยาศาสตรสมัย
ใหมพิสูจนแลววามีสถานะที่ 4 ที่เรารูไมหมด เปนสถานะที่อยูระหวางการเปลี่ยนสภาวะจากของแข็งซึ่งโมเลกุลเปนระเบียบมาเปน
ของเหลวทีโ่มเลกุลเริม่ไรระเบียบ (ปลีย่นกลบักันได) จะเปนชวงทีท่ำใหเกดิการเปลีย่นแปลงพลงังานชนดิหนึง่ขึน้อยางมาก เรยีกชวง
ระหวางที่เกินนี้วา Extrusion Zone Water (EZ Water) เปนขบวนการระหวางที่น้ำจะเปลี่ยนสถาณะจากของแข็งเปนสถาณะ
ของเหลว หรือจากของเหลวจะเปนของแข็ง ชวงระหวางนี้ มันจะเกิดโครงสรางโมเลกุลน้ำเปน 5 อะตอม  H3O2 เปนน้ำที่มีคุณสมบัติ
แบบเดียวกับน้ำคร่ำและน้ำภายในเซลลของมนุษย  ซึ่งจะทำใหไมโทคอนเดรียของเซลลเกิดขบวนการ Hydrolysis สลายพลังงาน
ดวยน้ำอยางดี ทำใหเกิดพลังงาน ATP แกอวัยวะตางๆของรางกายอยางมาก 
 EZ Water ถือเปนคุณสมบัติน้ำดื่มในอุดมคติก็วาได คือเปนดางออนๆสามารถดูดซับออกซิเจนเขามาเก็บไวไดมากกวาน้ำที่
เปนกรดถึง 100 เทา  มีโมเลกุลขนาดเล็ก โครงสรางเปนรูปหกเหลี่ยมที่เรียงกันเปนระเบียบ  มีความตึงผิวต่ำ มีแรธาตุที่รางการ
ตองการ มีคา ORP (Oxidation Reduction Potential ) ติดลบอยางมาก ชวยตานอนุมูลอิสระ  สามารถชวยฟนฟูเซลลและทำให
สุขภาพสมบรูณดีมาก 
 น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งขั้วโลก เชนของกรีนแลนดที่มีการนำมาจำหนายเพื่อสุภาพในราคาที่แพง  ซึ่งน้ำแข็งที่เราผลิตไมเปน
ธรรมชาติใหเกิด EZ Waterเหมือนธรรมชาติที่ขั้วโลกได   แตนอกจากน้ำในอุดมคติดังกลาว  ก็ยังมีน้ำที่มีพลังชีวิตอื่น เชน น้ำแร
ใตดินที่สัมผัสกับคลื่นสนามพลังแมเหล็กโลก ที่มีคลื่นความถี่ 7.43 Hz หรือใกลเคียง และมีแรธาตุที่เปนประโยชนตอเซลลในรางกาย 
หรือน้ำที่ถูกปนดวยความเร็วรอบสูงๆประมาณ 2 นาที ใหเกิดการหมุนวนดวยความเร็วสูงมากคเปน Vortex หรือ Spin  ก็ทำใหเกิด
คลื่นพลังการหมุน ปรับโครงสรางโมเลกุลทางฟสิกสของน้ำใหม เพื่อใหเกิด EZ Water ขึ้นได  น้ำนั้น ก็ชวยกระตุนขบวนการ 
เผาผลาญใหเกิดพลังงานไดเปนอยางดีเชนกัน  
 ตามสถติขิองคนมอีายยุนืและมสีขุภาพแขง็แรงสวนใหญจะอยูทามกลางธรรมชาติท่ีมแีหลงนำ้เกดิจากนำ้ละลายจากนำ้แขง็บน
ยอดเขาสูง (Snow water)เชนแถบเทือกเขาคอเคซัสไดแกจอรเจีย อาเซอรใบจาน และอารเมเนีย ซึ่งมีประชากรที่มีอายุยืนยาว 
120-150 ป จึงมีชื่อวา“แถบอายุวัฒนะ”(Longevity Belt) และชนเผาฮันซา (Hanza) ในแควนแคชเมียร ประเทศปากีสถาน 
เปนตน

 น้ำดื่มที่ดีหรือน้ำดื่มในอุดมคติ ยอมชวยใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของรางกาย ซึ่งพอจะอธิบายไดงายๆ เชน ระบบเลือดดีขึ้น
เพราะเม็ดเลือดแดงไมขาดน้ำ  น้ำมีรสดี  น้ำที่มีออกซิเจนมากชวยปองกันมะเร็ง อีกทั้งนี้ยังมีการวิจัยมากมาย เพื่อหาวิธีเอาชนะ
มะเร็ง  พูดกับน้ำดีๆคิดดีๆ รักทุกอยางที่ขวางหนา พรอมที่จะใหอภัยกับทุกสิ่ง รวมทั้งตัวเองและตองไมมีความเครียด ฯลฯดวย  สรุป
สั้นๆไดวาเซลลมะเร็งกลัว 3 อยางคือ ออกซิเจน ดาง และการหัวเราะ มะเร็งชอบ น้ำตาล กรด และความเคลียด
 สรปุนำ้มคีวามแตกตางในการใหพลงัแกชวีติอยางไร นำ้มคีวามจำ สามารถเกบ็พลงัสัน่สะเทอืน นำ้มจีติสำนกึสามารถตอบสนอง
สิ่งเราจากภายนอกได มีความลับอะไรซอนอยูอีกมากมาย เรียนรูกันทั้งชีวิตก็รูไมหมด แนนอนแมนวาทุกวันนี้ มีพวกสูรูทั้งหลายที่
คิดวาตนมีคำตอบ แตนั่นก็ไมรูวาเปนการหลอกตัวเองหรือเปลา เราตองหันมาลองชวยกันพิจารณาใหละเอียดลึกซึ้งดวยตัวเอง เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดจริงๆแกสุขภาพชีวิตของเราตอไป



ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ผูทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร

ประเทศไทยในยุคเปลี่ยนผานการบริหารจัดการน้ำ

ประเทศไทยภายใต พ.ร.บ. น้ำ ที่ยังมีความหวัง?

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”
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 จากเหตุการณมหาอุทกภัยเมื่อป 2554 ... ผานมา กวา10 ป ประเทศไทยประสบภัยพิบัติดานน้ำอีกหลายครั้งหลายคราอาทิ 
เหตุการณเมื่อป 2562 พายุโซนรอนปาบึกพัดขึ้นฝงในภาคใตของประเทศไทย น้ำทวม 23 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีหนักสุดใน
รอบ 17 ป เมื่อป 2563 น้ำทวมเพชรบุรีกระทบตอประชาชนมากกวา 400 ครอบครัว2564 ตนปน้ำทวมหลายจังหวัดในภาคใตและ
ปลายป มเีหตกุารณนำ้ทวมลุมนำ้เจาพระยาและลุมนำ้ทาจนี สงผลตอเนือ่งใหพืน้ทีก่รงุเทพฝงธนบุรมีนีำ้ทะเลหนนุทวมอยางคาดไม
ถึง ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณเหลานี้ขึ้น มักมีคำถามในใจใครหลายคน วาใคร หรือ หนวยงานใด คือ ‘เจาภาพ’ ในการบริหารจัดการ
น้ำของประเทศ หลายๆ คน เขาใจไปวาหนวยงานเจาภาพในการแกปญหาน้ำทวมคือ กรมชลประทาน หลายๆ ครั้ง ยังนึกวามีนักการ
เมืองไปยืนชี้สั่งการอยูหนาประตูน้ำ หรือหนาเขื่อน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ขอสับสน ขัดของใจเหลานี้ควรจะหมดไปในวันที่
ประเทศไทยมีหนวยงานทีท่ำหนาทีก่ำกบัดูแลงานดานนำ้ของประเทศ ซึง่ถกูกอตัง้ขึน้ภายใต คำสัง่คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิเมือ่
ป 2560 ชื่อ“สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ”  และมีกฎหมายแมบทดานน้ำฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ำ พ.ศ. 2561 เปนเครื่องมือในการทำงาน... อะไรคือเหตุ คือปจจัย ที่ทำใหปญหาการบริหารจัดการน้ำยังคงมีอยู ไมนับถึงปญหา
น้ำทวม น้ำขาดแคลน น้ำทะเลรุกล้ำ น้ำเนา น้ำกรอย ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทั้งจากสาเหตุทางธรรมชาติ สาเหตุหนุนนำจากการกระทำของ
มนุษย ... ราวกับวา ทุกขภัยเหลานี้จะไมมีวันหมดสิ้นไปจากประเทศไทย?
 บทความฉบับนี้ จะฉายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ในชวงกวา10 ปที่ผานมา การเกิดขึ้นของหนวยงานกำกับ
ดูแลนโยบายน้ำของประเทศ กฎหมายแมบทดานน้ำ เจตนารมณของกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคของการบังคับใช ชวนคิดชวน
ตรองคำตอบของคำถามวา ‘พ.ร.บ.น้ำ เปนเครื่องมือชวยแกปญหาการบริหารจัดการน้ำ ตามเจตนารมณของกฎหมายหรือไม?’ และ
สุดทาย .... เราจะเดินกันอยางไร ใหถึงแสงสวางที่ปลายอุโมงค

ภาพจำการแกปญหาน้ำในอดีต
 ประเทศไทยมีหนวยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวของดานน้ำมากกวา 40 หนวยงาน สวนใหญเปนหนวยงานระดับกรม อยูภายใต 10 
กระทรวง แตละหนวยงานมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะของตนเอง ที่ผานมาในอดีต ภายใตสถานการณน้ำที่เปนปกติซึ่งทุก
หนวยงานไดปฎิบัติงานตามพันธกิจของตนเองอยางเขมแข็ง ดูราวกับวาไมมีปญหาอุปสรรคใดๆ แตในความเปนจริง การขับเคลื่อน
งานดานน้ำของประเทศเปนไปแบบตางคนตางคิด ตางคนตางทำ ขาดการวิเคราะหแกปญหารวมกันอยางเปนระบบ นำมาสูการ
ทำงานและการใชงบประมาณทีซ่ำ้ซอน นอกจากนี ้ปญหาสำคญัอกีประการหนึง่ทีม่กัเกดิขึน้และขยายตวัมากขึน้หลงัจากมีการพฒันา
โครงการแหลงนำ้กระจายไปทัว่ประเทศ คอืความขดัแยงระหวางหนวยงานของรฐักบัภาคประชาชนในพืน้ที ่ทีเ่ปนทัง้ผูมีสวนไดและ
ผูมสีวนเสยี จากการทำโครงการหรอืจากการใชทรพัยากรทีม่อียูในทองถิน่นัน้ๆ ดงันัน้จงึมคีวามพยายามผลักดนัใหมหีนวยงานกลาง
ที่ทำหนาที่เปนเจาภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศ กำกับดูแลนโยบายดานน้ำในภาพรวม ซึ่งก็เปนสาเหตุหนึ่งของการกอตั้ง 
‘กรมทรัพยากรน้ำ’ ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อป 2545 ในยุคที่มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหทำ
หนาที่เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนแมบท ศึกษาวิจัย พัฒนาอนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ำ ทั้งสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรปูของคณะอนกุรรมการลุมนำ้ เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐัทีป่ระกาศสนบัสนนุใหเกดิการบรหิารจดัการนำ้แบบผสม
ผสานที่มุงเนนการประสาน การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรวมกับทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ ดวยการคำนึงถึงผลกระ
ทบดานสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ เพื่อนำไปสูผลตอบแทนสูงสุดดานเศรษฐกิจและสังคม .... ภายใตนโยบายที่ดูดีมีวิสัยทัศนนั้น ความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นคือ กรมทรัพยากรน้ำซึ่งเปนเพียงหนวยงานระดับกรม ไมอาจสั่งการ หรือกาวลวง การทำงานของหนวยงานอื่นๆ 
ที่เปนระดับกรมเทียบเทากัน ทั้งที่อยูภายใตกระทรวงเดียวกัน และอยูตางกระทรวง รวมทั้งขอจำกัดดานบุคลากรที่โอนยายมาจาก
หนวยงานตางๆ ยงัไมสามารถกาวขามกรอบแนวคดิของการเปน  ‘หนวยงานปฏบัิต’ิ ได ทำใหกรมทรพัยากรนำ้ในขณะนัน้ไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไวได ประเทศไทยจึงยังขาดเจาภาพที่ชัดเจนในดานการบริหารจัดการน้ำอยูนั่นเอง ปญหาดังกลาวนี้ 
นับวันแจมชัดยิ่งขึ้น ความโกลาหลปรากฎใหเห็นเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ เฉกเชนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณน้ำทวมป 2554 การปฏิบัติ
งานของหนวยงานขาดความเปนเอกภาพ การสั่งการของผูบริหารดวยชุดขอมูลจากหลากหลายหนวยงานที่อยูคนละฐานขอมูล การ 
กระจายความชวยเหลอืท่ีกระจกุแตไมกระจาย ความไมชดัเจนดานขอมลูสถานการณนำ้สงผลใหประชาชนและผูประกอบการไมอาจ
จัดการตนเองไดอยางทันการณ เกิดความเสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ผูประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และยัง
สงผลตอความเชื่อมั่นของตางชาติในการลงทุนตอเนื่องอีกหลายป
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ความจำเปนที่ตองมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและเจตนารมณ
 ในหวงเวลากวา 30 ปที่ผานมา ประเทศไทยโดยหนวยงานที่เกี่ยวของดานน้ำ มีความพยายามในการยกรางกฎหมายแมบทดานน้ำ 
มากกวา 5 ฉบับ โดยมีความคาดหวังวาจะมีสวนชวยในการแกปญหาในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ อยางไรก็ตาม 
ก็ยังขาดการผลักดันอยางจริงจังและอยางเปนรูปธรรมใหมีการนำเขาสภาฯ พิจารณาและประกาศใช จนกระทั่งถึงยุค คสช.
ในป 2557 มีการแตงตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 ให
มีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิรูปในดานตางๆรวมทั้งการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใตคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของสภาปฏิรูปแหงชาติ มีทานอาจารยปราโมทย ไมกลัด เปนประธานอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการมีกฎหมายแมบทดานน้ำ จึงไดจัดทำรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ ฉบับสภาปฏิรูปขึ้น โดยมีพื้นฐานและวิเคราะหเพิ่มเติมจากรางเดิมทั้ง 5 ฉบับ อยางไรก็ตามกวาจะผลักดันให พ.ร.บ. น้ำ 
ผานการพิจารณา แปรญัตติ และปรับแตงตามขั้นตอน ซึ่งตองผาน ทั้งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติ  
แหงชาติ (สนช.) จนในที่สุดไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็ลวงเลยมาถึง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 อยางไรก็ตาม ภายใตการทำงานของคณะอนกุรรมาธกิารปฏริปูการจดัการทรพัยากรนำ้สภาปฏริปูแหงชาต ิดงักลาวขางตนน้ัน 
ผูเรียบเรียงมีสวนรวมโดยทำหนาที่เปนรองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการ
บรหิารจดัการนำ้ของประเทศ โดยพจิารณาทบทวนประเด็นจากอดีตและแนวโนมความเปนไปไดในอนาคต ซ่ึงเปนจดุเร่ิมตนของการ
กำหนดขัน้ตอนกลไกการปฏรูิปการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ประเดน็ปญหาทีไ่ดวเิคราะหไวสะทอนถงึความจำเปนท่ีตองมี พ.ร.บ.นำ้ 
ทั้งสะทอนถึงเจตนารมณของกฎหมายประเด็นปญหาที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดสรุปไวมี 6 ดาน ดังนี้

 1.  ปญหาดานนโยบายและแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ ซึ่งเปนนโยบายที่ยังมีความไมชัดเจนใน
การแกปญหาโดยพื้นฐาน ที่ผานมามุงใหความสำคัญกับการพัฒนาหรือจัดหาแหลงน้ำเพิ่มเติมขนาดใหญเปนหลัก ยังไมไดใหความ
สำคัญกับการจัดสรรน้ำบนพื้นฐานของความเปนธรรม กระจายอยางทั่วถึง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงยังอยูในวงแคบขึ้นอยู
กับวิสัยทัศนของผูบริหารในแตละยุคสมัยโดยที่ภาคประชาชนไมมีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวม

 2.  ปญหาดานการจัดการองคกร ที่มีหนวยงานจำนวนมากรับผิดชอบ การทำงานมีลักษณะตางคิดตางทำ ขาดการวิเคราะห
รวมในเชงิระบบ จงึไมมเีอกภาพในการแกปญหาเทาทีค่วร นอกจากนีห้นวยงานของรฐัยงัมปีญหาความไมเปนเอกภาพในการประสาน
งาน ทำใหกลไกคณะกรรมการระดบันโยบายท่ีมอียูไมสามารถผลกัดนันโยบายไปสูการปฏบิตัไิดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลไกของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.)เดิม นอกจากนี้กลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่ไมสามารถผลักดันใหมี
แผนงาน / โครงการในระดับพื้นที่ได ทั้งนี้การดำเนินงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่จะมีศักยภาพที่แตกตางกันไปในแตละทอง
ถิ่นจึงควรที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจ
 
 3.  ปญหาดานงบประมาณ  ในภาพรวมการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศมีปญหาในดานงบประมาณประกอบดวย 3 
ประเด็นใหญ คือ 1)  งบประมาณมีจำนวนจำกัดและการจัดสรรไมทั่วถึง ทั้งๆที่ปญหาในดานทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตถึง
ปจจบุนัมีแนวโนมทีจ่ะทวคีวามรนุแรงมากข้ึนและกระจายอยูทัว่พืน้ทีข่องประเทศ แตการจดัสรรเพือ่แกไขปญหายงัมีอยางจำกัดไม
ครอบคลุมทั่วถึง 2) การจัดสรรงบประมาณมักยึดสัดสวนตามที่หนวยงานเดิมๆเคยไดรับ และ 3) การติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลการใชงบประมาณทำไดคอนขางยาก ยังไมมีประสิทธิผลที่ชัดเจน

 4.  ปญหาดานกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของ  ซึง่ขณะนัน้ยงัขาดกฎหมายแมบททีจ่ะบรูณาการงานดานการบรหิาร จดัการ 
ทรพัยากรน้ำของประเทศ ทีแ่บงอำนาจหนาทีข่ององคกรท่ีเกีย่วของไมใหทำงานทบัซอนกนัการทำงานของหลายองคกรดานนำ้ควร
มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และอยางเปนเอกภาพ กฎหมายที่มีอยูมีลักษณะกระจัดกระจายตามภาระกิจของแตละหนวย
งาน ไมเชือ่มโยงกัน นอกจากนีก้ฎหมายท่ีใชอยูยงัมคีวามลาหลงั หลายฉบบัยงัไมไดปรบัปรงุใหสอดคลองกบัสภาพทัง้ทางดานเทคนคิ 
สังคม รวมถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปแลว
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 5.  ปญหาดานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำและการเขาถึงขอมูลของประชาชน  เนื่องจากหนวยงานที่ทำงานเกี่ยวของ  
กบัการจดัการทรัพยากรนำ้มเีปนจำนวนมากซึง่ตางกด็ำเนนิการในกจิกรรมทีอ่าจมีลกัษณะงานเหมอืนกนัหรอืคลายคลงึกนัจงึทำให
มีขอมลูทีแ่ตละหนวยงานตางจดัทำข้ึนมคีวามซาซอนซ่ึงนอกจากจะเปนขอมลูทีไ่มสอดคลองกนัแลวยงัยากตอการชีว้ดัความถกูตอง
ของขอมูลจากแตละแหลงขอมลูอกีดวย นอกจากนีป้ญหาการเขาถงึขอมลูของภาคประชาชนนบัเปนอกีหน่ึงปญหาท่ีมักมกีารปดก้ัน 
ทำใหเกิดปญหาในการรับรูขาวสารขอมูล รวมถึงขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหวิจัย สงผลตอการพัฒนาเครื่องมือที่มีความถูกตองใน
การ เตรียมการในระดับตางๆ เพื่อการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ
 
 6.  ปญหาดานการมีสวนรวมของประชาชน  การบริหารจัดการน้ำในอดีตซึ่งทรัพยากรมีอยางไมจำกัดนั้นเปนการกำหนด 
นโยบายแบบบนลงลางกลาวคือหนวยงานหรือผูบริหารผูมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ำเปนผูกำหนดทั้งในระดับ
ชาติและในระดับทองถิ่น โดยไมไดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนแตปจจุบันศักยภาพทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณของทรัพยากร 
ธรรมชาติตางๆเปลี่ยนไปมีอยูอยางจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใชจึงทำใหเกิดคำถามและปญหาการใชทรัพยากรน้ำใน
ดานตางๆเปนตนวาปญหาดานความคุมคาการแกงแยงนำ้ความสมดุลในการใชนำ้ตอการอนรัุกษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมฯลฯ 
ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเขามามีบทบาทตอการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในยุคปจจุบันจึงควรผลักดันใหมี
รปูแบบการบรหิารและกำหนดนโยบายจากลางข้ึนบนมาประกอบในการจดัการน้ำดวยทัง้นีต้องผสมผสานกนัทัง้สองดานใหไดอยาง
เหมาะสม การจดัการหรอืดำเนนิการใดๆจงึจะเปนทีย่อมรบัในระดบัทองถิน่ดวย ซึง่จะสามารถลดความขดัแยงและผลกัดนัโครงการ
ที่จำเปนไดงายขึ้น

 ปญหาทั้ง 6 ดานขางตน สามารถแกไขได โดยการสรางกลไกผาน พ.ร.บ. น้ำ ที่จะตองมีหนวยงานที่เปนผูกำกับดูแลใหเปนไป
ตามนโยบาย กำหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำของประเทศ เปนผูที่มีหนาที่พิจารณาตรวจสอบในดานงบประมาณ วิเคราะห
ใหความเห็นในการปรับปรุงดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งกำกับดูแลระบบขอมูลน้ำในภาพรวมของประเทศ และที่
สำคญัคอืสรางความเขมแข็งใหกบักลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชานผานคณะกรรมการลุมนำ้ซ่ึงเปนผูกำหนดนโยบายและความ
ตองการในระดับพื้นที่ ดังนั้น อาจกลาวโดยหลักการในภาพรวมไดวา เจตนารมณของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแหงชาติ คือการ
สรางกลไกเพื่อแกปญหาทั้ง 6 ที่กลาวมา โดยกลไกหลักที่เปนพื้นฐานของการแกปญหา คือ การกำหนดใหมีองคกรที่เปนผูกำกับ
(Regulator) การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งแยกออกจากหนวยงานผูปฏิบัติ (Operator) (ที่ปจจุบันมีอยูแลวมากกวา 40 
หนวยงาน)ใหมีความชัดเจน หรือกลาวโดยหลักพื้นฐานไดวา เจตนารมณของ พ.ร.บ.น้ำ  คือการสรางกลไกการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
ใหเกดิสมดลุระหวางการกำหนดนโยบายจากภาคราชการ กบัการกำหนดความตองการจากภาคประชาชน กลาวคอื เกิดความสมดลุ
ระหวางนโยบายจากบนลงลางและจากลางขึ้นบน โดยที่ความเปนผูกำกับดูแล (Regulator)  คือเจตนารมณของหนวยงานที่เสนอ 
จัดตั้งขึ้นใหมตาม พ.ร.บ. น้ำ 
 การจัดตั้ง “สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ” ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) 
ภายใตสำนักนายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศนเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการเพื่อสรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ำชาติ (A  Water- 
secure Nation) มีพันธกิจในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอยางเปนระบบกลั่นกรองแผนงานและ 
โครงการดานทรัพยากรน้ำใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
สงเสริมการบูรณาการและการมีสวนรวมการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีเครื่องมือในการทำงาน คือ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทดานน้ำฉบับแรกของประเทศไทย
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“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 2. การผลักดันใหเกิดกลไกการมีสวนรวมผาน ‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ ลาชา
 ดงัทีไ่ดกลาวถงึเจตนารมณหนึง่ของการมี พ.ร.บ. นำ้ ในเบ้ืองตนแลววาตองการสงเสรมิและสรางกลไกการมสีวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาดานน้ำ จึงจำเปนตองเรงรัดใหมี‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ เนื่องจากการบริหารจัดการในระดับลุมน้ำเปนกลไกสำคัญ
ของการบริหารจัดการจากระดับลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกระจายอำนาจเพื่อใหทองถิ่นไดรวมตัดสินใจ เตรียมการ และกำหนด
ทิศทาง ในการแกปญหาที่มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่นและแตละลุมน้ำดวยตนเอง  ซึ่ง พ.ร.บ. น้ำ ไดกำหนดหนาที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการลุมน้ำไวในมาตรา 35 ดังนี้
 (1)  จัดทำแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ 
  เสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (2)  จัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวมเสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (3)  พิจารณาปริมาณการใชน้ำ การจัดสรรน้ำ และจัดลำดับความสำคัญในการใชน้ำในเขตลุมน้ำและควบคุมการใชน้ำใหเปนไป 
  ตามกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางที่ กนช. กำหนด
  (4)  กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากร  
  น้ำในเขตลุมน้ำ ทั้งนี้ภายใตกรอบและแนวทางที่ กนช. กำหนด
 (5)  ใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สองตามมาตรา ๔๓ และการเพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สอง 
  ตามมาตรา 54
 (6) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการผันน้ำระหวางลุมน้ำตอ กนช.
 (7)  เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (8)  รับเรื่องรองทุกข ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ำ
 (9)  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช  
  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ 
  ในเขตลุมน้ำนั้น
 (10)  สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสำนึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการการบำรุงรักษา การฟนฟู และ 
  การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (11)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการ 
  ลุมน้ำ หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
 การจัดทำแผนตาม (1) และ (2) และการกำหนดหลักเกณฑและระเบียบตาม (4)
 ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ำดวย
 การเสนอเรือ่งรองทกุขหรือขอพพิาทระหวางผูใชนำ้เพือ่ใหคณะกรรมการลุมนำ้ไกลเกลีย่และชีข้าดตาม (8) ใหเปนไปตามหลกั
เกณฑและวิธีการที่ กนช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ตามมาตรา 35 นี ้เหน็ไดวาอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการลุมนำ้ทีก่ำหนดไวมทีัง้ทีต่องจดัทำแผนแมบท จดัทำแผนปองกันและ
แกไขภาวะน้ำแลง ควบคุมการใชน้ำ กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ ฯลฯซึ่ง
สะทอนถึงเจตนารมณของกฏหมาย ที่ตองการเสริมบทบาทของการบริหารจัดการจากลางขึ้นบนดังไดกลาวไวขางตน 
 ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักการ สทนช. ควรใหความสำคัญกับการจัดการน้ำจากลางขึ้นบนภายใตกลไกของ พ.ร.บ. โดยการ
เรงรัดใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำโดยเร็ว ตามกรอบเวลาที่ระบุไวใน พ.ร.บ.น้ำ มาตรา 100 ของบทเฉพาะกาล ทั้งในวรรค
ที่ 3 และวรรคที่ 4 ที่ย้ำวาใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำตามมาตรา 27 ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ แต
ดูเหมือนวา สทนช. จะจัดลำดับความสำคัญงานในสวนนี้ไวลำดับหลัง ทำใหเกิดความลาชา แมถึงในขณะที่เรียบเรียงบทความฉบับ
นี้ สทนช. กำลังดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการลุมน้ำอยูก็ตาม แตนับวาลาชามามากแลว เกือบสองปทีเดียว

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และการประกาศใช
 พ.ร.บ. น้ำ ฉบับรางตางๆ ที่กลาวขางตนไดถูกนำเขาพิจารณาในสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมีการแปรญัตติ      
ปรับแก จนในที่สุดไดประกาศใช ซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดวยหมวดตางๆ 9 หมวด 
และภาคผนวก รวมทั้งสิ้น 106 มาตรา หากพิจารณาเทียบกับฉบับรางของสภาปฏิรูปแลว ในภาพรวมมีความใกลเคียงกันในเชิง
โครงสรางและองคประกอบของกฏหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปมีเฉพาะหมวดที่เกี่ยวของกับกองทุนน้ำที่ไดถูกตัดออก ดวยเหตุผลที่จะ
เปนกฏหมายที่เกี่ยวของกับการเงิน ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาที่เฉพาะและซับซอน หากนำมารวมพิจารณาดวย อาจทำใหการผลักดัน 
กฏหมายฉบับนี้ลาชาออกไปอีก และอาจไมทันในยุคของสภาฯขณะนั้น อยางไรก็ตามภาพรวมและเจตนารมณของกฏหมายมิได
เปลี่ยนแปลง แตมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดของเนื้อหาของแตละองคประกอบ หมวดตางๆที่ประกอบอยูในพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ไดแก

 หมวดที่ 1    ทรัพยากรน้ำ
 หมวดที่ 2 สิทธิในน้ำ
 หมวดที่ 3    องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ำและการใชน้ำ
 หมวดที่ 5 ภาวะน้ำแลงและน้ำทวม
 หมวดที่ 6 การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ
 หมวดที่ 7   พนักงานเจาหนาที่
 หมวดที่ 8    ความรับผิดทางแพงในกรณีที่ทำใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ำสาธารณะ
 หมวดที่ 9 บทกำหนดโทษ
 บทเฉพาะกาล
 รวม 106 มาตรา

 หัวใจหลักตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ตามกลาวขางตน ไดประกอบอยูใน หมวดที่ 3 ที่กลาวถึงองคกรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ซึ่งทั้งหมดมี 31 มาตรา อยูใน 4 สวน คือ สวนที่ 1 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ มาตรา 9 – มาตรา 23 สวน
ที่ 2ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ มาตรา 24สวนที่ 3 ลุมน้ำและคณะกรรมการลุมน้ำ มาตรา 25 – มาตรา 37 และ สวนที่ 4 องคกรผู
ใชน้ำ มาตรา 38 –  มาตรา 39 โดยที่ สวนที่ 1 เปนรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการน้ำหงชาติ (สนช.) และในมาตรา 23 เปนการ
กำหนดใหมีหนวยงานขึ้นใหม คือ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ(สทนช.) ซึ่งทำหนาที่เปนเลขานุการของ กนช. โดย
มีอำนาจหนาที่ 12 ขอ ตามมาตรา 24 และตองดูแลอีก 17 ขอ ตามมาตรา 17 ในฐานะเลขานุการของ กนช. ภาพรวมในอำนาจ
หนาที่คือ การเปนผูกำกับดูแล (Regulator) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เสมือนหนึ่งผูดูแลทิศทางนโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนในการแกปญหาจากบนลงลาง อีกดานหนึ่งกลไกจากลางขึ้นบน คือบทบาทที่กำหนดไวในสวนที่ 3 ซึ่งเปนรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับลุมน้ำและคณะกรรมการลุมน้ำ ซึ่งถึงแมองคประกอบของคณะกรรมการลุมน้ำจะมีความแตกตางไปจากรางแรกๆ ของ
กฎหมาย แตเจตนารมณของกฎหมายมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด

ปญหาหลังจากการประกาศใช พ.ร.บ. น้ำ
 นับถึงปจจุบัน เปนเวลากวา 3 ป ที่มีการประกาศใช พ.ร.บ. น้ำ แตการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศภายใตการกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) ยังไมอาจสรางการเปลี่ยนแปลงและแกปญหาดานน้ำไดอยางเปน    
รูปธรรม ไมวาจะเปนในภาวะปกติหรือภายใตภาวะวิกฤติ แมจะมี พ.ร.บ. น้ำเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน แตภาพลักษณของ  
สทนช. หลายคนตั้งขอสังเกตวา ยังเปนเหมือนเสือกระดาษ ยังไมเปนผูกำกับดูแล (Regulator) ตามเจตนารมณของกฏหมาย สาเหตุ
สวนหนึ่งอาจเปนผลจากการถูกกำกับ จากทางดานการเมือง แตอีกดานหนึ่ง สทนช. ก็ควรยอนกลับมาพิจารณาสาเหตุที่เกิดจากตัว
องคกรเอง รวมถึงประเด็นที่เกิดจากความเขาใจในการตีความกฎหมาย โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี้
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 1. สทนช. ยังไมสามารถสลัดบทบาทของความเปน‘operator’ มาเปน regulator ได
 เนื่องจาก สทนช. เปนองคกรที่เกิดขึ้นใหม บุคลากรประจำที่โอนยายมาเปนบุคลากรจากหนวยงานภาคปฏิบัติ (operator) ซึ่ง
เคยชินกับการเปนผูปฏิบัติที่มักคุนเคยกับการผลักดันงานในระดับโครงการภาพรวม จึงดูเหมือนยังไมเขาใจบทบาทของการเปนผู
กำกับ (regulator) ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. เทาที่ควรทั้งนี้บทบาทของ regulator ควรเปนผูกำกับผูวางกติกาเปนผูตัดสินในการ
แกปญหา มิใชผูที่จัดทำโครงการเอง  แตเปนผูกำกับใหหนวยงานทำงานตามกรอบยุทธศาสตรและแผนแมบทที่วางไว ทั้งวิเคราะห
ปญหาในภาพรวมทีเ่กดิขึน้กบัการบรหิารจดัการนำ้ และแกปญหาดวยมาตรการเชงิบริหารเพ่ือสนบัสนนุหนวยงาน ปฏบิตัใิหสามารถ
ขับเคลื่อนหรือทำงานไดสะดวกงายขึ้น เชน การเสนอเพิ่มเติมหรือปรับแกกฏหมาย / กฏระเบียบ ที่ลาหลังหรือที่เปนอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนงาน เสนอเกณฑ / กติกาในการแกปญหาความทับซอนภาระกิจของหนวยงาน  หรือออกกฏระเบียบ / กติกา เพื่อสนับสนุน
งานการบริหารจัดการในระดับลุมน้ำ และ / หรือออกเกณฑ มาตรฐาน กติกาใหทองถิ่นสามารถแกไขปญหาการจัดการน้ำไดดวย
ตนเอง ฯลฯ
 2. การผลักดันใหเกิดกลไกการมีสวนรวมผาน ‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ ลาชา
 ดงัทีไ่ดกลาวถงึเจตนารมณหนึง่ของการมี พ.ร.บ. นำ้ ในเบ้ืองตนแลววาตองการสงเสริมและสรางกลไกการมสีวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาดานน้ำ จึงจำเปนตองเรงรัดใหมี‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ เนื่องจากการบริหารจัดการในระดับลุมน้ำเปนกลไกสำคัญ
ของการบริหารจัดการจากระดับลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกระจายอำนาจเพื่อใหทองถิ่นไดรวมตัดสินใจ เตรียมการ และกำหนด
ทิศทาง ในการแกปญหาที่มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่นและแตละลุมน้ำดวยตนเอง  ซึ่ง พ.ร.บ. น้ำ ไดกำหนดหนาที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการลุมน้ำไวในมาตรา 35 ดังนี้
 (1)  จัดทำแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ 
  เสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (2)  จัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวมเสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (3)  พิจารณาปริมาณการใชน้ำ การจัดสรรน้ำ และจัดลำดับความสำคัญในการใชน้ำในเขตลุมน้ำและควบคุมการใชน้ำใหเปนไป 
  ตามกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางที่ กนช. กำหนด
  (4)  กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากร  
  น้ำในเขตลุมน้ำ ทั้งนี้ภายใตกรอบและแนวทางที่ กนช. กำหนด
 (5)  ใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สองตามมาตรา ๔๓ และการเพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สอง 
  ตามมาตรา 54
 (6) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการผันน้ำระหวางลุมน้ำตอ กนช.
 (7)  เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (8)  รับเรื่องรองทุกข ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ำ
 (9)  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช  
  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ 
  ในเขตลุมน้ำนั้น
 (10)  สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสำนึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการการบำรุงรักษา การฟนฟู และ 
  การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (11)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการ 
  ลุมน้ำ หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
 การจัดทำแผนตาม (1) และ (2) และการกำหนดหลักเกณฑและระเบียบตาม (4)
 ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ำดวย
 การเสนอเรือ่งรองทกุขหรือขอพพิาทระหวางผูใชนำ้เพ่ือใหคณะกรรมการลุมนำ้ไกลเกล่ียและชีข้าดตาม (8) ใหเปนไปตามหลกั
เกณฑและวิธีการที่ กนช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ตามมาตรา 35 นี ้เหน็ไดวาอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการลุมนำ้ทีก่ำหนดไวมทีัง้ทีต่องจดัทำแผนแมบท จดัทำแผนปองกนัและ
แกไขภาวะน้ำแลง ควบคุมการใชน้ำ กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ ฯลฯซึ่ง
สะทอนถึงเจตนารมณของกฏหมาย ที่ตองการเสริมบทบาทของการบริหารจัดการจากลางขึ้นบนดังไดกลาวไวขางตน 
 ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักการ สทนช. ควรใหความสำคัญกับการจัดการน้ำจากลางขึ้นบนภายใตกลไกของ พ.ร.บ. โดยการ
เรงรัดใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำโดยเร็ว ตามกรอบเวลาที่ระบุไวใน พ.ร.บ.น้ำ มาตรา 100 ของบทเฉพาะกาล ทั้งในวรรค
ที่ 3 และวรรคที่ 4 ที่ย้ำวาใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำตามมาตรา 27 ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ แต
ดูเหมือนวา สทนช. จะจัดลำดับความสำคัญงานในสวนนี้ไวลำดับหลัง ทำใหเกิดความลาชา แมถึงในขณะที่เรียบเรียงบทความฉบับ
นี้ สทนช. กำลังดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการลุมน้ำอยูก็ตาม แตนับวาลาชามามากแลว เกือบสองปทีเดียว



46

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 2. การผลักดันใหเกิดกลไกการมีสวนรวมผาน ‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ ลาชา
 ดงัทีไ่ดกลาวถงึเจตนารมณหนึง่ของการมี พ.ร.บ. นำ้ ในเบ้ืองตนแลววาตองการสงเสรมิและสรางกลไกการมสีวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาดานน้ำ จึงจำเปนตองเรงรัดใหมี‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ เนื่องจากการบริหารจัดการในระดับลุมน้ำเปนกลไกสำคัญ
ของการบริหารจัดการจากระดับลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกระจายอำนาจเพื่อใหทองถิ่นไดรวมตัดสินใจ เตรียมการ และกำหนด
ทิศทาง ในการแกปญหาที่มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่นและแตละลุมน้ำดวยตนเอง  ซึ่ง พ.ร.บ. น้ำ ไดกำหนดหนาที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการลุมน้ำไวในมาตรา 35 ดังนี้
 (1)  จัดทำแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ 
  เสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (2)  จัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวมเสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (3)  พิจารณาปริมาณการใชน้ำ การจัดสรรน้ำ และจัดลำดับความสำคัญในการใชน้ำในเขตลุมน้ำและควบคุมการใชน้ำใหเปนไป 
  ตามกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางที่ กนช. กำหนด
  (4)  กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากร  
  น้ำในเขตลุมน้ำ ทั้งนี้ภายใตกรอบและแนวทางที่ กนช. กำหนด
 (5)  ใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สองตามมาตรา ๔๓ และการเพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สอง 
  ตามมาตรา 54
 (6) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการผันน้ำระหวางลุมน้ำตอ กนช.
 (7)  เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (8)  รับเรื่องรองทุกข ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ำ
 (9)  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช  
  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ 
  ในเขตลุมน้ำนั้น
 (10)  สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสำนึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการการบำรุงรักษา การฟนฟู และ 
  การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (11)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการ 
  ลุมน้ำ หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
 การจัดทำแผนตาม (1) และ (2) และการกำหนดหลักเกณฑและระเบียบตาม (4)
 ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ำดวย
 การเสนอเรือ่งรองทกุขหรือขอพพิาทระหวางผูใชนำ้เพือ่ใหคณะกรรมการลุมนำ้ไกลเกลีย่และชีข้าดตาม (8) ใหเปนไปตามหลกั
เกณฑและวิธีการที่ กนช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ตามมาตรา 35 นี ้เหน็ไดวาอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการลุมนำ้ทีก่ำหนดไวมทีัง้ทีต่องจดัทำแผนแมบท จดัทำแผนปองกันและ
แกไขภาวะน้ำแลง ควบคุมการใชน้ำ กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ ฯลฯซึ่ง
สะทอนถึงเจตนารมณของกฏหมาย ที่ตองการเสริมบทบาทของการบริหารจัดการจากลางขึ้นบนดังไดกลาวไวขางตน 
 ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักการ สทนช. ควรใหความสำคัญกับการจัดการน้ำจากลางขึ้นบนภายใตกลไกของ พ.ร.บ. โดยการ
เรงรัดใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำโดยเร็ว ตามกรอบเวลาที่ระบุไวใน พ.ร.บ.น้ำ มาตรา 100 ของบทเฉพาะกาล ทั้งในวรรค
ที่ 3 และวรรคที่ 4 ที่ย้ำวาใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำตามมาตรา 27 ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ แต
ดูเหมือนวา สทนช. จะจัดลำดับความสำคัญงานในสวนนี้ไวลำดับหลัง ทำใหเกิดความลาชา แมถึงในขณะที่เรียบเรียงบทความฉบับ
นี้ สทนช. กำลังดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการลุมน้ำอยูก็ตาม แตนับวาลาชามามากแลว เกือบสองปทีเดียว

 3. การสรางความซ้ำซอนรูปแบบใหมผาน ‘คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด’
 ดวยหลากหลายสาเหตุที่ทำใหเกิดความลาชาในการคัดเลือกกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำและการผลักดันโครงการตางๆ ของ
ภาครัฐ จึงมีการอางถึงความจำเปนที่จะตองมี ‘คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด’ ตามที่ระบุไวในวรรค 3 มาตรา 20 ที่วา “... 
ในกรณีจำเปน ให กนช. มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อประโยชนในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ
ในระดับจังหวัด” กนช. จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขึ้น 76 จังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานฯ 

มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของสวน
ราชการ หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและองคกรปกครองทองถิ่นในระดับจังหวัดตามกรอบแผนแมบทระดับลุมน้ำ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติซึ่งเมื่อพิจารณาจากองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ นำมาซึ่งคำถามตอความถูกตองเหมาะสมของแผนการบริหาร
จัดการน้ำระดับจังหวัด และความสอดคลองกับแผนฯ ลุมน้ำ โดยเฉพาะอยางยิ่งลุมน้ำที่มีการกำหนดขอบเขตใหม จึงยังไมมีแผนฯ 
ลุมนำ้ หรอืบางลุมนำ้ไดใชแผนฯ ลุมนำ้ฉบบัเดมิไปพลางระหวางทีย่งัไมมคีณะกรรมการลุมนำ้ชดุใหม (ทีย่งัอยูในขัน้ตอนการคดัเลอืก) 
ดังที่ไดกลาวไวในขอกอนหนานี้
 นอกจากนั้น บทบาทของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดในการผลักดันโครงการของรัฐที่ขาดการวิเคราะหในภาพรวม
ของลุมน้ำ ยังนำมาสูคำถามของการแกปญหาแบบบูรณาการในระดับลุมน้ำอีกดวย ตอกย้ำถึงการใชงบประมาณซ้ำซอน การทำ
โครงการแบบเบี้ยหัวแตก กระจัดกระจาย ตางคนตางคิด ตางคนตางทำเหมือนในอดีตที่ไมอาจแกปญหาเชิงพื้นที่ไดอยางยั่งยืน ที่
สำคัญกวานัน้ ยงัไมอาจยนืยนัไดวา การเกิดขึน้ของโครงการใหมๆ  ในแตละจงัหวดันัน้เปนการแกปญหาเดมิดวยการสรางปญหาใหม 
หรือเปนการสรางปญหาใหจังหวัดอื่นๆ ในลุมน้ำเดียวกันหรือไม แมกระทั่ง สทนช. เองก็ยังไมสามารถตอบคำถามเหลานี้ได
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 2. การผลักดันใหเกิดกลไกการมีสวนรวมผาน ‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ ลาชา
 ดงัทีไ่ดกลาวถงึเจตนารมณหนึง่ของการมี พ.ร.บ. นำ้ ในเบ้ืองตนแลววาตองการสงเสริมและสรางกลไกการมสีวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาดานน้ำ จึงจำเปนตองเรงรัดใหมี‘คณะกรรมการลุมน้ำ’ เนื่องจากการบริหารจัดการในระดับลุมน้ำเปนกลไกสำคัญ
ของการบริหารจัดการจากระดับลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกระจายอำนาจเพื่อใหทองถิ่นไดรวมตัดสินใจ เตรียมการ และกำหนด
ทิศทาง ในการแกปญหาที่มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่นและแตละลุมน้ำดวยตนเอง  ซึ่ง พ.ร.บ. น้ำ ไดกำหนดหนาที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการลุมน้ำไวในมาตรา 35 ดังนี้
 (1)  จัดทำแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ 
  เสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (2)  จัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวมเสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
 (3)  พิจารณาปริมาณการใชน้ำ การจัดสรรน้ำ และจัดลำดับความสำคัญในการใชน้ำในเขตลุมน้ำและควบคุมการใชน้ำใหเปนไป 
  ตามกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางที่ กนช. กำหนด
  (4)  กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากร  
  น้ำในเขตลุมน้ำ ทั้งนี้ภายใตกรอบและแนวทางที่ กนช. กำหนด
 (5)  ใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สองตามมาตรา ๔๓ และการเพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ำประเภทที่สอง 
  ตามมาตรา 54
 (6) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการผันน้ำระหวางลุมน้ำตอ กนช.
 (7)  เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (8)  รับเรื่องรองทุกข ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ำ
 (9)  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช  
  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ 
  ในเขตลุมน้ำนั้น
 (10)  สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสำนึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการการบำรุงรักษา การฟนฟู และ 
  การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ
 (11)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการ 
  ลุมน้ำ หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
 การจัดทำแผนตาม (1) และ (2) และการกำหนดหลักเกณฑและระเบียบตาม (4)
 ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ำดวย
 การเสนอเรือ่งรองทกุขหรือขอพพิาทระหวางผูใชนำ้เพ่ือใหคณะกรรมการลุมนำ้ไกลเกล่ียและชีข้าดตาม (8) ใหเปนไปตามหลกั
เกณฑและวิธีการที่ กนช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ตามมาตรา 35 นี ้เหน็ไดวาอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการลุมนำ้ทีก่ำหนดไวมทีัง้ทีต่องจดัทำแผนแมบท จดัทำแผนปองกนัและ
แกไขภาวะน้ำแลง ควบคุมการใชน้ำ กำหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ ฯลฯซึ่ง
สะทอนถึงเจตนารมณของกฏหมาย ที่ตองการเสริมบทบาทของการบริหารจัดการจากลางขึ้นบนดังไดกลาวไวขางตน 
 ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักการ สทนช. ควรใหความสำคัญกับการจัดการน้ำจากลางขึ้นบนภายใตกลไกของ พ.ร.บ. โดยการ
เรงรัดใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำโดยเร็ว ตามกรอบเวลาที่ระบุไวใน พ.ร.บ.น้ำ มาตรา 100 ของบทเฉพาะกาล ทั้งในวรรค
ที่ 3 และวรรคที่ 4 ที่ย้ำวาใหมีคณะกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำตามมาตรา 27 ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ แต
ดูเหมือนวา สทนช. จะจัดลำดับความสำคัญงานในสวนนี้ไวลำดับหลัง ทำใหเกิดความลาชา แมถึงในขณะที่เรียบเรียงบทความฉบับ
นี้ สทนช. กำลังดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการลุมน้ำอยูก็ตาม แตนับวาลาชามามากแลว เกือบสองปทีเดียว

 3. การสรางความซ้ำซอนรูปแบบใหมผาน ‘คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด’
 ดวยหลากหลายสาเหตุที่ทำใหเกิดความลาชาในการคัดเลือกกรรมการลุมน้ำประจำลุมน้ำและการผลักดันโครงการตางๆ ของ
ภาครัฐ จึงมีการอางถึงความจำเปนที่จะตองมี ‘คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด’ ตามที่ระบุไวในวรรค 3 มาตรา 20 ที่วา “... 
ในกรณีจำเปน ให กนช. มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อประโยชนในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ
ในระดับจังหวัด” กนช. จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขึ้น 76 จังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานฯ 

มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของสวน
ราชการ หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและองคกรปกครองทองถิ่นในระดับจังหวัดตามกรอบแผนแมบทระดับลุมน้ำ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติซึ่งเมื่อพิจารณาจากองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ นำมาซึ่งคำถามตอความถูกตองเหมาะสมของแผนการบริหาร
จัดการน้ำระดับจังหวัด และความสอดคลองกับแผนฯ ลุมน้ำ โดยเฉพาะอยางยิ่งลุมน้ำที่มีการกำหนดขอบเขตใหม จึงยังไมมีแผนฯ 
ลุมนำ้ หรอืบางลุมนำ้ไดใชแผนฯ ลุมนำ้ฉบับเดมิไปพลางระหวางทีย่งัไมมคีณะกรรมการลุมนำ้ชดุใหม (ทีย่งัอยูในขัน้ตอนการคดัเลอืก) 
ดังที่ไดกลาวไวในขอกอนหนานี้
 นอกจากนั้น บทบาทของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดในการผลักดันโครงการของรัฐที่ขาดการวิเคราะหในภาพรวม
ของลุมน้ำ ยังนำมาสูคำถามของการแกปญหาแบบบูรณาการในระดับลุมน้ำอีกดวย ตอกย้ำถึงการใชงบประมาณซ้ำซอน การทำ
โครงการแบบเบี้ยหัวแตก กระจัดกระจาย ตางคนตางคิด ตางคนตางทำเหมือนในอดีตที่ไมอาจแกปญหาเชิงพื้นที่ไดอยางยั่งยืน ที่
สำคญักวานัน้ ยงัไมอาจยนืยนัไดวา การเกดิขึน้ของโครงการใหมๆ  ในแตละจังหวดันัน้เปนการแกปญหาเดิมดวยการสรางปญหาใหม 
หรือเปนการสรางปญหาใหจังหวัดอื่นๆ ในลุมน้ำเดียวกันหรือไม แมกระทั่ง สทนช. เองก็ยังไมสามารถตอบคำถามเหลานี้ได

 4. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและงบประมาณซับซอน และมีความทับซอนในตัวผูมีอำนาจในการอนุมัติ
 ดวยพันธกิจหนึ่งของ สทนช. คือ การกลั่นกรองแผนงานและโครงการดานทรัพยากรน้ำใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ ซึ่งจะ
เปนการแกปญหาการใชงบประมาณที่ซ้ำซอนผานโครงการที่ซ้ำซอนดวยอีกนัยหนึ่ง ดังนั้น สทนช. จึงกำหนดใหหนวยงานทั้งในเชิง
พื้นที่และหนวยงานปฏิบัติเสนอโครงการผานระบบ Thai Water Plan ซึ่งตามหลักการแลวเปนเรื่องที่ดี แตดวยความซ้ำซอนของ
การตัง้คณะอนกุรรมการทรพัยากรนำ้จงัหวดัทีม่หีนาทีผ่ลกัดนัโครงการระดบัจงัหวัด ในหวงเวลาทีก่ารคดัสรรแตงตัง้คณะกรรมการ
ลุมนำ้ยงัไมเสรจ็เรียบรอย ทำใหเสนทางการยืน่แผนโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐัเปนไปดวยความซบัซอน ดงั
แสดงในภาพประกอบ
 ผูวาราชการจังหวัดทำหนาที่ทั้งในฐานะผูพิจารณาโครงการเชิงพื้นที่ (sign off 1)  และยังทำหนาที่ประธานอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัด พิจารณาโครงการที่อธิบดีหนวยงานปฏิบัติไดพิจารณาและอนุมัติแลวอีกชั้นหนึ่ง (sign off 2) ยิ่งไปกวานั้นเมื่อ
พิจารณาองคประกอบในคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ซึ่งมีขาราชการประจำที่จังหวัดนั้นๆ เปนอนุกรรมการ จะเห็นวา    
ผูแทนหนวยงานตางๆ  ยังมีอำนาจหนาที่ไดพิจารณาโครงการฯ ที่ผานการอนุมัติจากขาราชการระดับอธิบดีของหนวยงานเดียวกันนั้น 
มาแลวอีกดวย จากนั้นโครงการจากหลายๆ จังหวัดนั้น จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการลุมน้ำ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดของจังหวัด
หนึ่งจังหวัดใดในลุมน้ำนั้นเปนประธาน และมีองคประกอบคือ ขาราชการจากหนวยงานปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเปนคนเดิมในคณะอนุฯ
จังหวัด หรือ เปนคนอื่น ก็ได แตมีอำนาจหนาที่ พิจารณาโครงการที่อธิบดีของหนวยงานที่ตนเองสังกัดไดอนุมัติมาแลวอีกครั้งหนึ่ง
 ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ซับซอนและซ้ำซอนนี้ นำมาซึ่งความลาชา ความสับสนของหนวยงานระดับทองถิ่น
ที่เสนอแผนโครงการ ไมสอดคลองกับเจตนารมณที่จะสงเสริมใหทองถิ่นไดรวมแกปญหาเชิงพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทำใหหลายพื้นที่   
เสียโอกาสในการแกปญหาดานน้ำในทองถิ่นไปอยางนาเสียดาย
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ขอเสนอแนะตอบทบาทของ สทนช. ในการเปนผูชี้นำและชี้แนะการขับเคลื่อนนโยบายดานน้ำ
 จากเจตนารมณของการตั้ง สทนช. ภายใตสำนักนายกรัฐมนตรี ใหเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการเพื่อสรางความมั่นคง
ของทรัพยากรน้ำชาติ ดังนั้น บุคลากรที่จะโอนยาย หรือ ผานการคัดเลือกสรรหามาปฏิบัติงานที่ สทนช. จึงควรผานการพิจารณา
คุณสมบัติมาอยางดีวามีความรูความเขาใจทั้งหลักการ มีกระบวนวิธีคิด ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร สังคมและสิ่งแวดลอม เขาใจหลักการ
บริหารจัดการน้ำ เขาใจกลไกการมีสวนรวมของประชาชน สามารถที่จะประยุกตใชความรูแบบสหวิชาการ ในการแกปญหาดานน้ำ
ได จงึจะสามารถเปนผูชีน้ำและชีแ้นะผูบรหิารประเทศซ่ึงโดยปกติกค็อืขาราชการการเมอืง ในการกำหนดและขบัเคลือ่นนโยบายดาน
ทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยยึดหลักการ ไมควรหวั่นไหวและเอนเอียงไปตามอิทธิพลใด ควรทำงานอยางมืออาชีพ โดยยึดมั่นใน
หลักและยืนหยัดตามเจตนารมณของกฎหมายซึ่งไดแก พ.ร.บ. น้ำ เปนสำคัญ
 ถึงจุดนี้ สทนช. ควรทบทวนการดำเนินงานในชวงที่ผานมาวายังขาดการดำเนินการเรื่องใดบางที่เปนเจตนารมณตามกฏหมาย 
ทั้งนี้ควรเรงสรางเครื่องมือโดยเฉพาะดานการสรางกฎ กติกา เกณฑ ระเบียบ หรือมาตรฐาน ฯลฯ ที่จะเอื้อตอการทำงานและเสริม
บทบาทใหแกลุมน้ำและใหแกการดำเนินงานในระดับทองถิ่น หากเห็นวาคณะทำงานคณะใดก็ตามที่ไดแตงตั้งขึ้นสรางความสับสน 
ซ้ำซอน และทำใหกระบวนการทำงานซับซอนอยางที่ไมควรจะเกิดขึ้น สทนช. ในฐานะเลขาของ กนช. ควรเสนอตอ กนช. ใหลด 
ละ เลิก คณะทำงานเหลานั้นเสียและปรับกระบวนการทำงานตางๆ ใหสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. 2561

 เมือ่ใดที ่สทนช. ในฐานะหนวยงานกำกบัดแูลดานน้ำของประเทศทำหนาทีเ่ปนองคกรหลกัท่ีนำพาผูบรหิารและหนวยงานปฏบิตัิ
ไปในทิศทางที่ผานการคิดวิเคราะหมาอยางดี หนวยงานนี้ก็ยังเปนความหวังในภาพรวมของการแกไขปญหาดานน้ำของประเทศ 
ทั้งนี้โดยแสดงบทบาทการเปนผูกำกับดูแลที่ยึดโยงนโยบายและความตองการจากบนลงลางและจากลางขึ้นบนดังกลาวแลว หนวย
งานนี้ก็จะสามารถเปนหนวยงานหนึ่ง ที่เปนที่พึ่งของประชาชน โดยรวมกันเดินไปใหถึงจุดหมายที่เห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงคไดสัก
วัน  

เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 135 ตอนที่ 112 ก, 28 ธันวาคม 2561 
สภาปฏิรูปแหงชาติ, (2558), วาระปฏิรูปที่๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร, การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, 
สานักการพิมพสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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 งานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำปจจุบัน ในศตวรรษที่21 ไดพัฒนาเพิ่มองคความรูจากความรูมาตรฐานเดิมขึ้นอีกมากมายนอก
เหนอืจากการศึกษาจำลองทางคณติศาสตรสองมติใิชมาตรฐานการศกึษาดานวศิวกรรมทรพัยากรนำ้พืน้ฐานสำคญัเชน watershed 
/boundary, natural drainage direction, space & direction for water management, oscillation, normal year data 
analysis, unit-hydrograph, return period/probability analysis, upper/normal/lower peak, design criteria, 
output/outcome, effected/affected area ฯลฯ. การเพิ่มเติมองคประกอบใหมที่ทันสมัยเชนการวิเคราะหขอมูลระบบภูมิ
สารสนเทศ (geospatial analysis) / ขอมูลดาวเทียม (remote sensing data) รวมกับขอมูลสำรวจภาคสนาม (field survey) 
ขอมูลสำรวจดวยโดรน (drone footage) และขอมูลกลางระดับสากล (world data) ซึ่งจัดเก็บวิเคราะหและเผยแพรบน 
cloud-based platform หรือ  google earth engine เหลานี้ทำใหสามารถประมวลผลตาม time series ดวยภาษา Java API 

รวมทั้งการปรับปรุงวิเคราะหขอมูล geospatial ใหทันสมัยและรวดเร็วสำหรับการประเมินและประมาณคาดวย  geostatistics  หรือ 
การประมวลผลบนระบบสาธารณะสิทธิ (public domain system / open-source) เชนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python 
หรือ R ในการใชงาน geospatial application tools รวมทั้งการใชWhiteboxToolsเปน Plug In ใน QGIS เปนตนดังนั้นแบบ
จำลองสามมิติ (3D models) บน Satellite Imageries Map ซึ่งปจจุบันมีความถูกตองแมนยำสูงจึงเปนผลลัพธที่สามารถนำไปสู
โลกเสมือนจริงแบบ Metaverse และพัฒนาใชงานไดกับทุกโครงการ
 ในการทำงานดานน้ำในปจจุบันชลกรมักไดรับคำถามพื้นๆในฤดูน้ำหลากวาปนี้น้ำจะทวมไหม? ซึ่งการตรวจสอบขอมูลลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ังอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรแปซิกฟกบริเวณตอนกลางและเขตรอนแนวตะวันออกอยาง
สม่ำเสมอจะทำใหแนวทางการวิเคราะหวางแผนบริหารจัดการหรือพยากรณดานทรัพยากรน้ำมีความแมนยำมากขึ้นขอมูลสำคัญ
ที่ขาดเสียไมไดนั้นคือThe El Niño-Southern Oscillation หรือที่เรียกยอวา ENSO จากฐานขอมูล World Climate Center ที่
ประมวลผลขอมูลเวลาจริงผานแบบจำลองระบบพยากรณชั้นสูงดวยเทคนิค MME หรือ Multi climate model ensemble  (BSI-
SO1, BSISO2) ดังแสดงในรูปที่ 3 ยังมีความรูทางวิชาการสำคัญที่จะชวยใหการศึกษางานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเปนไปไดอยาง
สมบูรณคือความรูดานการออกแบบอาคารชลศาสตร (design hydraulic structure) ทั้งพื้นฐานและงานวิจัยใหมจะชวยใหชลกร
สามารถตอบโจทยครบถวนในรายละเอยีดเพือ่ขจดัปญหาอปุสรรคทางการออกแบบและกอสรางของโครงการทุกขนาดความรูทีค่รบ
ถวนรอบดานของชลกรจะเพิม่คณุคาและความสมบรูณใหกบัโครงการวศิวกรรมทรพัยากรนำ้เพือ่การพฒันาประเทศดวยวชิาการแบบ
องครวมนี้จะชวยใหสามารถพิจารณาความสอดคลองอุปสงคและอุปทานของผูมีสวนไดรับผลประโยชนผูผลิตผูวิจัยและพัฒนารวม
ทั้งนำไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง

แนวทางการศึกษาและการดำเนินงานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ของประเทศไทยในปพุทธศักราช 2565 ควรมีทิศทางความคิดริเริ่มสำหรับปจจุบันและอนาคตอยางไร?

 การศึกษาและการทำงานของชลกรสมัยศตวรรษที่20 ตองใชทักษะและความแมนยำในการคำนวณโดยมี slide rule เปน
อุปกรณชวยกอนจะเขาสูยุคเริ่มตนการเขียนคำสั่งใชงานคอมพิวเตอรขนาดกลาง ผานการเจาะบัตรทีละใบ (punch card) โดย
ใชภาษา FORTRAN และ PASCAL จนมีเครื่องคิดเลขและมาถึงคอมพิวเตอรตั้งโตะ (personal computer / PC) คอมพิวเตอร
พกพา (LapTop / Notebook) คอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (Taplet) พรอมดวย Cloud-based platform ที่ชวยการคำนวณและ
สรุปงานดวย spreadsheet และแบบจำลองสองมิติเหลานี้ลวนทำใหการคำนวณทางวิศวกรรมสะดวกขึ้น

 จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 20  ขอมูลระบบภูมิสารสนเทศและแบบจำลองสาธารณสิทธิหลายมิติไดเขามามีสวนใหการคำนวณ 
ประมวลผลพิจารณาวางแผนและตัดสินใจ ตลอดจนการนำเสนอผลสรุปในรูปแบบตารางกราฟและแผนที่ทำใหงานวิศวกรรม
สามารถเขาใจและเขาถึงไดงาย

รูปท่ี 1 แสดง slide rule บัตรเจาะรูสำหรับคอมพิวเตอรรุนแรกExcelsheetsและMicrosoftsheets

รูปท่ี 2 ตัวอยางขอมูลระบบภูมิสารสนเทศและผลการวิเคราะห
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 อยางไรกต็ามสำหรบังานวิศวกรรมการใชขอมลูระบบภมูสิารสนเทศดวยศกัยภาพสูงสุดตามมาตรฐานขอมลูดานวศิวกรรมสำรวจ
พึง่ระลกึถงึพืน้ฐานทีม่าความถกูตองแมนยำของขอมลูมากกวาการใชแสดงรปูสวยงาม จงึควรระบรุายละเอยีดการสำรวจและประเภท
การจัดทำขอมูลเชน Projection (Mercator), Verbal scale, Fraction (RF) scale, NTS (not to scale), Ratio of map units 
to ground units ฯลฯดังตัวอยางการใช RF scale of 1:1,200 หมายถึง Verbal scale of 1″ = 100′ เปนตนดังนั้นความสำคัญ
อันดบัแรกของการใชขอมลูระบบภมูสิารสนเทศคอืการใชงานใหถกูตองเหมาะสมตามความละเอยีดของขอมลูหรือตามมาตรฐานการ
สำรวจขอมูลดังตัวอยางในตารางที่ 1

 ตัวอยางเชนขอมูลแมน้ำประเภท Large scale จะปรากฏรายละเอียดโครงขายและความคดเคี้ยวของแมน้ำทั้งสายหลักและ
สาขายอยซึ่งขอมูลจากการสำรวจบางขอมูลอาจละเอียดถึงระดับ polygon layer ขณะที่ขอมูลประเภท Small scale ขอมูลจะถูก 
Generalization เหลือรายละเอียดเพียงลำน้ำสายหลักทั้งนี้ขนาดของขอมูล (file size) ก็แตกตางกันมากความสำคัญอันดับที่สอง
ของการใชขอมูลระบบภูมิสารสนเทศคือเมื่อนำขอมูลมาตราสวนท่ีแตกตางมาซอนกันเพ่ือทำการศึกษาพึงระลึกเสมอวาขอมูลราย
ละเอียดสูงเมื่อซอนทับกับขอมูลรายละเอียดต่ำกวาผลลัพธที่ไดคือขอมูลรายละเอียดต่ำเชนขอมูล Large scale วางซอนกับขอมูล 
Medium scale ผลลัพธที่ไดคือขอมูลใหมจะมีความถูกตองเชื่อถือไดระดับ Medium scale ซึ่งใชสำหรับการศึกษาระดับเบื้องตน
เชนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาการใชงานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศในประเทศไทย เกิดจากการผลิตชั้นขอมูลโดยไมระบุ
มาตรฐานเกดิจากการผลติชัน้ขอมลูโดยไมระบมุาตรฐานทีม่าของการสำรวจขอมลู ทำใหพบขอผดิพลาดในการการซอนทบัขอมลูเพือ่
ตอยอดการศึกษาดังนั้นการระบุมาตราสวนและที่มาของชั้นขอมูลในอรรถาธิบาย (Attribute/context) จึงจำเปนและสำคัญ     
ในการกำหนดอัตลักษณของขอมูลเพื่อความถูกตองแมนยำในการศึกษา

 งานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำปจจุบัน ในศตวรรษที่21 ไดพัฒนาเพิ่มองคความรูจากความรูมาตรฐานเดิมขึ้นอีกมากมายนอก
เหนือจากการศึกษาจำลองทางคณติศาสตรสองมติใิชมาตรฐานการศกึษาดานวศิวกรรมทรพัยากรนำ้พืน้ฐานสำคญัเชน watershed 
/boundary, natural drainage direction, space & direction for water management, oscillation, normal year data 
analysis, unit-hydrograph, return period/probability analysis, upper/normal/lower peak, design criteria, 
output/outcome, effected/affected area ฯลฯ. การเพิ่มเติมองคประกอบใหมที่ทันสมัยเชนการวิเคราะหขอมูลระบบภูมิ
สารสนเทศ (geospatial analysis) / ขอมูลดาวเทียม (remote sensing data) รวมกับขอมูลสำรวจภาคสนาม (field survey) 
ขอมูลสำรวจดวยโดรน (drone footage) และขอมูลกลางระดับสากล (world data) ซึ่งจัดเก็บวิเคราะหและเผยแพรบน 
cloud-based platform หรือ  google earth engine เหลานี้ทำใหสามารถประมวลผลตาม time series ดวยภาษา Java API 

ตารางท่ี 1 แสดงความเหมาะสมการใชงานแบงตามมาตราสวน

รวมทั้งการปรับปรุงวิเคราะหขอมูล geospatial ใหทันสมัยและรวดเร็วสำหรับการประเมินและประมาณคาดวย  geostatistics  หรือ 
การประมวลผลบนระบบสาธารณะสิทธิ (public domain system / open-source) เชนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python 
หรือ R ในการใชงาน geospatial application tools รวมทั้งการใชWhiteboxToolsเปน Plug In ใน QGIS เปนตนดังนั้นแบบ
จำลองสามมิติ (3D models) บน Satellite Imageries Map ซึ่งปจจุบันมีความถูกตองแมนยำสูงจึงเปนผลลัพธที่สามารถนำไปสู
โลกเสมือนจริงแบบ Metaverse และพัฒนาใชงานไดกับทุกโครงการ
 ในการทำงานดานน้ำในปจจุบันชลกรมักไดรับคำถามพื้นๆในฤดูน้ำหลากวาปนี้น้ำจะทวมไหม? ซึ่งการตรวจสอบขอมูลลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรแปซิกฟกบริเวณตอนกลางและเขตรอนแนวตะวันออกอยาง
สม่ำเสมอจะทำใหแนวทางการวิเคราะหวางแผนบริหารจัดการหรือพยากรณดานทรัพยากรน้ำมีความแมนยำมากขึ้นขอมูลสำคัญ
ที่ขาดเสียไมไดนั้นคือThe El Niño-Southern Oscillation หรือที่เรียกยอวา ENSO จากฐานขอมูล World Climate Center ที่
ประมวลผลขอมูลเวลาจริงผานแบบจำลองระบบพยากรณชั้นสูงดวยเทคนิค MME หรือ Multi climate model ensemble  (BSI-
SO1, BSISO2) ดังแสดงในรูปที่ 3 ยังมีความรูทางวิชาการสำคัญที่จะชวยใหการศึกษางานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเปนไปไดอยาง
สมบูรณคือความรูดานการออกแบบอาคารชลศาสตร (design hydraulic structure) ทั้งพื้นฐานและงานวิจัยใหมจะชวยใหชลกร
สามารถตอบโจทยครบถวนในรายละเอยีดเพ่ือขจัดปญหาอปุสรรคทางการออกแบบและกอสรางของโครงการทกุขนาดความรูทีค่รบ
ถวนรอบดานของชลกรจะเพิม่คุณคาและความสมบรูณใหกบัโครงการวศิวกรรมทรพัยากรนำ้เพือ่การพฒันาประเทศดวยวชิาการแบบ
องครวมนี้จะชวยใหสามารถพิจารณาความสอดคลองอุปสงคและอุปทานของผูมีสวนไดรับผลประโยชนผูผลิตผูวิจัยและพัฒนารวม
ทั้งนำไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง



52

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 งานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำปจจุบัน ในศตวรรษที่21 ไดพัฒนาเพิ่มองคความรูจากความรูมาตรฐานเดิมขึ้นอีกมากมายนอก
เหนอืจากการศึกษาจำลองทางคณติศาสตรสองมติใิชมาตรฐานการศกึษาดานวศิวกรรมทรพัยากรนำ้พืน้ฐานสำคญัเชน watershed 
/boundary, natural drainage direction, space & direction for water management, oscillation, normal year data 
analysis, unit-hydrograph, return period/probability analysis, upper/normal/lower peak, design criteria, 
output/outcome, effected/affected area ฯลฯ. การเพิ่มเติมองคประกอบใหมที่ทันสมัยเชนการวิเคราะหขอมูลระบบภูมิ
สารสนเทศ (geospatial analysis) / ขอมูลดาวเทียม (remote sensing data) รวมกับขอมูลสำรวจภาคสนาม (field survey) 
ขอมูลสำรวจดวยโดรน (drone footage) และขอมูลกลางระดับสากล (world data) ซึ่งจัดเก็บวิเคราะหและเผยแพรบน 
cloud-based platform หรือ  google earth engine เหลานี้ทำใหสามารถประมวลผลตาม time series ดวยภาษา Java API 

รวมทั้งการปรับปรุงวิเคราะหขอมูล geospatial ใหทันสมัยและรวดเร็วสำหรับการประเมินและประมาณคาดวย  geostatistics  หรือ 
การประมวลผลบนระบบสาธารณะสิทธิ (public domain system / open-source) เชนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python 
หรือ R ในการใชงาน geospatial application tools รวมทั้งการใชWhiteboxToolsเปน Plug In ใน QGIS เปนตนดังนั้นแบบ
จำลองสามมิติ (3D models) บน Satellite Imageries Map ซึ่งปจจุบันมีความถูกตองแมนยำสูงจึงเปนผลลัพธที่สามารถนำไปสู
โลกเสมือนจริงแบบ Metaverse และพัฒนาใชงานไดกับทุกโครงการ
 ในการทำงานดานน้ำในปจจุบันชลกรมักไดรับคำถามพื้นๆในฤดูน้ำหลากวาปนี้น้ำจะทวมไหม? ซึ่งการตรวจสอบขอมูลลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ังอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรแปซิกฟกบริเวณตอนกลางและเขตรอนแนวตะวันออกอยาง
สม่ำเสมอจะทำใหแนวทางการวิเคราะหวางแผนบริหารจัดการหรือพยากรณดานทรัพยากรน้ำมีความแมนยำมากขึ้นขอมูลสำคัญ
ที่ขาดเสียไมไดนั้นคือThe El Niño-Southern Oscillation หรือที่เรียกยอวา ENSO จากฐานขอมูล World Climate Center ที่
ประมวลผลขอมูลเวลาจริงผานแบบจำลองระบบพยากรณชั้นสูงดวยเทคนิค MME หรือ Multi climate model ensemble  (BSI-
SO1, BSISO2) ดังแสดงในรูปที่ 3 ยังมีความรูทางวิชาการสำคัญที่จะชวยใหการศึกษางานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเปนไปไดอยาง
สมบูรณคือความรูดานการออกแบบอาคารชลศาสตร (design hydraulic structure) ทั้งพื้นฐานและงานวิจัยใหมจะชวยใหชลกร
สามารถตอบโจทยครบถวนในรายละเอยีดเพือ่ขจดัปญหาอปุสรรคทางการออกแบบและกอสรางของโครงการทุกขนาดความรูทีค่รบ
ถวนรอบดานของชลกรจะเพิม่คณุคาและความสมบรูณใหกบัโครงการวศิวกรรมทรพัยากรนำ้เพือ่การพฒันาประเทศดวยวชิาการแบบ
องครวมนี้จะชวยใหสามารถพิจารณาความสอดคลองอุปสงคและอุปทานของผูมีสวนไดรับผลประโยชนผูผลิตผูวิจัยและพัฒนารวม
ทั้งนำไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง

รูปท่ี 3 แสดงตัวอยางผลการวิเคราะหENSO(บน) และBSISO1(ลาง)
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 งานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำปจจุบัน ในศตวรรษที่21 ไดพัฒนาเพิ่มองคความรูจากความรูมาตรฐานเดิมขึ้นอีกมากมายนอก
เหนือจากการศึกษาจำลองทางคณติศาสตรสองมติใิชมาตรฐานการศกึษาดานวศิวกรรมทรพัยากรนำ้พืน้ฐานสำคญัเชน watershed 
/boundary, natural drainage direction, space & direction for water management, oscillation, normal year data 
analysis, unit-hydrograph, return period/probability analysis, upper/normal/lower peak, design criteria, 
output/outcome, effected/affected area ฯลฯ. การเพิ่มเติมองคประกอบใหมที่ทันสมัยเชนการวิเคราะหขอมูลระบบภูมิ
สารสนเทศ (geospatial analysis) / ขอมูลดาวเทียม (remote sensing data) รวมกับขอมูลสำรวจภาคสนาม (field survey) 
ขอมูลสำรวจดวยโดรน (drone footage) และขอมูลกลางระดับสากล (world data) ซึ่งจัดเก็บวิเคราะหและเผยแพรบน 
cloud-based platform หรือ  google earth engine เหลานี้ทำใหสามารถประมวลผลตาม time series ดวยภาษา Java API 

รวมทั้งการปรับปรุงวิเคราะหขอมูล geospatial ใหทันสมัยและรวดเร็วสำหรับการประเมินและประมาณคาดวย  geostatistics  หรือ 
การประมวลผลบนระบบสาธารณะสิทธิ (public domain system / open-source) เชนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python 
หรือ R ในการใชงาน geospatial application tools รวมทั้งการใชWhiteboxToolsเปน Plug In ใน QGIS เปนตนดังนั้นแบบ
จำลองสามมิติ (3D models) บน Satellite Imageries Map ซึ่งปจจุบันมีความถูกตองแมนยำสูงจึงเปนผลลัพธที่สามารถนำไปสู
โลกเสมือนจริงแบบ Metaverse และพัฒนาใชงานไดกับทุกโครงการ
 ในการทำงานดานน้ำในปจจุบันชลกรมักไดรับคำถามพื้นๆในฤดูน้ำหลากวาปนี้น้ำจะทวมไหม? ซึ่งการตรวจสอบขอมูลลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรแปซิกฟกบริเวณตอนกลางและเขตรอนแนวตะวันออกอยาง
สม่ำเสมอจะทำใหแนวทางการวิเคราะหวางแผนบริหารจัดการหรือพยากรณดานทรัพยากรน้ำมีความแมนยำมากขึ้นขอมูลสำคัญ
ที่ขาดเสียไมไดนั้นคือThe El Niño-Southern Oscillation หรือที่เรียกยอวา ENSO จากฐานขอมูล World Climate Center ที่
ประมวลผลขอมูลเวลาจริงผานแบบจำลองระบบพยากรณชั้นสูงดวยเทคนิค MME หรือ Multi climate model ensemble  (BSI-
SO1, BSISO2) ดังแสดงในรูปที่ 3 ยังมีความรูทางวิชาการสำคัญที่จะชวยใหการศึกษางานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเปนไปไดอยาง
สมบูรณคือความรูดานการออกแบบอาคารชลศาสตร (design hydraulic structure) ทั้งพื้นฐานและงานวิจัยใหมจะชวยใหชลกร
สามารถตอบโจทยครบถวนในรายละเอยีดเพ่ือขจัดปญหาอปุสรรคทางการออกแบบและกอสรางของโครงการทกุขนาดความรูทีค่รบ
ถวนรอบดานของชลกรจะเพิม่คุณคาและความสมบรูณใหกบัโครงการวศิวกรรมทรพัยากรนำ้เพือ่การพฒันาประเทศดวยวชิาการแบบ
องครวมนี้จะชวยใหสามารถพิจารณาความสอดคลองอุปสงคและอุปทานของผูมีสวนไดรับผลประโยชนผูผลิตผูวิจัยและพัฒนารวม
ทั้งนำไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง

 หัวใจสำคัญของการดำเนินงานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในปจจุบัน หากมีทิศทางความคิดริเริ่มสำหรับอนาคต ที่ 
สอดคลอง กับวิกฤตผลกระทบรุนแรงของความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได นับวาทันสมัยเปนที่ตองการของสังคมทั้งในระดับ
ทองถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งสามารถหาเงินทุนผูรวมงานที่หลากหลายและพื้นที่เหมาะสมไดงาย ดังนั้นโครงการ
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่ทันสมัยอยางยั่งยืนจึงควรรวมในแนวทาง SDGs ซึ่งเปนความรวมมือของนานาชาติระหวางกลุมความรูที่มี
ความแตกตางทั่วโลก “SDGs” ยอมาจาก Sustainable Development Goals หรือเปาหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนถือกำเนิดจาก
การศึกษาเบื้องตนสรุปปญหาและรวมลงนามของ 193 ประเทศผูแทนองคการสหประชาชาติในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) โดยเนน 
17 เปาหมายหลกัทีต่ระหนกัถงึคณุภาพการใชชวิีตบนโลกนีใ้หดีกวาเดิม นบัเปนความทาทายและกลาหาญในการเผชญิหนากับวกิฤต
ธรรมชาติที่แปรปรวน ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงทั่วโลก แนวทางความสำเร็จของโครงการฯเหลานี้จึงขึ้นกับพื้น
ฐานการใชความเชี่ยวชาญและการประดิษฐคิดคน ของบุคลากรรวมกันหลากหลายสาขาในแบบองครวมที่ SDGs แนะนำ ดังแสดง
ในรูปที่ 4

 SDGs  Communities ปจจุบันงานวิจัยสถานการณโครงการฯและแบบจำลองการประเมินแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับ  
SDGs  ไดพัฒนาเขาสูระบบขอมูลวิจัยกลางซึ่งรวบรวมหัวขอการศึกษาวิจัยที่มีผลลัพธแลว เชนความสัมพันธในดานความยั่งยืนของ
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอุทกภัยดินถลมน้ำอุปโภคบริโภค ฯลฯ โดยเก็บอยูในรูปเอกสารและขอมูลอิเล็กทรอนิกสจาก
หลายแหลงขอมูลเชนรายงานสรุปจากองคกรยอยเฉพาะดานของสหประชาชาติ UNFCCC และ IPCC  หรือเอกสารงานวิจัยระดับ
คุณภาพประเภทมีดัชนี  SCI และ Scopus ไดถูกรวบรวมจัดเก็บไวเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาตอยอดหลายแหงเชนที่       
https://sustainabilitycommunity.springermature.com/ ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลดวยระบบ PEARL (Personalised Explorer 
of Auto-summarised Research Literature ซึ่งเปน OA (open access หรือ AI platform) ที่เพิ่มความสดวกในการเรียกใชงาน
ของนักวิจัยนักวางแผนหรือวางนโยบาย โอกาสนี้จะยกตัวอยางบางเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางเชนตัวอยางโครงการฯ ตามเปาหมายที่  6  
คือแนวทางใหมในการบริหารจัดการน้ำและสุขาภิบาล มียุทธศาสตรสำคัญหลากหลายดานที่เกี่ยวเนื่องกันตั้งแตการศึกษาลักษณะการ 
กระจายของฝน (Precipitation Intensity / Distribution Assessment) ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก (Climate Crisis) เชื่อมโยงไปยังลักษณะน้ำไหลผิวดินการเพิ่มพื้นที่ปาไมหนาแนนบริเวณตนน้ำลำธารและ พื้นที่ชล
อน้ำในที่ลุมต่ำ  เพื่อลดปญหาน้ำทวม หลากฉับพลันจากตนน้ำและน้ำทวมขังในพื้นที่รับน้ำตอนลาง รวมกับการขยายลำน้ำเดิมซึ่ง
เปนลกัษณะทางระบายนำ้ตามธรรมชาตโิดยศกึษาพิจารณาเปนระบบตอเนือ่งจากตนนำ้บนแผนดินพ้ืนทีชุ่มนำ้ไปถงึจดุบรรจบกบันำ้
ทะเลหรือการปนน้ำระหวางประเทศเหลานี ้เปนเพียงตัวอยางของน้ำบนดินยงัมรีายละเอยีดดานนำ้ใตดินคณุภาพนำ้ และ เปาหมาย
ที่ 14 เกี่ยวกับน้ำทะเลชายฝง และสิ่งมีชีวิตใตน้ำ ฯลฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับเปาหมายที่ 13 คือกิจกรรมเพื่อลดวิกฤตผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในระดับประเทศระดับภูมิภาคและเปนสวนของระดับโลกเพื่อตอบโจทยเปาหมายรวมที่ 17 คือ Net 
Zero Transition

รูปท่ี4  แสดง17 เปาหมายหลักของสหประชาชาติ(ซาย)
และเปาหมายปจจุบันของประเทศไทย(ขวา)
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 กลาวโดยสรปุ ถงึผลความเปลีย่นแปลงของงานดานวศิวกรรมทรัพยากรนำ้ในปจจุบนัและอนาคต คอื แนวทางไปสูความยัง่ยนื
ดวยการคำนงึถงึงานวศิวกรรมควบคูกลมกลนืกบั สิง่แวดลอมเศรษฐกจิและสังคม ซ่ึงตามแนวทางใหมนีจ้ะมสีวนสงผลกระทบตอการ
ศึกษาโครงการฯหลักโดยรวม คือ
 • Instrumental ไดแกนโยบายที่สงผลกระทบชัดเจนการใชงานและลักษณะเฉพาะทาง ฯ
 • Conceptual ไดแกการเนนความเขาใจในกรอบนโยบายควบคูกับภาคประชาสังคมฯ
 • Capacity Building ไดแกการเพิ่มทักษะความรูความสามารถใหแกผูประกอบการผูมีสวนไดและสวนเสียในโครงการฯ

 หวงัเปนอยางยิง่วา ดชันีสำคญัในบทความน้ีจะเปนประโยชนกบัชลกรของประเทศไทยเพือ่พรอมกาวทนัโลกทนัสมยัตอไปอยาง
มีความสุข
 ทายทีส่ดุนีใ้ครขอขอบพระคณุและขอบคณุทกุโอกาสท่ีไดรับจากคณาจารยอาวโุสความรวมมอืและนำ้ใจจากรุนพีเ่พือ่นและรุน
นองทำใหกาวมาสูความสำเร็จในทุกวันนี้
 ขอความสุขสวัสดีดวยจตุรพิธพรชัยบังเกิดมีแดผูอานทุกทานตลอดไป

บรรณานุกรม:
1. หนังสือ 
 หรรษาวฒันานกิุจ 2557 นวตักรรมวศิวกรรมทรัพยากรน้ำเรือ่งการพฒันาระบบจำลองสาธารณะสทิธ ิ372 หนากรงุเทพฯสำนกัพมิพอักษรโสภณ 
ISBN:978-974-253-4080
 หรรษาวัฒนานุกิจ 2552 นวัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเรื่องแบบจำลองสาธารณสิทธิ 199 หนากรุงเทพฯสำนักพิมพฟสิกสอักษรโสภณ 
ISBN:978-974-326-5174
 หรรษาวัฒนานุกิจ 2547 GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/ระบบภูมิสารสนเทศ 140 หนากรุงเทพฯสำนักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร 
ISBN:974-434-422-9 
 หรรษาวัฒนานุกิจ 2541 วิศวกรรมแมน้ำ 154 หนากรุงเทพฯสำนักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร ISBN:974-7426-44-7
2. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
 • Academic
  https://www.thaicsr.com/2017/09/adgs-3.html
  https://sustainabilitycommunity.springermature.com/
  https://youtu.be/gKGOeTFHnKY
  https://datadrivenlab.org/big-data-2/google-earth-engine-tutorial
  https://fb.watch/caNJzH-ndJ/
  https://youtu.be/21YAP8RF_sw
  https://unfccc.int
  http://www.noaa.gov/
  https://sdgs.un.org/goals
  https://www.ipcc.ch/
  http://www.ebookservicepro.com/showcase/EIT/issue4_64/
  https://fb.watch/cABeJWeqcG/
  https://fb.watch/caMC6AAVc3/
 • Delight
  https://fb.watch/ccXpDaT3wk/https://fb.watch/ccYkPViTOs/
 • Gratefulness
  https://fb.watch/ayzHpU9YOh/
  https://www.facebook.com/428053191359412/posts/1119527222212002/
  https://www.facebook.com/250015651682671/posts/7536578519692978/ 
  https://fb.watch/ayuwfw2scI/

ศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ
วิศวกรหญิงรุนแรกวศ.มก. E28

ชลกรหญิงคนแรกของประเทศไทย
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56

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

1. บทนำ การพัฒนาในลุมน้ำโขงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 แมน้ำโขง เปนแมน้ำนานาชาติที่มีความยาวเปนอันดับ 10 ของแมน้ำนานาชาติทั่วโลก แบงเปน 2 สวน คือ ลุมน้ำโขงตอนบน
หรือแมน้ำลานชาง ซึ่งตั้งอยูในเขตประเทศจีนและเมียนมาร และลุมน้ำโขงตอนลาง มีขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 ประเทศตอน
ลาง ไดแก สปป.ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม แมน้ำโขงมีความยาวประมาณ 4,800 กิโลเมตร และพื้นที่รับน้ำประมาณ 795,000 
ตารางกิโลเมตร ลุมน้ำโขงตอนบนมีพื้นที่คิดเปนประมาณ 21% ของพื้นที่ลุมน้ำทั้งหมด และมีปริมาณน้ำทาประมาณ 16% จาก
ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายปประมาณ 493,590 ลานลูกบาศกเมตร สำหรับประเทศไทย มีลุมน้ำโขงเหนือและอีสาน รวมทั้งลุมน้ำชีและ
มูล อยูในขอบเขตพื้นที่ของลุมน้ำโขงตอนลาง ซึ่งแมน้ำโขงสวนที่ไหลผานประเทศไทยตามแนวเขตพรมแดนไทย-ลาว ไดไหลผาน 
อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแกน จ.เชียงราย ระยะทาง 84 กิโลเมตร กอนไหลเขาสูประเทศลาวและไหลออกมาเปนพรมแดน
ไทย – ลาว เริ่มจาก จ.เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมความยาวที่ไหลผานประเทศไทย
ประมาณ 976 กิโลเมตร โดยประเทศไทย มีสัดสวนพื้นที่ ประมาณ 23% ของพื้นที่ลุมน้ำทั้งหมด และมีปริมาณน้ำทาประมาณ 
14.5% ของปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายปทั้งหมด (กรมทรัพยากรน้ำ, 2561)
 แมน้ำโขงมีความหลากหลายของชนิดพันธุปลามากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากแมน้ำอะเมซอนในอเมริกาใต และแมน้ำแซร
ในทวีปแอฟริกา แมน้ำโขงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะพันธุปลาอยางนอย 1,100 ชนิด แมน้ำโขงเปนแหลงประมง
น้ำจืดขนาดใหญซึ่งมีปริมาณการจับปลามากกวา 2.6 ลานตันตอป ซึ่งคิดเปนรอยละ 25 ของปริมาณการจับปลาน้ำจืดทั่วโลก มูลคา
การทำประมงตอปในลุมน้ำโขงอยูที่ 127,000 – 231,000 ลานบาท นอกจากนี้ลุมน้ำโขงยังเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
มากกวา 430 ชนิด สัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกกวา 800 ชนิด นก 1,200 ชนิดพันธุ และพันธุพืชอีกกวา 20,000 
ชนิด
 ปจจุบัน ลุมน้ำโขงกำลังเผชิญกับความทาทายดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะดานน้ำ อาหารและพลังงาน เชน 
การพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ำในแมน้ำโขงสายประธานและลำน้ำสาขา โดยมีแนวโนมที่จะเกิดการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ  
เชน โครงการเขื่อนไซยะบุรี เขื่อนดอนสะโฮง ที่กอสรางเสร็จแลว เขื่อนปากแบง เขื่อนหลวงพระบาง และเขื่อนปากลาย ฯลฯ สำหรับ
แมน้ำโขงสายประธาน มีเขื่อนเปนลักษณะแบบขั้นบันได (Casscade Dam) แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ลุมน้ำโขงตอนบน เปน
เขื่อนประเภทเก็บกักน้ำ (Storage Dam type)  และลุมน้ำโขงตอนลาง เปนเขื่อนประเภทน้ำไหล ผานได (Run-off-River type)  
สำหรับเขื่อนในลำน้ำสาขาของแมน้ำโขง สวนใหญเปนประเภทเก็บกักน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
 จากขอมูลการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอทางดานสภาพอุทกวิทยา (MRC, 2019) ในชวงทศวรรษที่ผาน
มาระหวางป 2551 ถึง 2560 จากขอมูลพบวา ในเชิงปริมาณ แมน้ำโขงมีสภาพการไหลของน้ำอยูในระดับปกติและปกติทั่วลุมแมน้ำ
โขงตอนลาง โดยมีขอยกเวนบางประการ การจัดเก็บในแมน้ำโขงตอนบนทำใหเกิดกระแสน้ำในฤดูแลงมากขึ้นและนอยลงในฤดูฝน 
สิ่งนี้นำมาซึ่งโอกาสในแงของการขยายการชลประทาน การลดน้ำทวม และการขยายการรุกของน้ำทะเลในสามเหลี่ยมปากแมน้ำ 
แนนอนวามีความทาทาย การทำงานของ อางเก็บน้ำรวมกับเหตุการณฝนตกหนักทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของระดับ
น้ำสูงหนึ่งถึงสองเมตรตอวันในตอนบนของแมน้ำโขงตอนลาง
 แตในชวงสี่ปที่ผานมา กระแสน้ำในฤดูฝนของแมน้ำโขง ซึ่งเปนแมน้ำที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลดลงโดยเฉลี่ย 
50% ที่นาสังเกตคือ ฤดูฝนมีปริมาณลดลงจากหาเดือน - มิถุนายนถึงตุลาคม - เหลือสี่เดือน - จากกรกฎาคมถึงตุลาคม ที่ทะเลสาบ
โตนเลสาบ ในชวงป 2563 และ 2564 รูปแบบของระดับน้ำต่ำที่สุดที่เคยบันทึกไว เชน ที่สถานีกำปงเลือง ปกติชวงเดือนกันยายนจะ
อยูที่ประมาณ 6 เมตรโดยเฉลี่ย ในป 2564 เทากับ 3.8 เมตร ในขณะเดียวกันลุมน้ำโขงตอนบนก็ประสบภัยแลงเชนกัน (MRC, 
2022)
 ในชวงฤดูแลง กระแสน้ำที่ไหลนอยยังทำใหการเดินเรือและขนสงสินคาเปนบางสวนทำไดยากอยางยิ่ง หากไมสามารถทำได 
หัวใจสำคัญของความทาทายนี้คือปญหาเรื่องปริมาณน้ำที่กักเก็บในอางเก็บน้ำ ปริมาณน้ำที่ลดลงเนื่องจากภัยแลง และปริมาณน้ำ
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำทวม (MRC, 2019)
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รูปท่ี 1 แสดงขอบเขตลุมน้ำโขง ภาพตัดตามยาวและที่ตั้งเขื่อนแบบขั้นบันได 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Mekong River Commission (MRC)

ระ
ดับ

คว
าม

สูง
 (ม

.ร
ทก

.)

ระยะทาง (กิโลเมตร)

 ในเชงิคณุภาพนำ้ คณุภาพนำ้ในแมนำ้โขงสายหลักอยูในเกณฑดี ถงึแมวาจะไมพบความเส่ียงโดยตรงตอสุขภาพของมนษุยและ
สิ่งมีชีวิตในน้ำตลอดสวนใหญของแมน้ำโขงตอนลางและลำน้ำสาขาที่สำคัญของแมน้ำโขง (https://portal.mrcmekong.org/   
monitoring/water-quality) แตพบบางพืน้ทีใ่นสามเหล่ียมปากแมน้ำโขงมคีวามเขมขนของออกซิเจนทีล่ะลายในน้ำในปรมิาณตำ่
กวาเกณฑและระดับสารอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสัตวน้ำและเปนสาเหตุทำใหคุณภาพน้ำต่ำหรือปานกลางสำหรับ   
สิง่มีชีวติในน้ำ ซึง่ควรตระหนกัไวเสมอวาความทาทายเหลานีแ้ทบจะไมจำกดัอยูแคประเทศเดยีว แตเปนการสงผลกระทบสะสมและ
ขามพรมแดน 
 สำหรบัความเขมขนของตะกอนในแมนำ้โขงสายหลัก พบวามปีริมาณลดลงอยางมาก โดยสวนใหญเปนผลมาจากการดกัตะกอน
และการขุดทราย อางถึงรายงานสถานการณลุมน้ำประจำป 2561 พบวาความเขมขนของตะกอนแขวนลอยลดลงอยางมากตั้งแต
ป 2544 ตัวอยางเชน จากป 2537 ถึง 2556 การสุมตัวอยางที่สถานีเชียงแสนลดลงจากประมาณ 85 เมกะตัน/ป เปน 11 เมกะตัน/ป 
และในป 2561 ปริมาณตะกอนที่ลดลง ที่อำเภอเชียงคาน 36 เมกะตัน และหนองคาย 23 เมกะตัน และในป 2020 มี 4 เมกะตัน
และ 7 เมกะตันตามลำดับ หรือลดลงประมาณรอยละ 80  (MRC, 2019)

2. กลไก ยุทธศาสตรและองคกร  
  ในหลายทศวรรษที่ผานมา นับตั้งแตป พ.ศ. 2493 ประเทศในลุมแมนน้ำโขงตอนลางทั้ง 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย 
และเวียดนาม ไดทำงานรวมกันเพื่อแกไขปญหาความทาทายเหลานี้ และในป พ.ศ. 2538 ทั้งสี่ประเทศไดลงนามความตกลงวาดวย
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมแมน้ำโขงอยางยั่งยืนและไดกอตั้งคณะกรรมาธิการแมน้ำโขง (Mekong River Commission, MRC) 
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเปนทรัพยากรรวมกันใหเกิดความยั่งยืนและเทาเทียมอยางเปนธรรม
 นบัตัง้แตนัน้มา คณะกรรมาธกิารแมนำ้โขงไดกลายเปนองคกรทีเ่ปนชองทางการทตูเรือ่งนำ้สำหรบั 4 ประเทศเพือ่ความรวมมือ
กนัอยางใกลชดิในการใชทรพัยากรน้ำท่ีดข้ึีน ถึงแมจะมคีวามแตกตางกนัในดานผลประโยชนและการจดัลำดบัความสำคญัในการพฒันา
ระดับชาติของประเทศภาคีสมาชิกก็ตาม  นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการแมน้ำโขงยังเปนศูนยกลางขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร  และ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เกี่ยวของกับน้ำอยูหลายดาน เชน การประมง การจัดการภาวะน้ำทวมและภัยแลง และการเดินเรือ 
ซึง่ขอมูลดงักลาวไดทำการรวบรวมอยางเปนระบบและมกีารแบงปนขอมลูใหแกประเทศภาคสีมาชกิเพือ่สนบัสนนุการวางแผนพฒันา
ลุมแมน้ำโขงที่ดีขึ้น
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 เพื่อใหขอตกลงแมน้ำโขง สามารถนำมาสูการปฏิบัติไดจริง ประเทศสมาชิกแมน้ำโขง ไดจัดทำระเบียบปฏิบัติ จำนวน 5 ฉบับ 
ประกอบดวย (1) ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและการใชรวมกันซึ่งขอมูล และสารสนเทศ (PDIES) ไดรับการรับรองในป    
พ.ศ. 2544  เพื่อดำเนินการดานการแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารในเรื่องตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับน้ำที่มีความสำคัญในประเทศลุมแมน้ำ
โขงทั้ง 4 ประเทศ (2) ระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบการใชน้ำ (PWUM) ไดรับการรับรองในป พ.ศ. 2546 เพื่อสรางระบบการ
ตดิตามตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพในการใชนำ้ในแมนำ้โขงสายประธานและแมนำ้สาขาของแมนำ้โขงโดยหลายภาคสวนการใชนำ้ที่
รวมไปถึงการใชน้ำเพื่อการชลประทาน และเขื่อนไฟฟาพลังน้ำ (3) ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจง การปรึกษาหารือลวงหนา และ           ขอ
ตกลง (PNPCA) ไดรับการรับรองในป พ.ศ. 2546 เพื่อสงเสริมความรวมมือะหวางประเทศภาคีสมาชิกดานการใชน้ำและการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำ โดยมีกระบวนการเฉพาะ 3 กระบวนการ คือ การแจง การปรึกษาหารือลวงหนา และขอตกลงพิเศษ 
สำหรับโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำ (4) ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลของน้ำในแมน้ำโขงสายประธาน 
(PMFM) ไดรับการรับรองในป พ.ศ. 2549 เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการประเมินและสรางกระบวนการในการติดตามตรวจสอบและ
รักษาปริมาณการไหลของน้ำในแมน้ำโขงสายประธานและทะเลสาบกัมพูชา หรือที่รูจักกันในนาม โตนเลสาบ และ (5) ระเบียบ
ปฏิบัติเรื่องคุณภาพนน้ำ (PWQ) ไดรับการรับรองในป พ.ศ.2554 เพื่อพัฒนากรอบความรวมมือใหแข็งแกรง ในเรื่องการติดตามและ
ดูแลรักษาคุณภาพน้ำของแมน้ำโขง ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินที่ไดตกลงไว
 แผนยุทธศาสตรพัฒนาลุมน้ำโขง ฉบับปจจุบัน คศ. 2021-2030 ไดใหความสำคัญเกี่ยวกับ (1) การปกปอง อนุรักษและรักษา
สิง่แวดลอม โดยรกัษาไวซึง่ปรมิาณการไหลของนำ้ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ การเคลือ่นยายปรมิาณตะกอน รวมทัง้การใหบรกิาร
ดานระบบนิเวศวิทยา (2) การเขาถึงปริมาณการใชน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อลดชองวางของความยากจน และเพิ่มความ
เปนอยูที่ดีขึ้น (3) การปรับปรุงและพัฒนาการใชน้ำอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด (4) เสริมสรางความเขมแข็งในการรับมือกับ 
ความเสี่ยงดานภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ โดยเฉพาะน้ำทวมและภัยแลง (5) สงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน (MRC, 2021)
 ปญหาลุมน้ำ ความทาทายและความเสีย่ง รวมทัง้โอกาสในการพฒันาอยางยัง่ยนื เปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ลำดบัความสำคัญ
และหวงโซผลลัพธ การนำมาปบัติและงบประมาณ การติดตาม การประเมิน และการรายงาน ไดกำหนดเอาไวในแผนกลยุทธ     
ป คศ. 2021-2025 ซึ่งกลยุทธเหลานี้จะตอบสนองตอความตองการของประเทศและผูคนที่อาศัยอยูในลุมน้ำโขง ซึ่งมีการเรียกรอง  
จากประเทศทายน้ำใหรัฐเหนือน้ำแบงปนขอมูลเพิ่มเติมและขอมูลและเพื่อเตือนเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่ใกลจะเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น และ
มกีารเรยีกรองจากรฐัเหนอืนำ้ใหประเทศทายนำ้เขาใจความตองการทีถ่กูตองตามกฎหมายสำหรบัการใชนำ้และการพฒันาทรพัยากร
นำ้ รวมทัง้มกีารเรยีกรองจากชุมชนท่ีมีความเปราะบางและออนไหวใหชวยกนัปกปองวถิชีวีติของพวกเขา ชวีติหรอืปรบัใหเขากบัการ
เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นดวยขอมูลและการสนับสนุนที่ดีขึ้น 
 นอกจากนี้ยังมีการเรียกรองจากผูคนทุกภาคสวน หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย เรียกรองการใหบริการขององคกรเชน MRC เพื่อ
ตอบสนองความตองการของพวกเขาไดดีขึ้น เพื่อใหเขาใจและเขาถึงไดงายขึ้น ไมใชแครัฐบาลเทานั้นที่ตองรับผิดชอบตอแมน้ำโขง
อันยิ่งใหญ เราทุกคนสามารถมีบทบาท เมื่อแมน้ำโขงที่สำคัญกำลังเผชิญกับความทาทายมากมาย โดยสรางโอกาสและรวมกันสราง
ความรู สรางนวัตกรรมและรักษาความรวมมือใหเขมแข็ง เพื่อรับมือกับปญหาและความทาทายจากการพัฒนาลุมน้ำโขงและภายใต
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (MRC, 2021)

3. ระบบติดตามขอมูลขาวสารและการพยากรณ  
 ระบบขอมูลขาวสาร (MRC-Information System) ไดถูกพัฒนาขึ้นภายใตระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและการใชรวม
กันซึ่งขอมูลและสารสนเทศ (Procedure for Data Information Exchange and Sharing: PDIES) ซึ่งประกอบดวยขอมูลระบบ
การติดตามสถานการณน้ำ ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ในเชิงอนุกรมเวลา และชอมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งประเทศสมาชิกแมน้ำโขงรวมกัน
แบงปนขอมูลและใชประโยชนรวมกัน ผานการดูและรักษาและปรับปรุงใหทันสมัยโดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ำ
โขง ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดที่ https://portal.mrcmekong.org/home
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 นอกจากนั้นยังมีระบบติดตาม โครงการระบบเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ำโขง (Mekong Hydrological Cycle 
Observing System: Mekong-HYCOS) เปนโครงการที่ใชในการติดตามขอมูลทางดานอุตุ-อุทกวิทยา เชน ขอมูลระดับน้ำ ขอมูล
ปริมาณน้ำฝน ในลุมแมน้ำโขง ของประเทศภาคีสมาชิกคณะกรรมาธิการแมน้ำโขง ทั้ง 4 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยโครงการ Mekong 
-HYCOS เปนความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในลุมแมน้ำโขงในการแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานอุตุ-อุทกวิทยา ของ
แมน้ำโขง เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน รวมถึงเปนขอมูลปฏิบัติการเพื่อการพยากรณสถานการณน้ำในแมน้ำโขง ใหแกประเทศ
สมาชิก การดำเนินการโครงการเครือขายสถานี HYCOS ทั้งระบบมีจำนวนทั้งหมด 63 สถานี รวมทั้งสถานีของจีน จำนวน 2 สถานี 
โดยสถานีจัดตั้งบนแมน้ำโขงสายประธานและลำน้ำสาขา เปนสถานีอัตโนมัติและสงขอมูลระดับน้ำและปริมาณฝน ทุก 15 นาที
 ขอมูลการตรวจวัดและติดตามดังกลาว ใชเปนขอมูลสำคัญสำหรับระบบพยากรณ โดยศูนยบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแลง
ของภูมิภาค (Regional Flood and Drought Management Center; RFDMC) ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของกองวิชาการ 
ใหบริการการพยากรณน้ำทวมบนแมน้ำโขงสายประธานและภัยแลงครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ำโขงตอนลาง โดยเฉพาะการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบพยากรณใหครอบคลุมระยะกลาง (๑ เดือน) และระยะยาว (๓ เดือน) ซึ่งปจจุบันใหบริการขอมูลพยากรณระดับน้ำ
แมน้ำโขง ระยะสั้น (๕ วัน) ลวงหนา ในชวงฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) ของทุกป นอกจากนี้ยังใหบริการขอมูลพื้นที่น้ำทวมฉับพลัน พื้นที่
เสี่ยงภัยแลง จัดทำรายงานสถานการณอุทกวิทยาในลุมน้ำโขง และรายงานสถานการณอุทกวิทยาในลุมน้ำโขงตอการประชุมคณะ
กรรมการรวมและคณะมนตร ีรวมทัง้ผลการพยากรณประจำวนั รายสปัดาห รายงานดานเทคนคิ จดัสงใหหนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ
ของแตละประเทศ และเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ MRCS

4. การตระหนักรูและการปรับตัวตอสภาพการเปลี่ยนแปลง  
 MRC ไดศึกษาผลกระทบของการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ำในแมน้ำโขงสายประธาน หรือ Council Study โดยไดศึกษาผล 
กระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน 6 ประเด็นหลัก ไดแก 1) การชลประทาน 2) การเกษตรกรรมและการใชที่ดิน 3) การใชน้ำอุปโภค
บริโภค 4) การปองกันน้ำทวม 5) ไฟฟาพลังน้ำ และ 6) การคมนาคมขนสง  และผลจากการศึกษาไดสรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
ในการตระหนกัรูและปรบัตวั คือ ประเดน็การแลกเปลีย่นผลประโยชนระหวางภาคพลงังานและดานสิง่แวดลอม ผลการศึกษาประเมนิ
ผลกระทบแบบสะสมรวม (CIA) พบวาสัดสวนการใหผลประโยชนที่เกิดจากโครงการไฟฟาพลังน้ำหรือพลังงาน 26% จะทำใหเกิด
มูลคาหรือความเสียหายตอดานการประมง 15% ดังนั้นในการที่จะบรรเทาหรือลงทุนเพื่อลดผลกระทบขามพรมแดนที่เกิดขึ้น โดย
จำแนกแยกตามประเทศ สำหรับประเทศไทยภาคพลังงานจะตองจัดสรรงบประมาณ ประมาณ 10% ที่จะชวยบรรเทาและลดผล 
กระทบขามพรมแดนลงได   สำหรับฐานขอมูลและระบบชวยการตัดสินใจดานระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปน
ระบบฐานขอมลูทีจ่ดัทำและศกึษาแบบสหวิทยาการและตองการขอมลูและความเชีย่วชาญจากผูเชีย่วชาญหลายๆดาน เพือ่มาพจิารณา
ดัชนีรวมกัน และสรางฐานองคความรูขึ้นมาใหม เพื่อใชเปรียบเทียบผลความแตกตางในเชิงสัมพันธ (Relative Change) จากการ
เปลี่ยนแปลงดานระบบนิเวศจากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ำ ดังนั้นจึงควรนำฐานขอมูลและระบบชวยการตัดสินใจดานระบบ
นิเวศมาประยุกตใชตอในพื้นที่หรือโครงการของประเทศไทยได สำหรับการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจและสังคม การศึกษานี้เปน 
พื้นฐานในการพัฒนาและตอยอดองคความรู ในการประเมินผลกระทบแบบสะสมรวม (CIA) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขามพรมแดน (Tb-EIA) ซึ่งในภูมิภาคนี้ยังไมเคยมีมากอน โดยมีประเด็นที่สำคัญคือการวิเคราะหเรื่อง คาใชจายและผลตอบแทนใน
ระดับภูมิภาค (Regional Cost-Benefit Sharing) เพื่อเปนแนวทางใหกับประเทศสมาชิกไดใชเปนขอมูลในการหารือรวมกันใน
อนาคต
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“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

5.บทสรุปและขอเสนอแนะ  
 ความตองการดานทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในลุมน้ำโขง
อยางรวดเร็ว และคาดการณในอนาคต คาดวาประชากรลุมน้ำจะอยูที่ 100 ลานคนภายในป 2583 โดย 50-70% อาศัยอยูในเมือง 
สิง่นีจ้ะเพิม่แรงกดดันอยางมากตอทรพัยากรธรรมชาติและนำ้ทีอ่ยูภายใตความเครยีด แมนำ้โขงตอนลางและภาคสวนทีเ่กีย่วของกบั
นำ้ยงัคงมีสวนสำคญัตอเศรษฐกจิระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาคในวงกวาง การลงทนุอยางมหาศาลในโครงสรางพืน้ฐานทางนำ้ รวมไป
ถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปจจัยเหลานี้นับเปนอุปสรรค
ตอการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ำของแมน้ำโขง (MRC, 2019)
 แมวาธรรมชาติจะมีบทบาท แตเราถือวาวิกฤตสวนใหญมาจากการกระทำของมนุษยและการพัฒนาความรวมมือที่แตกตาง มี
การประสานงานไมเพียงพอระหวางหนวยงานตางๆ ในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการแบงปนขอมูลการบริหารจัดการเขื่อน
ไฟฟาพลังน้ำ ขาดแผนการจัดการที่ยั่งยืน เหมาะสม หรือทันสมัย และไมมีความมุงมั่นเพียงพอตอการพัฒนาอยางรับผิดชอบ สิ่งนี้
สะทอนใหเหน็ถงึจดุออนทีย่งัคงตองการเสรมิสรางใหเกดิความแขง็แกรงเพ่ือบรรเทาและลดปญหาผลกระทบขามพรมแดน ทีก่ลาว
วาดวยประเดน็เหลาน้ีมากมายท่ีเชือ่มโยงถงึกนัและขามพรมแดน ประเทศสมาชกิของเราควรกำหนดนโยบายท่ีเปนประโยชนตอความ
อยูดีมีสุขของสวนรวมตอไป โดยเฉพาะกับโครงการพัฒนาชนบทที่สนับสนุนชุมชนทองถิ่นและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ การ
ผลิตไฟฟาของประเทศควรอยูภายใตกลไกการจัดการประสานงานที่เหมาะสม และแผนในอนาคตจะตองพิจารณาแหลงผลิตไฟฟา
ท่ีเปนไปไดอยางครบถวนซึง่เปนมติรตอสิง่แวดลอม มคีวามเปนไปไดในการขนสงและประหยดั และ MRC เปนองคกรลุมนำ้ตามสนธิ
สัญญาเพียงองคกรเดียว โดยมีหนาที่สงเสริมและประสานงานการพัฒนาแมน้ำโขงอยางยั่งยืน  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
 ความรวมมอืระหวางประเทศสมาชิก ตลอดจนประเทศคูเจรจา และผูมีสวนไดสวนเสีย ควรมุงเนนการพฒันาและรวมมอืในสาม
ประเด็น: ความรู นวัตกรรม และความรวมมือ ไดแก
 การขยายการตรวจสอบแมนำ้และสิง่แวดลอม  ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบรวมกนัของเข่ือนในแมนำ้โขงสายประธาน ซึง่มกีารหารอื
เกีย่วกบัการคนพบและขอเสนอแนะเบือ้งตนกบัประเทศตางๆ และผูปฏบิติังานเพ่ือปรับปรุงการจัดการแบบปรับตวั และตอเนือ่งใน
ความรวมมือ MRC-จีน โดยการแบงปนขอมูลอุทกวิทยาตลอดทั้งป โดยใหขอมูลลวงหนาและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการปลอย
น้ำจากเขือ่นและการปรบัตวัท่ีกำลงัจะเกดิข้ึน รวมถงึการพยากรณอทุกภยัและภยัแลง และสรางพนัธมติรทีม่ัน่คงเพือ่พฒันาการคาด
การณระยะกลางถึงระยะยาว ศูนยบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแลงในภูมิภาค ซึ่งตั้งอยูในกรุงพนมเปญ ไดชวยปกปองชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดการ และการเผยแพรความรู ผานแอพพลิเคชั่นและรับ
ขอมูลโดยตรงสูมือของผูคน มันจะเชื่อมตอและทำใหเครือขาย ระบบติดตามขอมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น และเปนระบบที่รายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับระดับแมน้ำ กระแสน้ำ ตะกอน ปลา และสุขภาพของระบบนิเวศ รวมถึงขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับ
ความออนแอและเพศภายในความพยายามของพวกเขาในการติดตามและกำหนดเปาหมายนโยบายท่ีดีข้ึนไปยงัผูทีต่องการ กเ็ปนสิง่
จำเปนที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
 เสนอแนะให MRC ยังคงเสริมความแข็งแกรงใหกับบทบาทของตนในฐานะแพลตฟอรมความรวมมือ สิ่งที่เรียกวา “การทูต 
ทางน้ำ” เปนสิ่งจำเปนสำหรับ MRC และพันธมิตร การทำงานอยางแข็งขันและจริงใจกับจีนและความรวมมือแมโขงลานชาง  รวมถึง 
การศึกษาวจิยัรวม  และความรวมมอืกบัอาเซยีนเพือ่สราง "การเจรจาความมัน่คงทางนำ้" ทีน่ำไปสูการเจรจาและประสบความสำเรจ็
ไดอยางมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยยงัคงสงเสริมการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยีและการสือ่สารผานกระบวนการปรกึษา
หารอืลวงหนาทีเ่ปดกวางและครอบคลุมทกุภาคสวน  สำหรบัความทาทายในการวางแผนระยะกลาง ยงัคงจำเปนตองคดิหาทางเลอืก
ในการพัฒนาที่ดีขึ้นผานโครงการรวมลงทุนที่มีวัตถุประสงคหลายประการ โดยยังคงทำงานรวมกันในการวางแผนระดับภูมิภาคเชิง
รุก การประสานงานดานโครงสรางพื้นฐานดานน้ำ และนำกลยุทธ แผน และแนวทางสิ่งแวดลอมที่มีอยูไปใชเชน การประมง ภัยแลง 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 กำหนดทศิทางและหารอืรวมกบัดานพลงังาน ในการจดัสรรงบประมาณ และกระบวนการในการบรรเทาและลดผลกระทบขาม
พรมแดน จากการพฒันาโครงการไฟฟาพลงันำ้บนแมน้ำโขงสายประธาน ดานการเกษตรและชลประทาน มีการขยายพืน้ทีช่ลประทาน
เตม็ศักยภาพ พบวามีผลกระทบตอปรมิาณการไหลในแมน้ำโขง ลดลงเพยีงเล็กนอย ประมาณ ๑-๕% และอาจกระทบตอการขาดแคลน
แรงงานดานการเกษตรซึง่มีการขยายพืน้ท่ีเกินขนาด ดงันัน้ควรสงเสรมิใหปรบัปรุงระบบชลประทานเดมิและใชเทคโนโลยมีาชวยใน
การบรหิารจดัการน้ำและใชนำ้อยางมีประสทิธภิาพ รวมทัง้พฒันาและสงเสรมิใหใชเทคโนโลยดีานพลงังานทีก่ำลังเกิดขึน้ใหม ทดแทน
พลังงานจากโครงการไฟฟาพลังน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ พลังงาน และความมั่นคงทางอาหาร (NEXUS) และการพัฒนาองค
ความรูในการศึกษาและการใชประโยชนจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services)
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
 ความรวมมอืระหวางประเทศสมาชิก ตลอดจนประเทศคูเจรจา และผูมีสวนไดสวนเสีย ควรมุงเนนการพฒันาและรวมมอืในสาม
ประเด็น: ความรู นวัตกรรม และความรวมมือ ไดแก
 การขยายการตรวจสอบแมนำ้และส่ิงแวดลอม  ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบรวมกนัของเข่ือนในแมนำ้โขงสายประธาน ซึง่มกีารหารอื
เก่ียวกับการคนพบและขอเสนอแนะเบ้ืองตนกบัประเทศตางๆ และผูปฏบิติังานเพ่ือปรับปรุงการจัดการแบบปรบัตวั และตอเนือ่งใน
ความรวมมือ MRC-จีน โดยการแบงปนขอมูลอุทกวิทยาตลอดทั้งป โดยใหขอมูลลวงหนาและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการปลอย
นำ้จากเขือ่นและการปรบัตวัทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ รวมถงึการพยากรณอทุกภยัและภยัแลง และสรางพนัธมติรท่ีมัน่คงเพือ่พฒันาการคาด
การณระยะกลางถึงระยะยาว ศูนยบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแลงในภูมิภาค ซึ่งตั้งอยูในกรุงพนมเปญ ไดชวยปกปองชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดการ และการเผยแพรความรู ผานแอพพลิเคชั่นและรับ
ขอมูลโดยตรงสูมือของผูคน มันจะเชื่อมตอและทำใหเครือขาย ระบบติดตามขอมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น และเปนระบบที่รายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับระดับแมน้ำ กระแสน้ำ ตะกอน ปลา และสุขภาพของระบบนิเวศ รวมถึงขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับ
ความออนแอและเพศภายในความพยายามของพวกเขาในการติดตามและกำหนดเปาหมายนโยบายท่ีดีขึน้ไปยงัผูทีต่องการ กเ็ปนสิง่
จำเปนที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
 เสนอแนะให MRC ยังคงเสริมความแข็งแกรงใหกับบทบาทของตนในฐานะแพลตฟอรมความรวมมือ สิ่งที่เรียกวา “การทูต 
ทางน้ำ” เปนสิ่งจำเปนสำหรับ MRC และพันธมิตร การทำงานอยางแข็งขันและจริงใจกับจีนและความรวมมือแมโขงลานชาง  รวมถึง 
การศึกษาวจิยัรวม  และความรวมมือกับอาเซยีนเพือ่สราง "การเจรจาความมัน่คงทางนำ้" ทีน่ำไปสูการเจรจาและประสบความสำเรจ็
ไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยยงัคงสงเสริมการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยีและการสือ่สารผานกระบวนการปรกึษา
หารอืลวงหนาทีเ่ปดกวางและครอบคลุมทกุภาคสวน  สำหรบัความทาทายในการวางแผนระยะกลาง ยงัคงจำเปนตองคดิหาทางเลอืก
ในการพัฒนาที่ดีขึ้นผานโครงการรวมลงทุนที่มีวัตถุประสงคหลายประการ โดยยังคงทำงานรวมกันในการวางแผนระดับภูมิภาคเชิง
รุก การประสานงานดานโครงสรางพื้นฐานดานน้ำ และนำกลยุทธ แผน และแนวทางสิ่งแวดลอมที่มีอยูไปใชเชน การประมง ภัยแลง 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 กำหนดทศิทางและหารอืรวมกบัดานพลงังาน ในการจดัสรรงบประมาณ และกระบวนการในการบรรเทาและลดผลกระทบขาม
พรมแดน จากการพฒันาโครงการไฟฟาพลงันำ้บนแมน้ำโขงสายประธาน ดานการเกษตรและชลประทาน มีการขยายพืน้ทีช่ลประทาน
เต็มศกัยภาพ พบวามผีลกระทบตอปรมิาณการไหลในแมน้ำโขง ลดลงเพียงเล็กนอย ประมาณ ๑-๕% และอาจกระทบตอการขาดแคลน
แรงงานดานการเกษตรซึง่มกีารขยายพืน้ทีเ่กนิขนาด ดงันัน้ควรสงเสรมิใหปรบัปรุงระบบชลประทานเดมิและใชเทคโนโลยมีาชวยใน
การบรหิารจดัการน้ำและใชนำ้อยางมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พฒันาและสงเสริมใหใชเทคโนโลยดีานพลังงานทีก่ำลังเกิดขึน้ใหม ทดแทน
พลังงานจากโครงการไฟฟาพลังน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ พลังงาน และความมั่นคงทางอาหาร (NEXUS) และการพัฒนาองค
ความรูในการศึกษาและการใชประโยชนจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services)
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การประยุกตเทคนิคการรับรูจากระยะไกล

กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

 การศึกษานีเ้ปนการประยกุตใชการรับรูจากระยะไกลเพือ่วเิคราะหความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบึงบอระเพ็ดโดยไดทำการเก็บขอมูลความสามารถในการสองสวางในบึงบอระเพ็ดที่ตำแหนงตาง ๆ  ทั่วบึง จำนวน 80 
จุด จำนวน 3 เหตุการณ รวมทั้งขอมูลความเขมขนของตะกอนแขวนลอยที่ตำแหนงเดียวกันสำหรับ 2 เหตุการณ (จุดเก็บตัวอยาง 
ภาคสนามแสดงดังในรูปที่ 1.1) โดยขอมูลเหลานี้เปนวันที่ใกลเคียงกันหรือวันเดียวกันกับวันที่ถายภาพถายดาวเทียม Landsat 5 
เหนือบึงบอระเพ็ด จำนวน 3 ภาพ จากนั้นจึงนำขอมูลภาพถายดาวเทียมมาหาความสัมพันธกับความสามารถในการสองสวาง 
(Secchi Disk Transparency, SDT) และความเขมขนของตะกอนแขวนลอย (Suspended Sediment Concentration, SSC) 
โดยนำคาหมายเลขดิจิทัลมาเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของคาเรเดียนซที่ตัวรับรู (At-Sensor Radiance) โดยการใชกระบวนการปรับ
แกเชิงรังสีจากนั้นจึงดำเนินการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศ(Atmospheric Correction) โดยการประยุกตใชแบบจำลอง Second 
Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) เพื่อใหไดคาการสะทอนกลับที่พื้นผิว (Surface Reflectance) 
จากนัน้จงึสรางความสมัพนัธเชิงเสนตรงระหวางคาลอการิทมึของขอมลูความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน

แขวนลอย กับคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวของแตละแบนดรวมทั้งสัดสวนของแบนดตาง ๆ ที่ตำแหนงจุดภาพเดียวกัน ในวันที่เก็บ
ขอมูลที่สอดคลองกัน (ดูผลการวิเคราะหความสัมพันธในรูปที่ 1.2) จากสมการความสัมพันธที่ไดสามารถนำมาใชประเมินความ
สามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึงบอระเพ็ดไดทุกเหตุการณ (รูปที่ 1.3) นอกจากนั้นแลว ในการ
ศึกษานี้พบวา จำนวนการเก็บตัวอยางภาคสนามของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึง
บอระเพด็น้ัน สามารถลดลงเหลอืเพยีง 32 จดุ เทานัน้ กย็งัสามารถนำมาใชสรางสมการความสมัพนัธกบัขอมลูจากภาพถายดาวเทยีม 
เพือ่นำมาใชประเมินคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็ ไดใกลเคียงกับในกรณี
ที่ใชจำนวนจุดเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 80 จุด ซึ่งนับวาเปนประโยชนมาก เนื่องจาก ในการเก็บตัวอยางขอมูลภาคสนามนั้น จำเปนตอง
ใชคาใชจายสงูรวมทัง้ตองใชเวลาในการเกบ็ตัวอยางทีม่าก รวมท้ังคาใชจายในการวเิคราะหความเขมขนของตะกอนแขวนลอยทีม่าก
ขึน้ตามจำนวนของการเกบ็ตวัอยาง และสวนสดุทายของการศกึษาน้ี พบวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศโดยการประยกุต
ใชแบบจำลอง 6S นั้น เปนกระบวนการที่มีความสำคัญเพื่อทำใหผลการประเมินคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวมีความถูกตองมากขึ้น 
ซึง่สงผลใหผลการประเมนิคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็มคีวามถกูตองมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความถูกตองที่มีตอคาสูงสุดและต่ำสุดของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบงึบอระเพด็ ดงันัน้ จงึสรปุไดวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศมคีวามจำเปนตองดำเนนิการ และแบบจำลอง 
6S นั้น นับวาเปนแบบจำลองที่สามารถนำมาประยุกตใชเพื่อการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ (นุชนารถ, 
2560) สำหรับรายละเอียดของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดย Sriwongsitanon et al. (2011a) 
ในวารสาร Journal of Hydrology
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 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเปนสิ่งที่มีความสำคัญมากตอความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของประเทศ  เนื่องจาก 
ทรัพยากรน้ำเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิต  รวมทั้งเปนปจจัยหลักเพื่อการผลิตทั้งในดานเกษตรกรรม 
ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยว และดานการรักษาสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเปนงานที่มีความ
ซับซอนในหลายมิติทั้งในดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  จึงเปนสาเหตุใหความสำเร็จของงานในดานนี้เปนสิ่ง 
ทาทายสำหรับหนวยงานและบุคคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ แนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหเกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ คอื การพฒันาองคความรูทีจ่ะสามารถสรางความเขาใจสภาพทางกายภาพของทรพัยากรนำ้ไดอยางถกูตอง และ
ทันเหตุการณ เพื่อใหหนวยงานและบุคคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศสามารถนำขอ เท็จ
จริงดานกายภาพไปใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไดอยางถูกตองและตรงจุดตรงประเด็น

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาเทคนิคการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) ไดเขามามีบทบาทอยางมากตอการประเมิน   
องคประกอบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบนพื้นโลกรวมทั้งองคประกอบดานอุทกวิทยาที่เกี่ยวของสัมพันธกับการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำ เชน ความลึกฝน ศักยการคายระเหย การคายระหยที่แทจริง ความชื้นในดิน สภาวะน้ำทวม สภาวะความแหง
แลง การใชที่ดิน การเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตของพืช เปนตน โดยขอมูลที่ไดจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกที่มีความละเอียดเชิง 
พื้นที่และเวลา (Spatial and Temporal Resolution) ที่แตกตางกันตามตัวรับรู (Sensor) ที่ทำหนาที่เก็บสัญญาณ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ไดจากการสะทอนกลับจากวัตถุตาง ๆ  บนพื้นผิวโลกที่แตกตางกัน โดยผูใชงานไมจำเปนตองไปเก็บขอมูล 
ตาง ๆ นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะมีองคกรตาง ๆ ที่ทำการวิเคราะหขอมูลจากตัวรับรูที่สวนใหญจะติดตั้งไวบนดาวเทียมและนำมาแปลผล
เปนผลิตภัณฑขององคประกอบตาง ๆ  ที่โดยสวนใหญพรอมที่จะใหผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดขอมูลเพื่อนำไปใชไดโดยตรง โดย
ไมเสียคาใชจาย และหลายผลิตภัณฑจะเปนขอมูลที่มีความทันตอเหตุการณแบบใกลเวลาจริง (Near-Real Time)  ดวยเหตุผล 
ดงักลาว จงึมกีารนำขอมลูจากผลติภัณฑการรบัรูจากระยะไกลมาใชประกอบการศึกษาในหลาย ๆ   ศาสตรทีเ่กีย่วของกบั วทิยาศาสตร
เกี่ยวกับพื้นดินและสวนประกอบของโลก (Earth Science) รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปน 
ที่มาในการจัดทำบทความชิ้นนี้ข้ึนมาเพื่อยกตัวอยางองคความรูที่ผูเขียนไดมีประสบการณในการนำเทคนิคการรับรูจากระยะไกล 
มาประยกุตใชกบังานดานทรพัยากรนำ้สำหรบัประเทศไทยในชวงทศวรรษทีผ่านมาและไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ 
โดยผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในบทความนี้สรุปไดดังนี้

 การศึกษาน้ีเปนการประยกุตใชการรับรูจากระยะไกลเพือ่วเิคราะหความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบึงบอระเพ็ดโดยไดทำการเก็บขอมูลความสามารถในการสองสวางในบึงบอระเพ็ดที่ตำแหนงตาง ๆ  ทั่วบึง จำนวน 80 
จุด จำนวน 3 เหตุการณ รวมทั้งขอมูลความเขมขนของตะกอนแขวนลอยที่ตำแหนงเดียวกันสำหรับ 2 เหตุการณ (จุดเก็บตัวอยาง 
ภาคสนามแสดงดังในรูปที่ 1.1) โดยขอมูลเหลานี้เปนวันที่ใกลเคียงกันหรือวันเดียวกันกับวันที่ถายภาพถายดาวเทียม Landsat 5 
เหนือบึงบอระเพ็ด จำนวน 3 ภาพ จากนั้นจึงนำขอมูลภาพถายดาวเทียมมาหาความสัมพันธกับความสามารถในการสองสวาง 
(Secchi Disk Transparency, SDT) และความเขมขนของตะกอนแขวนลอย (Suspended Sediment Concentration, SSC) 
โดยนำคาหมายเลขดิจิทัลมาเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของคาเรเดียนซที่ตัวรับรู (At-Sensor Radiance) โดยการใชกระบวนการปรับ
แกเชิงรังสีจากนั้นจึงดำเนินการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศ(Atmospheric Correction) โดยการประยุกตใชแบบจำลอง Second 
Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) เพื่อใหไดคาการสะทอนกลับที่พื้นผิว (Surface Reflectance) 
จากน้ันจึงสรางความสมัพนัธเชงิเสนตรงระหวางคาลอการิทมึของขอมลูความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน

1.  การศึกษาผลกระทบของการปรับแกขอมูลช้ันบรรยากาศและจำนวนจุดเก็บตัวอยางที่มีตอความถูกตองของผลการประเมิน 
 ความใสของน้ำโดยการประยุกตใชการรับรูจากระยะไกล 
 (Influence of atmospheric correction and number of sampling points on the accuracy of water clarity  
 assessment using remote sensing application)

แขวนลอย กับคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวของแตละแบนดรวมทั้งสัดสวนของแบนดตาง ๆ ที่ตำแหนงจุดภาพเดียวกัน ในวันที่เก็บ
ขอมูลที่สอดคลองกัน (ดูผลการวิเคราะหความสัมพันธในรูปที่ 1.2) จากสมการความสัมพันธที่ไดสามารถนำมาใชประเมินความ
สามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึงบอระเพ็ดไดทุกเหตุการณ (รูปที่ 1.3) นอกจากนั้นแลว ในการ
ศึกษานี้พบวา จำนวนการเก็บตัวอยางภาคสนามของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึง
บอระเพ็ดนัน้ สามารถลดลงเหลอืเพยีง 32 จดุ เทานัน้ กย็งัสามารถนำมาใชสรางสมการความสมัพนัธกบัขอมลูจากภาพถายดาวเทยีม 
เพือ่นำมาใชประเมินคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็ ไดใกลเคยีงกบัในกรณี
ที่ใชจำนวนจุดเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 80 จุด ซึ่งนับวาเปนประโยชนมาก เนื่องจาก ในการเก็บตัวอยางขอมูลภาคสนามนั้น จำเปนตอง
ใชคาใชจายสงูรวมทัง้ตองใชเวลาในการเกบ็ตัวอยางทีม่าก รวมทัง้คาใชจายในการวเิคราะหความเขมขนของตะกอนแขวนลอยทีม่าก
ขึน้ตามจำนวนของการเกบ็ตวัอยาง และสวนสดุทายของการศกึษาน้ี พบวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศโดยการประยกุต
ใชแบบจำลอง 6S นั้น เปนกระบวนการที่มีความสำคัญเพื่อทำใหผลการประเมินคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวมีความถูกตองมากขึ้น 
ซึง่สงผลใหผลการประเมินคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็มคีวามถกูตองมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความถูกตองที่มีตอคาสูงสุดและต่ำสุดของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบงึบอระเพด็ ดงันัน้ จงึสรปุไดวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศมคีวามจำเปนตองดำเนนิการ และแบบจำลอง 
6S นั้น นับวาเปนแบบจำลองที่สามารถนำมาประยุกตใชเพื่อการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ (นุชนารถ, 
2560) สำหรับรายละเอียดของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดย Sriwongsitanon et al. (2011a) 
ในวารสาร Journal of Hydrology
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“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 การศึกษานีเ้ปนการประยกุตใชการรับรูจากระยะไกลเพือ่วเิคราะหความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบึงบอระเพ็ดโดยไดทำการเก็บขอมูลความสามารถในการสองสวางในบึงบอระเพ็ดที่ตำแหนงตาง ๆ  ทั่วบึง จำนวน 80 
จุด จำนวน 3 เหตุการณ รวมทั้งขอมูลความเขมขนของตะกอนแขวนลอยที่ตำแหนงเดียวกันสำหรับ 2 เหตุการณ (จุดเก็บตัวอยาง 
ภาคสนามแสดงดังในรูปที่ 1.1) โดยขอมูลเหลานี้เปนวันที่ใกลเคียงกันหรือวันเดียวกันกับวันที่ถายภาพถายดาวเทียม Landsat 5 
เหนือบึงบอระเพ็ด จำนวน 3 ภาพ จากนั้นจึงนำขอมูลภาพถายดาวเทียมมาหาความสัมพันธกับความสามารถในการสองสวาง 
(Secchi Disk Transparency, SDT) และความเขมขนของตะกอนแขวนลอย (Suspended Sediment Concentration, SSC) 
โดยนำคาหมายเลขดิจิทัลมาเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของคาเรเดียนซที่ตัวรับรู (At-Sensor Radiance) โดยการใชกระบวนการปรับ
แกเชิงรังสีจากนั้นจึงดำเนินการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศ(Atmospheric Correction) โดยการประยุกตใชแบบจำลอง Second 
Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) เพื่อใหไดคาการสะทอนกลับที่พื้นผิว (Surface Reflectance) 
จากนัน้จงึสรางความสมัพนัธเชิงเสนตรงระหวางคาลอการิทมึของขอมลูความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน

แขวนลอย กับคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวของแตละแบนดรวมทั้งสัดสวนของแบนดตาง ๆ ที่ตำแหนงจุดภาพเดียวกัน ในวันที่เก็บ
ขอมูลที่สอดคลองกัน (ดูผลการวิเคราะหความสัมพันธในรูปที่ 1.2) จากสมการความสัมพันธที่ไดสามารถนำมาใชประเมินความ
สามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึงบอระเพ็ดไดทุกเหตุการณ (รูปที่ 1.3) นอกจากนั้นแลว ในการ
ศึกษานี้พบวา จำนวนการเก็บตัวอยางภาคสนามของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึง
บอระเพ็ดนัน้ สามารถลดลงเหลอืเพยีง 32 จดุ เทานัน้ กย็งัสามารถนำมาใชสรางสมการความสมัพนัธกบัขอมลูจากภาพถายดาวเทยีม 
เพือ่นำมาใชประเมินคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็ ไดใกลเคียงกับในกรณี
ที่ใชจำนวนจุดเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 80 จุด ซึ่งนับวาเปนประโยชนมาก เนื่องจาก ในการเก็บตัวอยางขอมูลภาคสนามนั้น จำเปนตอง
ใชคาใชจายสงูรวมทัง้ตองใชเวลาในการเกบ็ตัวอยางทีม่าก รวมทัง้คาใชจายในการวเิคราะหความเขมขนของตะกอนแขวนลอยทีม่าก
ขึน้ตามจำนวนของการเกบ็ตวัอยาง และสวนสดุทายของการศกึษาน้ี พบวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศโดยการประยกุต
ใชแบบจำลอง 6S นั้น เปนกระบวนการที่มีความสำคัญเพื่อทำใหผลการประเมินคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวมีความถูกตองมากขึ้น 
ซึง่สงผลใหผลการประเมนิคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็มคีวามถกูตองมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความถูกตองที่มีตอคาสูงสุดและต่ำสุดของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบงึบอระเพด็ ดงันัน้ จงึสรปุไดวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศมคีวามจำเปนตองดำเนนิการ และแบบจำลอง 
6S นั้น นับวาเปนแบบจำลองที่สามารถนำมาประยุกตใชเพื่อการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ (นุชนารถ, 
2560) สำหรับรายละเอียดของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดย Sriwongsitanon et al. (2011a) 
ในวารสาร Journal of Hydrology

 การศกึษาผลกระทบของสิง่ปกคลมุดนิทีม่ตีอสมัประสทิธิน์ำ้ทาดำเนนิการโดยการประเมนิประเภทสิง่ปกคลมุดนิทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในลุมน้ำปงตอนบนระหวางป ค.ศ. 1988-2005 เพื่อหาความสัมพันธกับคาสัมประสิทธิ์น้ำทาของเหตุการณน้ำทวมขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก โดยไดประยุกตใชเทคนิคการรับรูจากระยะไกลเพื่อการประเมินประเภทสิ่งปกคลุมดินจากภาพถายดาวเทียม Landsat 
5 TM สำหรับขอมูลดานอุทกวิทยานั้น ไดใชขอมูลความลึกฝนจากสถานีวัดน้ำฝน 68 สถานี และขอมูลอัตราการไหลจากสถานีวัด
น้ำทา 11 สถานี เพื่อศึกษาอัตราการไหลสูงสุดและสัมประสิทธิ์น้ำทาผลการศึกษาพบวา สัมประสิทธิ์น้ำทามีความสัมพันธแบบไม
เปนเสนตรงกับอัตราการไหลสูงสุดในแตละลุมน้ำยอย โดยความสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละปตามประเภทสิ่งปกคลุมดิน
ของแตละลุมน้ำยอย จากนั้นไดศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทสิ่งปกคลุมดินและสัมประสิทธิ์น้ำทาสำหรับรอบปการเกิดซ้ำ 2, 
5, 10 และ 15 ป โดยพบวา สัมประสิทธิ์น้ำทามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของพื้นที่ปาไมที่เพิ่มขึ้นใน 9 ลุมน้ำยอย จาก 11 ลุมน้ำ
ยอย ในทางกลับกันสัมประสิทธิ์น้ำทามีแนวโนมลดลงตามสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น (ดูตัวอยางสำหรับสถานีวัดน้ำทา 
P.4A ในรูปที่ 2.1) อยางไรก็ตามผลกระทบของประเภทสิ่งปกคลุมที่มีตอสัมประสิทธิ์น้ำทานั้น มีความแตกตางกันสำหรับกรณี
เหตุการณน้ำทวมขนาดเล็ก (ประมาณรอบปการเกิดซ้ำที่นอยกวา 2 ป) (ดูตัวอยางสำหรับสถานีวัดน้ำทา P.4A และ P.21 ในรูปที่ 
2.2) โดยสัมประสิทธิ์น้ำทามีคาลดลงเมื่อพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากในกรณีของเหตุการณน้ำทวมขนาดเล็กนั้น อัตรา
การสญูเสยีปรมิาณฝนสำหรบัพืน้ทีป่าไมจะมีคาสงูกวาสิง่ปกคลุมประเภทอืน่ ๆ  ทัง้นีเ้นือ่งจากปาไมมอีตัราการคายระเหยและความ
สามารถในการเก็บกักความชื้นในดินสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งปกคลุมดินประเภทอื่น ๆทั้งนี้ ผลการศึกษาจึงสรุปไดวา ปาไมมี
ความสามารถในการบรรเทาอทุกภยัสำหรบัเหตกุารณนำ้ทวมขนาดเล็กไดอยางมปีระสิทธภิาพอยางไรกต็าม ในกรณขีองเหตกุารณ
น้ำทวมขนาดใหญ สภาวการณของพื้นที่ลุมน้ำจะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีของพื้นที่ลุมน้ำที่มีความชื้นในดินกอน
หนา (Antecedent Soil Moisture) ที่สูงหรือมีสภาพความชื้นในดินที่อิ่มตัว (Soil Saturation) โดยความชื้นในดินกอนหนาจาก
พายฝุนลกูทีผ่านมาสามารถเกบ็รกัษาใหคงอยูในพืน้ทีป่าไมไดมากกวาพืน้ทีเ่กษตรกรรม เนือ่งจากสวนของรากพชืทีย่าวกวาและความ
สามารถในการเก็บรักษาความชื้นไดดีกวาของปาไมเปนผลใหปาไมมีแนวโนมท่ีจะทำใหเกิดอัตราการไหลไดมากกวาในกรณีของ
เหตกุารณน้ำทวมขนาดใหญ โดยการคนพบจากการศกึษานี ้สามารถสรางความเขาใจทีช่ดัเจนขึน้ตอผลกระทบของประเภทสิง่ปกคลมุ

2.  การศึกษาผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินที่มีตอสัมประสิทธิ์น้ำทา
 (Effects of Land Cover on Runoff Coefficient) 

ดินที่มีตอการเกิดน้ำทวมในสภาวการณที่แตกตางของเงื่อนไขของความชื้นในดินและความรุนแรงของพายุฝนที่เกิดขึ้น (นุชนารถ, 
2560) สำหรับรายละเอียดของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดย Sriwongsitanon and Taesom-
but (2011b) ในวารสาร Journal of Hydrology
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 การศึกษาน้ีเปนการประยกุตใชการรับรูจากระยะไกลเพือ่วเิคราะหความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบึงบอระเพ็ดโดยไดทำการเก็บขอมูลความสามารถในการสองสวางในบึงบอระเพ็ดที่ตำแหนงตาง ๆ  ทั่วบึง จำนวน 80 
จุด จำนวน 3 เหตุการณ รวมทั้งขอมูลความเขมขนของตะกอนแขวนลอยที่ตำแหนงเดียวกันสำหรับ 2 เหตุการณ (จุดเก็บตัวอยาง 
ภาคสนามแสดงดังในรูปที่ 1.1) โดยขอมูลเหลานี้เปนวันที่ใกลเคียงกันหรือวันเดียวกันกับวันที่ถายภาพถายดาวเทียม Landsat 5 
เหนือบึงบอระเพ็ด จำนวน 3 ภาพ จากนั้นจึงนำขอมูลภาพถายดาวเทียมมาหาความสัมพันธกับความสามารถในการสองสวาง 
(Secchi Disk Transparency, SDT) และความเขมขนของตะกอนแขวนลอย (Suspended Sediment Concentration, SSC) 
โดยนำคาหมายเลขดิจิทัลมาเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของคาเรเดียนซที่ตัวรับรู (At-Sensor Radiance) โดยการใชกระบวนการปรับ
แกเชิงรังสีจากนั้นจึงดำเนินการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศ(Atmospheric Correction) โดยการประยุกตใชแบบจำลอง Second 
Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) เพื่อใหไดคาการสะทอนกลับที่พื้นผิว (Surface Reflectance) 
จากน้ันจึงสรางความสมัพนัธเชงิเสนตรงระหวางคาลอการิทมึของขอมลูความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน

แขวนลอย กับคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวของแตละแบนดรวมทั้งสัดสวนของแบนดตาง ๆ ที่ตำแหนงจุดภาพเดียวกัน ในวันที่เก็บ
ขอมูลที่สอดคลองกัน (ดูผลการวิเคราะหความสัมพันธในรูปที่ 1.2) จากสมการความสัมพันธที่ไดสามารถนำมาใชประเมินความ
สามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึงบอระเพ็ดไดทุกเหตุการณ (รูปที่ 1.3) นอกจากนั้นแลว ในการ
ศึกษานี้พบวา จำนวนการเก็บตัวอยางภาคสนามของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึง
บอระเพด็นัน้ สามารถลดลงเหลอืเพยีง 32 จดุ เทานัน้ กย็งัสามารถนำมาใชสรางสมการความสมัพนัธกบัขอมลูจากภาพถายดาวเทยีม 
เพือ่นำมาใชประเมินคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็ ไดใกลเคยีงกบัในกรณี
ที่ใชจำนวนจุดเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 80 จุด ซึ่งนับวาเปนประโยชนมาก เนื่องจาก ในการเก็บตัวอยางขอมูลภาคสนามนั้น จำเปนตอง
ใชคาใชจายสงูรวมทัง้ตองใชเวลาในการเกบ็ตัวอยางทีม่าก รวมท้ังคาใชจายในการวเิคราะหความเขมขนของตะกอนแขวนลอยทีม่าก
ขึน้ตามจำนวนของการเกบ็ตวัอยาง และสวนสดุทายของการศกึษาน้ี พบวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศโดยการประยกุต
ใชแบบจำลอง 6S นั้น เปนกระบวนการที่มีความสำคัญเพื่อทำใหผลการประเมินคาการสะทอนกลับที่พื้นผิวมีความถูกตองมากขึ้น 
ซึง่สงผลใหผลการประเมินคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบงึบอระเพด็มคีวามถกูตองมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความถูกตองที่มีตอคาสูงสุดและต่ำสุดของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอน
แขวนลอยในบงึบอระเพด็ ดงันัน้ จงึสรปุไดวา กระบวนการปรบัแกขอมลูชัน้บรรยากาศมคีวามจำเปนตองดำเนนิการ และแบบจำลอง 
6S นั้น นับวาเปนแบบจำลองที่สามารถนำมาประยุกตใชเพื่อการปรับแกขอมูลชั้นบรรยากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ (นุชนารถ, 
2560) สำหรับรายละเอียดของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดย Sriwongsitanon et al. (2011a) 
ในวารสาร Journal of Hydrology

 การศกึษาผลกระทบของสิง่ปกคลมุดนิทีม่ตีอสมัประสทิธิน์ำ้ทาดำเนนิการโดยการประเมนิประเภทสิง่ปกคลมุดนิทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในลุมน้ำปงตอนบนระหวางป ค.ศ. 1988-2005 เพื่อหาความสัมพันธกับคาสัมประสิทธิ์น้ำทาของเหตุการณน้ำทวมขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก โดยไดประยุกตใชเทคนิคการรับรูจากระยะไกลเพื่อการประเมินประเภทสิ่งปกคลุมดินจากภาพถายดาวเทียม Landsat 
5 TM สำหรับขอมูลดานอุทกวิทยานั้น ไดใชขอมูลความลึกฝนจากสถานีวัดน้ำฝน 68 สถานี และขอมูลอัตราการไหลจากสถานีวัด
น้ำทา 11 สถานี เพื่อศึกษาอัตราการไหลสูงสุดและสัมประสิทธิ์น้ำทาผลการศึกษาพบวา สัมประสิทธิ์น้ำทามีความสัมพันธแบบไม
เปนเสนตรงกับอัตราการไหลสูงสุดในแตละลุมน้ำยอย โดยความสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละปตามประเภทสิ่งปกคลุมดิน
ของแตละลุมน้ำยอย จากนั้นไดศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทสิ่งปกคลุมดินและสัมประสิทธิ์น้ำทาสำหรับรอบปการเกิดซ้ำ 2, 
5, 10 และ 15 ป โดยพบวา สัมประสิทธิ์น้ำทามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของพื้นที่ปาไมที่เพิ่มขึ้นใน 9 ลุมน้ำยอย จาก 11 ลุมน้ำ
ยอย ในทางกลับกันสัมประสิทธิ์น้ำทามีแนวโนมลดลงตามสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น (ดูตัวอยางสำหรับสถานีวัดน้ำทา 
P.4A ในรูปที่ 2.1) อยางไรก็ตามผลกระทบของประเภทสิ่งปกคลุมที่มีตอสัมประสิทธิ์น้ำทานั้น มีความแตกตางกันสำหรับกรณี
เหตุการณน้ำทวมขนาดเล็ก (ประมาณรอบปการเกิดซ้ำที่นอยกวา 2 ป) (ดูตัวอยางสำหรับสถานีวัดน้ำทา P.4A และ P.21 ในรูปที่ 
2.2) โดยสัมประสิทธิ์น้ำทามีคาลดลงเมื่อพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากในกรณีของเหตุการณน้ำทวมขนาดเล็กนั้น อัตรา
การสญูเสยีปรมิาณฝนสำหรบัพืน้ทีป่าไมจะมีคาสูงกวาสิง่ปกคลุมประเภทอืน่ ๆ  ทัง้นีเ้นือ่งจากปาไมมอีตัราการคายระเหยและความ
สามารถในการเก็บกักความชื้นในดินสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งปกคลุมดินประเภทอื่น ๆทั้งนี้ ผลการศึกษาจึงสรุปไดวา ปาไมมี
ความสามารถในการบรรเทาอทุกภยัสำหรับเหตกุารณนำ้ทวมขนาดเล็กไดอยางมปีระสิทธภิาพอยางไรกต็าม ในกรณขีองเหตกุารณ
น้ำทวมขนาดใหญ สภาวการณของพื้นที่ลุมน้ำจะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีของพื้นที่ลุมน้ำที่มีความชื้นในดินกอน
หนา (Antecedent Soil Moisture) ที่สูงหรือมีสภาพความชื้นในดินที่อิ่มตัว (Soil Saturation) โดยความชื้นในดินกอนหนาจาก
พายฝุนลกูทีผ่านมาสามารถเก็บรกัษาใหคงอยูในพืน้ทีป่าไมไดมากกวาพืน้ทีเ่กษตรกรรม เนือ่งจากสวนของรากพชืท่ียาวกวาและความ
สามารถในการเก็บรักษาความชื้นไดดีกวาของปาไมเปนผลใหปาไมมีแนวโนมท่ีจะทำใหเกิดอัตราการไหลไดมากกวาในกรณีของ
เหตกุารณนำ้ทวมขนาดใหญ โดยการคนพบจากการศกึษานี ้สามารถสรางความเขาใจทีช่ดัเจนขึน้ตอผลกระทบของประเภทสิง่ปกคลมุ

ดินที่มีตอการเกิดน้ำทวมในสภาวการณที่แตกตางของเงื่อนไขของความชื้นในดินและความรุนแรงของพายุฝนที่เกิดขึ้น (นุชนารถ, 
2560) สำหรับรายละเอียดของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดย Sriwongsitanon and Taesom-
but (2011b) ในวารสาร Journal of Hydrology

รูปท่ี 1.1  จุดเก็บตัวอยางภาคสนามของคาความสามารถในการสองสวางและความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในบึงบอระเพ็ดจำนวน 80 จุด
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2011a)

รูปท่ี 1.2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรซันของความสัมพันธระหวาง ln(SDT) and ln(SSC) กับแตละแบนดของ TM ในแตละภาพถาย
      ที่ใชในการศึกษา
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2011a)
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รูปท่ี 1.3  การกระจายตัวของคา SDT และ SSC ในบึงบอระเพ็ดที่ไดจากสมการความสัมพันธln(SDT)=a(TM1/TM3)+b(TM1)+cและ
 ln(SSC)=d(TM3/TM1)+e(TM1)+f
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2011a)

รูปที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางประเภทสิ่งปกคลุมดินและสัมประสิทธิ์น้ำทาสำหรับกรณีเหตุการณน้ำทวมขนาดใหญที่มีรอบปการเกิดซ้ำ
 2, 5, 10 และ 15 ปที่สถานีวัดน้ำทา P.4A
 ที่มา : Sriwongsitanon and Taesombut (2011b)

a. SDT

b. SSC
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รูปท่ี 2.2 ความสัมพันธระหวางประเภทสิ่งปกคลุมดินและสัมประสิทธิ์น้ำทาสำหรับกรณีเหตุการณน้ำทวมขนาดเล็กที่มีรอบปการเกิดซ้ำนอยกวา
 2 ปที่สถานีวัดน้ำทา P.4A และ P.21
 ที่มา : Sriwongsitanon and Taesombut (2011b)

 ผลิตภัณฑการคายระเหย (Evapotranspiration, ET) รายเดือนและรายปทั่วโลกจำนวน 7 ผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย ALEXI, 
CMRSET, ETMonitor, GLEAM V3.3b, MOD16A2, SEBS V3 และSSEBop ไดถูกนำมาตรวจพิสูจนความถูกตองกับผลการ
วิเคราะหสมดุลน้ำสำหรับพื้นที่ลุมน้ำของสถานีวัดน้ำทาทั่วประเทศไทยจำนวน 172 สถานี โดยการใชขอมูลความลึกฝน  
(Precipitation, P) ขอมูลน้ำทา (Streamflow, Q) และขอมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเก็บกักภาคพื้นดิน (Terrestrial Water 
Storage Change, TWSC) ที่ไดจากกระบวนการทดลองการคืนสภาพของแรงโนมถวงของโลกและภูมิอากาศ (Gravity Recovery 
and Climate Experiment - TWSCGRACE) รวมทั้งขอมูลการใชที่ดินของแตละลุมน้ำ ทั้งนี้ ขอมูลการคายระเหย (ET) รายปสำหรับ
แตละลุมนำ้ไดถกูคำนวณดวยสมการสมดลุนำ้และนำมาเปรยีบเทยีบกบัขอมลูทีไ่ดจากผลติภณัฑการคายระเหยทีไ่ดจากการรบัรูจาก
ระยะไกล (ETRS) ทั้ง 7 ผลิตภัณฑ จากนั้นทำการกลับขางสมการสมดุลน้ำเพื่อวิเคราะหคาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเก็บกักแบบ
รายเดือน (∆SET = P – Q - ETRS) เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับคา TWSCGRACE แบบรายเดือน ผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑการคาย
ระเหยที่ไดจากการรับรูจากระยะไกลทุกผลิตภัณฑสามารถประเมินการคายระเหยในระดับรายปไดเปนอยางดี โดยไดคา Nash– 
Sutcliffe Efficiency (NSE) เฉลี่ยจากทุกผลิตภัณฑเทากับ 0.96 ในขณะที่คาความถูกตองรายเดือนมีคาลดลงคือไดคา NSE ราย
เดือนโดยเฉลี่ยเทากับ 0.65 (กราฟความสัมพันธระหวาง∆SET และ TWSCGRACE รายเดือนแสดงในรูปที่ 3.1) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่ให
คาความถูกตองในระดับตน ๆ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย CMRSET, MOD16A2, GLEAM V3.3b และ ETMonitor ได
ถูกนำมาเปรียบเทียบกับขอมูลการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งแบงออกเปนพื้นที่ปาไม และไมผลไมยืนตน  (Forestsand 
Perennial) เกษตรน้ำฝน (Rainfed Crops) และเกษตรกรรมในเขตชลประทาน (Irrigated Crops) (รูปที่ 3.2) ผลการศึกษา 
พบวาการเปลี่ยนแปลงของคาการคายระเหยที่ไดจาก  MOD16A2  มีความสมเหตุสมผลสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
มากกวาผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดังนั้น เมื่อพิจารณาในดานความถูกตองของผลการประเมินคาการคายระเหยทั้งรายเดือนและรายป ความ
สอดคลองกับการใชที่ดินรวมทั้งความละเอียดของขอมูลเชิงพื้นที่และการเขาถึงขอมูลไดโดยงายจึงสรุปไดวา MOD16A2 มีความ
เหมาะสมมากที่สุดที่จะมาประยุกตใชเพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย สำหรับรายละเอียดของการศึกษาใน
แตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดยSriwongsitanon et al. (2020)ในวารสาร Journal of Hydrology: 
Regional Studies

3.  การตรวจพิสูจนผลิตภัณฑการคายระเหยที่ไดจากการรับรูจากระยะไกล 7 ผลิตภัณฑ ที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยดวย
 หลักการสมดุลน้ำและการจำแนกการใชที่ดิน 
 (Validation of seven global remotely sensed ET products across Thailand using water balance
 measurements and land use classifications)



68

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

รูปท่ี 3.1 ความสัมพันธระหวางคารายเดือนของคา∆SET และ TWSCGRACE ระหวางป ค.ศ.2008-2012 ของพื้นที่ลุมน้ำของสถานีวัดน้ำทา
 172 สถานี
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2020)

รูปท่ี 3.2 การจำแนกคาการคายระเหยสำหรับแตละจุดภาพจาก 4 ผลิตภัณฑ ออกเปน 3 กลุม เปรียบเทียบกับการใชที่ดินที่ไดจากกรมพัฒนา
 ที่ดินและขอมูลความลึกฝนเฉลี่ยรายป
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2020)
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 เทคนิคการรับรูจากระยะไกลมีความสามารถในการตรวจจับขอมูลดานกายภาพในระดับพื้นผิวของโลกได อยางไรก็ตาม การ
ตรวจจับขอมูลระดับใตพื้นผิวโลกยังมีขอจำกัดและเปนความทาทายที่ไดรับความสนใจจากนักวิจัยอยางตอเนื่อง หนึ่งในความ 
สนใจที่อยูในความทาทายทั้งในทางอุทกวิทยารวมทั้งศาสตรที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรดานการเกษตรและบรรยากาศ คือการ
สรางความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณความชื้นของดินในชั้นรากพืชซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสำคัญมากใน
การควบคมุอตัราการคายระเหย การระบายนำ้ การเติมนำ้ใตดิน และการเกดินำ้ทา เปนตน ในการศกึษานีซ่ึ้งมจุีดมุงหมายเพือ่ตองการ
ทราบการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของความชื้นของดนิในชัน้รากพืชจึงไดทำการเปรียบเทียบปริมาณความชืน้ของดินในชั้นรากพชื 
ในระดับลุมน้ำที่เปนผลการคำนวณโดยแบบจำลองแบบลัมพที่มีการเฉลี่ยทั่วพื้นที่กับดัชนี NDII ในลุมน้ำปงตอนบน โดยที่ดัชนี NDII 
ไดรับการยอมรบัโดยทัว่ไปในการตรวจวดัความลกึของนำ้บนใบพชืแบบเทยีบเทา (Equivalent Water Thickness,EWT) โดยในการ
ศึกษานี้ไดนำขอมูลการรับรูจากระยะไกลจากตัวรับรู MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) มาใช
วิเคราะหคาดัชนี NDII ที่มีชวงเวลาทุก 8 วัน ที่ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ำปงตอนบนในระหวางป ค.ศ. 2001-2013 จากการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนี NDII พบวา มีการลดลงอยางรวดเร็วในชวงปลายฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคมจนมีคาต่ำสุดเมื่อเกือบสิ้นสุด
ฤดูแลงประมาณเดือนมีนาคม จากนั้นจะมีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อฝนเริ่มตกและมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในชวงกลางถึง 
ปลายฤดูฝน ดวยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของดัชนี NDII ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ดังนั้น ใน
การศกึษานีจ้งึไดนำดชัน ีNDII มาใชเพือ่ประเมนิปรมิาณความชืน้ทีเ่กบ็กักในช้ันรากพชืซึง่เปนองคประกอบทีส่ำคญัทีส่ามารถประเมนิ
คาไดโดยแบบจำลองดานอุทกวิทยาโดยทั่วไป จากผลการศึกษาพบวาในชวงฤดูแลงคาของดัชนี NDII ราย 8 วัน มีความสัมพันธที่
ดีกับปริมาณการเก็บกักของดินในชั้นที่ไมอิ่มตัวดวยน้ำ (Unsaturated Soil Moisture Storage, Su) ที่วิเคราะหโดย FLEXL ซึ่งเปน
แบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาแบบลัมพที่สถานีวัดน้ำทาจำนวน 8 สถานี ในลุมน้ำปงตอนบน (รูปที่ 4.1) จากผลการศึกษาแสดงใหเห็น 
ถึงศักยภาพของดัชนี NDII ที่สามารถนำมาใชเพื่อประเมินการลดลงของปริมาณความชื้นของดินในชั้นรากพืชที่มีสวนสำคัญตอการ
เปลีย่นแปลงตามเวลาของสมดลุนำ้ในระบบแบบจำลองดานอทุกวทิยา โดยในชวงฤดูแลงซ่ึงพืชกำลังประสบปญหาการขาดแคลนนำ้
นั้นความลึกของน้ำบนใบพืชแบบเทียบเทา (EWT) จะลดลงอยางตอเนื่องอันเนื่องมาจากความสัมพันธโดยตรงระหวางใบพืชกับการ
ลดลงของความชื้นในชั้นรากพืช และเมื่อความชื้นในดินเริ่มมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เขามาเติมใหดินจะเปนผลใหคา EWT 
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น และเมื่อใบพืชไดรับความชื้นจนถึงจุดอิ่มตัวแลวซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในชวงกลางของฤดู
ฝนก็จะเปนผลใหคาของ NDII เริ่มไมสอดคลองกับปริมาณการเก็บกักของดินในชั้นที่ไมอิ่มตัวดวยน้ำ (Su) อยางไรก็ตาม ชวงเวลา
ของการขาดแคลนน้ำเปนชวงเวลาที่มีความสำคัญมากในการจำลองแบบดานอุทกวิทยาและการจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนั้น ดัชนี 
NDII จึงจัดวาเปนดัชนีที่มีศักยภาพในการใชประเมินความชื้นในดินไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับลุมน้ำที่ไมมี 
การวัดน้ำทา (Ungauged Basinสำหรับรายละเอียดของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดย
Sriwongsitanon et al. (2016)ในวารสาร Journal of Hydrology of Earth System Sciences

4.  การเปรยีบเทียบดชันคีวามแตกตางจากคาปกตขิองรงัสอีนิฟราเรด (NDII) กบัปรมิาณการเกบ็กกัในชัน้รากพชืของแบบ 
 จำลองแนวความคิดแบบลัมพ
 (Comparing the Normalized Difference Infrared Index (NDII) with root zone storage in a lumped 
 conceptual model)
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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา แบบกึ่งกระจายตัวเพื่อการประเมินน้ำทาในระดับลุมน้ำยอยที่
ใหความสำคัญตอความจเุกบ็กักของความชืน้ทีแ่ตกตางกนัในแตละลุมนำ้ยอย แบบจำลองทีไ่ดรบัการพฒันาในการศึกษานีต้ัง้อยูบน
พื้นฐานของแบบจำลอง FLEXL ซึ่งเปนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาแบบลัมพที่ไดรับการพิสูจน แลววาสามารถใชประเมินน้ำทาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (Gao, et al., 2014) แบบจำลองที่ไดรับการพัฒนาในการศึกษานี้ไดถูกนำมาทดสอบเพื่อการประเมินน้ำทาที่สถานี
วัดน้ำทา P.1 ซึ่งตั้งอยูในลุมน้ำปงตอนบน (UPRB) โดยพื้นที่ลุมน้ำถูกแบงออกเปน 32 ลุมน้ำยอย ซึ่งสามารถจัดแบงออกเปน 5 
กลุม ตามสถานีวัดน้ำทาที่ตั้งอยู 5 สถานี คือสถานี P.20, P.4A, P.21, P.75 และ P.67(ดูรูปที่ 5.1ประกอบ) ทำใหผลการประเมิน
น้ำทาในแตละกลุมสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการเปรยีบเทยีบกบัขอมลูนำ้ทาทีไ่ดจากการตรวจวดั สำหรบัโครงสราง โดย
สรุปของแบบจำลอง FLEX-SD ที่ไดรับการพัฒนาคือการวิเคราะหฝนสวนเกินในแตละลุมน้ำยอยดวยโครงสรางของแบบ
จำลอง FLEXL จากนั้นฝนสวนเกินในแตละลุมน้ำยอยจะถูกเคลื่อนตัวไปยังจุดออกของแตละลุมน้ำยอยโดยใชการหนวงเวลา
ระหวางพายุฝนจนถึงการเกิดน้ำทาสูงสุด (TlagF)และการหนวงเวลาของการเติมน้ำจากชั้นรากพืชไปยังชั้นน้ำใตดิน (TlagS) ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของแตละพื้นที่ลุมน้ำยอย ตอจากนั้นจะใชสมการมัสกิงกัมเพื่อการเคลื่อนตัวกราฟน้ำทาของแตละลุมน้ำ
ยอยไปยังลุมน้ำยอยดานทายน้ำโดยที่พารามิเตอรของการหนวงเวลาเปนฟงกชันของความยาวของแตละลำน้ำยอยในขณะที่
พารามิเตอรอื่น ๆ  ของแบบจำลอง FLEX-SD จะมีคาเดียวกันทุกลุมน้ำยอยที่เปนผลจากการสอบเทียบแบบจำลองที่สถานีวัดน้ำทา 
P.1  ผลการประเมินน้ำทาที่ไดจากแบบจำลอง FLEX-SD ที่ไดจากการสอบเทียบและตรวจพิสูจนแบบจำลองที่สถานีวัดน้ำทา P.1 
จะไดผลพลอยไดคือผลการประเมินน้ำทาของทั้ง 32 ลุมน้ำยอย รวมทั้งที่สถานีวัดน้ำทาจำนวน 5 สถานี ดานเหนือน้ำของสถานี 
P.1 ดังกลาวขางตน ดังนั้น จึงไดนำผลการประเมินน้ำทาโดยแบบจำลอง FLEX-SD มาเปรียบเทียบกับขอมูลตอไปนี้ (1) ขอมูลน้ำทา
ที่ไดจากการตรวจวัดที่สถานีดายเหนือน้ำของสถานีวัดน้ำทา P.1 จำนวน 5 สถานี ดังกลาวขางตน (2) ผลการประเมินน้ำที่ทำการ
สอบเทียบและตรวจพิสูจนแบบจำลองในแตละสถานีวัดน้ำทาจำนวน 6 สถานี โดยแบบจำลอง FLEXL และ (3) ผลการประเมินน้ำทา
โดยแบบจำลอง URBS ซึ่งเปนแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทาแบบกึ่งกระจายตัวที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง (Carroll, 2004) ผล
การศึกษาพบวา แบบจำลอง FLEX-SD มีประสิทธิผลในการประเมินน้ำทไดถูกตองกวาแบบจำลอง FLEXL และ URBS ในชวงของ
การสอบเทียบแบบจำลองและโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการตรวจพิสูจนแบบจำลอง ตอจากนั้นในการศึกษานี้ไดนำดัชนี NDII 
มาใชเพื่อการแจกแจงความจุเก็บกักของความชื้นในชั้นรากพืช (Sumax) ของแตละลุมน้ำยอย เนื่องจากดัชนี NDII มีความสามารถ
ในการใชประเมินความชื้นที่มีอยูอยางจำกัดของชั้นรากพืชในชวงฤดูแลง ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ไดนำคาพิสัยสุงสุดของดัชนี NDII ราย
ฤดูกาลและคาเฉลี่ยรายปของดัชนี NDII มาใชประกอบการพัฒนาแบบจำลอง FLEX-SD-NDIIMax-Minและ FLEX-SD-NDIIAvg ตาม
ลำดับ โดยที่แบบจำลองทั้ง 2 แบบจำลอง ไดแสดงใหเห็นศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิผลของการประเมินน้ำทาและการ 
กระจายตัวของคา SuMAXไดอยางสมเหตุสมผลโดยพบวาคาการกระจายของSumax ที่จำลองแบบโดยแบบจำลอง FLEX-SD-
NDIIAvg มีความสัมพันธที่ดีกับเปอรเซ็นตของปาไมผลัดใบสำหรับทั้ง 31 ลุมน้ำยอย (รูปที่ 5.2) ทั้งนี้ การกระจายตัวของคาเฉลี่ยราย
ปของดัชนี NDII ไดรับการพิสูจนวามีความสอดคลองกับความชื้นในชั้นรากพืชทั้งในชวงฤดูแลงรวมทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำจำกัด 
นอกจากนั้นแลว ในการศึกษานี้ไดทำการเปรียบเทียบระหวางความชื้นในชั้นรากพืชที่ไดจากการจำลองแบบ (Su) กับดัชนีความชื้น
ในดิน (Soil Wetness Index, SWI)แบบรายวัน ซึ่งพบวามีความสัมพันธที่ดีมากทั้งในฤดูแลงรวมทั้งฤดูฝนซึ่งเปนชวงเวลาที่ดัชนี 
NDII ไมมีความสัมพันธที่ดีกับ Suทั้งนี้ดัชนี SWI นับวาเปนตัวแปรอิสระที่มิไดนำมาใชในประกอบการดำเนินงานของแบบจำลอง
แตเปนดัชนีที่ใชสนับสนุนผลการจำลองแบบของแบบจำลองท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นในการศึกษานี้ไดเปนอยางดีสำหรับรายละเอียด
ของการศึกษาในแตละสวนสามารถศึกษาไดจากผลงานการตีพิมพโดยSriwongsitanon et al. (2021)ในวารสาร Journal of 
Hydrology of Earth System Sciences ซึ่งอยูในขั้นตอน Discussion

5.  การใชดัชนี NDII เพื่อเพิ่มความถูกตองใหกับแบบจำลองน้ำฝน-น้ำทา แบบกึ่งกระจายตัวในพื้นที่ลุมน้ำเขตรอน
 (Using NDII patterns to constrain semi-distributed rainfall-runoff models in tropical nested catchments)
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รูปท่ี 4.1 ความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยของดัชนี NDII ราย 8 วัน ปริมาณการเก็บกักของดินในชั้นที่ไมอิ่มตัวดวยน้ำ (Su) สำหรับสถานีวัดน้ำทา
 8 สถานี ในลุมน้ำปงตอนบน
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2016)

รูปท่ี 5.1 ลักษณะภูมิประเทศและความลึกฝนเฉลี่ยรายปของแตละลุมน้ำยอยของลุมน้ำปงตอนบน
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2021)

รูปท่ี 5.2 ความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตของปาไมผลัดใบและคา Sumax สำหรับ 31 ลุมน้ำยอย
 ที่จำลองแบบโดยแบบจำลอง FLEX-SD-NDIIMax-Minและ FLEX-SD-NDIIAvg
 ที่มา :Sriwongsitanon et al. (2021)

(a) Topography for each sub-catchment of the UPRB (b) Rainfall depth for each sub-catchment of the UPRB
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 การศกึษานี้มีวตัถปุระสงคเพือ่การสรางผลติภณัฑฝนรายเดอืนทีไ่ดจากเทคนคิการรบัรูจากระยะไกลแบบผสมผสาน
 (Ensemble Product) สำหรับประเทศไทยโดยคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีความถูกตองในการประเมินฝนในระดับตน ๆ  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
ฝนจากเทคนิคการรับรูจากระยะไกล (Satellite precipitation estimate products, SPE) ที่นำมาศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 15
ผลิตภัณฑ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมโดยตรง (Satellite-BasedPrecipitation Products) 
ซึ่งประกอบดวย GPM-IMERGE-V6, GPM-IMERGL-V6, TRMM-3B42RT-V7, CHIRP, PERSIANN, PERISANN-CCS และ 
PERSIANN-PDIR และ (2) ผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมและสถานีตรวจวัด (Satellite-Gauge Precipitation Products) ซึ่ง
ประกอบดวย CMORPH-BLD, CMORPH-CRT, GPM-IMERGF-V6, TRMM-3B42-V7, CHIRPS-preliminary, CHIRPS, 
PERSIANN-CDRและ PERSIANN-CCSCDR โดยไดนำผลิตภัณฑฝนเหลานี้มาตรวจพิสูจนความถูกตองกับความลึกฝนรายเดือนที่
ตรวจวัดไดที่สถานีวัดน้ำฝนทั่วประเทศไทยจำนวน 1,779 สถานี ในระหวางป ค.ศ.  2001-2015โดยขอมูลฝนที่ไดจากการตรวจวัด
ไดผานการตรวจสอบความถูกตองดวยกระบวนการ Automated Quality Control (Hamada et al., 2011) จำนวน 13 ขั้นตอน 
ซึ่งเปนผลใหตองตัดขอมูลที่มีความผิดพลาดออกประมาณ 0.72% สำหรับในขั้นตอนการตรวจพิสูจนความถูกตองของผลิตภัณฑ ฝน
นั้นไดทำการตรวจพิสูจนอนุกรมเวลาของฝนรายเดือนทั้งในกรณีพิกเซลกับจุดตรวจวัด (Pixel to Point) และกรณีพิกเซลตอพิกเซล
(Pixel to Pixel) สำหรับในสวนของการตรวจพิสูจนในกรณีพิกเซลกับจุดตรวจวัดโดยใชคา R2, Relative RMSE, MBE และ KGE 
พบวา CHIRPS-preliminary, CMORPH-BLD, TRMM-3B42-V7, CMORPH-CRTและ GPM-IMERGF-V6 ใหความถูกตอง 5 ลำดับ
แรก นอกจากนั้นแลว ไดทำการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลฝนรายเดือนในพื้นที่ที่มีความสูงมากกวา 700 เมตร (รทก.) พบวา 
TRMM-3B42-V7, CHIRPS,TRMM-3B42RT-V7, CMORPH-BLDและGPM-IMERGF-V6 ใหความถูกตอง 5 ลำดับแรก และเมื่อ
พิจารณาเฉพาะขอมูลฝนที่มีรอบปการเกิดซ้ำมากกวา 5 ป พบวา PERSIANN-PDIR, TRMM-3B42RT-V7, GPM-IMERGL-V6 และ 
GPM-IMERGE-V6 ซึ่งเปนผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมโดยตรงใหความถูกตอง 4 ลำดับแรก สำหรับในสวนของการตรวจพิสูจน
ในกรณีพิกเซลกับพิกเซลโดยใชดัชนีKGE นั้น พบวา CHIRP เปนผลิตภัณฑที่มีความถูกตองสูงสุดในกลุมของผลิตภัณฑฝนที่ไดจาก
ดาวเทียมโดยตรงนั้น โดยครอบคลุมพื้นที่ 47.3% ของทั้งประเทศ ตามดวย TRMM-3B42RT, GPM-LATE และ PERSIANN ที่
ครอบคลุมพื้นที่ 18.8%, 14.1% และ 10.0% ตามลำดับ ซึ่งรวมเปน 90.2% ของพื้นที่ทั้งประเทศ ในขณะที่ CHIRPS-Preliminary 
และ CMORPH-BLD เปน 2 ผลิตภัณฑที่มีความถูกตองสูงสุดในกลุมของผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมและสถานีตรวจวัด โดย
ครอบคลุมพื้นที่  29.6% และ 23.7% ตามลำดับตามดวย TRMM-3B42, CMORPH-CRT และ CHIRPS ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 11.2%, 
10.9% และ10.2%ซึ่งรวมเปน 85.6% ของพื้นที่ทั้งประเทศ (รูปที่ 6.1) จากนั้นไดนำผลิตภัณฑฝนทั้ง 15 ผลิตภัณฑ มาผาน
กระบวนการปรับแกความเอนเอียง (Bias Correction) ใหเขากับขอมูลฝนจากสถานีตรวจวัดที่ถูกปรับใหเปนฝนกริดโดยใช 4 วิธี
การ คือ Linear bias correction (LBC), Distribution transformationbias correction (DTBC), Regression analysisbias 
correction (RABC), และQuantile mapping (QM) และทำการตรวจพิสูจนความถูกตองของผลการปรับแกดวยกระบวนการ 
Spatialand Temporal Cross Validation จากผลการศึกษาพบวา CMORPH-BLD, TRMM-3B42-V7, GPM-IMERGF-V6 และ 
CHIRPS ที่ถูกปรับแกดวย DTBC ใหความถูกตองสูงสุด 4 ลำดับแรก จึงถูกคัดเลือกเพื่อการสราง Ensemble Product โดยใชคา
ถวงน้ำหนักสำหรับแตละพิกเซลตามความถูกตองของผลการประเมินฝนรายเดือนของแตละผลิตภัณฑ (Weighted Error) จากนั้น
ทำการสอบเทียบและตรวจพิสูจนความถูกตองของ Ensemble Product โดยกระบวนการ Spatial Cross Validation โดยพบวา 
การใชผลิตภัณฑทั้ง 4 ผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดเลือกใหผลความถูกตองสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเพียงผลิตภัณฑเดียว (รูปที่ 
6.2) ดังนั้น กระบวนที่ไดจากการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกตใชเพื่อการสราง Ensemble Product ที่ไดจากผลิตภัณฑที่มีความ
สอดคลองกับขอมูลฝนที่ไดจากการตรวจวัด รวมทั้งการนำคา Bias Corrector ที่ไดจากแตละผลิตภัณฑที่แตกตางไปในแตละ
พกิเซลไปใชสรางขอมลูฝนรายเดอืนสำหรบัประเทศไทยในกรณทีีไ่มมขีอมลูฝนจากสถานตีรวจวดัเพือ่ใชประกอบการบรหิาร
จัดการน้ำของประเทศไทยไดตอไป 

6.  การสรางผลิตภัณฑฝนจากดาวเทียมแบบผสมผสานสำหรับประเทศไทย
 (Generation of an Ensemble Satellite-based Precipitation Productfor Thailand)
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รูปท่ี 6.1 การกระจายตัวของผลิตภัณฑฝนท่ีใหผลการประเมินฝนที่มีความถูกตองสูงสุดในแตละพิกเซล

รูปท่ี 6.2 การเปรียบเทียบความถูกตองระหวางEnsemble ProductกับCMORPH-BLD, TRMM-3B42-V7, GPM-IMERGF-V6 และ CHIRPS
 ที่ผานการคัดเลือกในการปรับแกดวย 4 วิธีการ (ภาพที่ a) และการสอบเทียบและตรวจพิสูจนความถูกตองของ Ensemble Product
 โดยกระบวนการ Spatial Cross Validation ที่ปรับแกดวยวิธี DTBC จาก 4 ผลิตภัณฑ (ภาพที่ b)
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 การศกึษานี้มีวตัถปุระสงคเพือ่การสรางผลติภณัฑฝนรายเดอืนทีไ่ดจากเทคนคิการรบัรูจากระยะไกลแบบผสมผสาน
 (Ensemble Product) สำหรับประเทศไทยโดยคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีความถูกตองในการประเมินฝนในระดับตน ๆ  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
ฝนจากเทคนิคการรับรูจากระยะไกล (Satellite precipitation estimate products, SPE) ที่นำมาศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 15
ผลิตภัณฑ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมโดยตรง (Satellite-BasedPrecipitation Products) 
ซึ่งประกอบดวย GPM-IMERGE-V6, GPM-IMERGL-V6, TRMM-3B42RT-V7, CHIRP, PERSIANN, PERISANN-CCS และ 
PERSIANN-PDIR และ (2) ผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมและสถานีตรวจวัด (Satellite-Gauge Precipitation Products) ซึ่ง
ประกอบดวย CMORPH-BLD, CMORPH-CRT, GPM-IMERGF-V6, TRMM-3B42-V7, CHIRPS-preliminary, CHIRPS, 
PERSIANN-CDRและ PERSIANN-CCSCDR โดยไดนำผลิตภัณฑฝนเหลานี้มาตรวจพิสูจนความถูกตองกับความลึกฝนรายเดือนที่
ตรวจวัดไดที่สถานีวัดน้ำฝนทั่วประเทศไทยจำนวน 1,779 สถานี ในระหวางป ค.ศ.  2001-2015โดยขอมูลฝนที่ไดจากการตรวจวัด
ไดผานการตรวจสอบความถูกตองดวยกระบวนการ Automated Quality Control (Hamada et al., 2011) จำนวน 13 ขั้นตอน 
ซึ่งเปนผลใหตองตัดขอมูลที่มีความผิดพลาดออกประมาณ 0.72% สำหรับในขั้นตอนการตรวจพิสูจนความถูกตองของผลิตภัณฑ ฝน
นั้นไดทำการตรวจพิสูจนอนุกรมเวลาของฝนรายเดือนทั้งในกรณีพิกเซลกับจุดตรวจวัด (Pixel to Point) และกรณีพิกเซลตอพิกเซล
(Pixel to Pixel) สำหรับในสวนของการตรวจพิสูจนในกรณีพิกเซลกับจุดตรวจวัดโดยใชคา R2, Relative RMSE, MBE และ KGE 
พบวา CHIRPS-preliminary, CMORPH-BLD, TRMM-3B42-V7, CMORPH-CRTและ GPM-IMERGF-V6 ใหความถูกตอง 5 ลำดับ
แรก นอกจากนั้นแลว ไดทำการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลฝนรายเดือนในพื้นที่ที่มีความสูงมากกวา 700 เมตร (รทก.) พบวา 
TRMM-3B42-V7, CHIRPS,TRMM-3B42RT-V7, CMORPH-BLDและGPM-IMERGF-V6 ใหความถูกตอง 5 ลำดับแรก และเมื่อ
พิจารณาเฉพาะขอมูลฝนที่มีรอบปการเกิดซ้ำมากกวา 5 ป พบวา PERSIANN-PDIR, TRMM-3B42RT-V7, GPM-IMERGL-V6 และ 
GPM-IMERGE-V6 ซึ่งเปนผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมโดยตรงใหความถูกตอง 4 ลำดับแรก สำหรับในสวนของการตรวจพิสูจน
ในกรณีพิกเซลกับพิกเซลโดยใชดัชนีKGE นั้น พบวา CHIRP เปนผลิตภัณฑที่มีความถูกตองสูงสุดในกลุมของผลิตภัณฑฝนที่ไดจาก
ดาวเทียมโดยตรงนั้น โดยครอบคลุมพื้นที่ 47.3% ของทั้งประเทศ ตามดวย TRMM-3B42RT, GPM-LATE และ PERSIANN ที่
ครอบคลุมพื้นที่ 18.8%, 14.1% และ 10.0% ตามลำดับ ซึ่งรวมเปน 90.2% ของพื้นที่ทั้งประเทศ ในขณะที่ CHIRPS-Preliminary 
และ CMORPH-BLD เปน 2 ผลิตภัณฑที่มีความถูกตองสูงสุดในกลุมของผลิตภัณฑฝนที่ไดจากดาวเทียมและสถานีตรวจวัด โดย
ครอบคลุมพื้นที่  29.6% และ 23.7% ตามลำดับตามดวย TRMM-3B42, CMORPH-CRT และ CHIRPS ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 11.2%, 
10.9% และ10.2%ซึ่งรวมเปน 85.6% ของพื้นที่ทั้งประเทศ (รูปที่ 6.1) จากนั้นไดนำผลิตภัณฑฝนทั้ง 15 ผลิตภัณฑ มาผาน
กระบวนการปรับแกความเอนเอียง (Bias Correction) ใหเขากับขอมูลฝนจากสถานีตรวจวัดที่ถูกปรับใหเปนฝนกริดโดยใช 4 วิธี
การ คือ Linear bias correction (LBC), Distribution transformationbias correction (DTBC), Regression analysisbias 
correction (RABC), และQuantile mapping (QM) และทำการตรวจพิสูจนความถูกตองของผลการปรับแกดวยกระบวนการ 
Spatialand Temporal Cross Validation จากผลการศึกษาพบวา CMORPH-BLD, TRMM-3B42-V7, GPM-IMERGF-V6 และ 
CHIRPS ที่ถูกปรับแกดวย DTBC ใหความถูกตองสูงสุด 4 ลำดับแรก จึงถูกคัดเลือกเพื่อการสราง Ensemble Product โดยใชคา
ถวงน้ำหนักสำหรับแตละพิกเซลตามความถูกตองของผลการประเมินฝนรายเดือนของแตละผลิตภัณฑ (Weighted Error) จากนั้น
ทำการสอบเทียบและตรวจพิสูจนความถูกตองของ Ensemble Product โดยกระบวนการ Spatial Cross Validation โดยพบวา 
การใชผลิตภัณฑทั้ง 4 ผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดเลือกใหผลความถูกตองสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเพียงผลิตภัณฑเดียว (รูปที่ 
6.2) ดังนั้น กระบวนที่ไดจากการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกตใชเพื่อการสราง Ensemble Product ที่ไดจากผลิตภัณฑที่มีความ
สอดคลองกับขอมูลฝนที่ไดจากการตรวจวัด รวมทั้งการนำคา Bias Corrector ที่ไดจากแตละผลิตภัณฑที่แตกตางไปในแตละ
พกิเซลไปใชสรางขอมลูฝนรายเดอืนสำหรบัประเทศไทยในกรณทีีไ่มมขีอมลูฝนจากสถานตีรวจวดัเพือ่ใชประกอบการบรหิาร
จัดการน้ำของประเทศไทยไดตอไป 
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 ในอดีตที่ผานมาการวางแผนดานน้ำเนนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชนน้ำแลงน้ำทวม หรือน้ำเสีย   ซึ่งโดยสวนใหญเปนการนำ
เอาปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนตัวตั้ง แตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังคงมีความตองการในการพัฒนาทั้งทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนการนำเอาเปาหมายของการดำเนินงาน    มาเปนตัวตั้ง ดังนั้นไมวาการวางแผนดานน้ำจะเริ่มตนดวยการวิเคราะห
จากปญหาหรือการกำหนดเปาหมายของการดำเนินงาน ก็มีเปาหมายหลักเดียวกันเพื่อนำไปสูความมั่นคงดานน้ำนั่นเอง
 ความมั่นคงดานน้ำ หรือ Water Security มีวัตถุประสงคหลักคือการมีน้ำเพื่อความจำเปนขั้นพื้นฐาน ไมวาจะเปนการใชน้ำใน
การประกอบอาชีพพืน้ฐาน การลดความเสยีหายจากภยัพบิตัดิานนำ้ทีม่ผีลกระทบ   ตอความเปนอยู นอกจากนีย้งัตองมนีำ้เพือ่รองรบั
ความตองการใชน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ หรือจากผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีทำใหเกดิความเสีย่งนำ้ทวมและภัยแลงมากขึน้ รวมถงึควรมกีารพฒันาดานทรพัยากรนำ้เพือ่ใหมกีาร
บริการหรือมีสถานภาพเทาเทียมกับมาตรฐานในระดับโลกหรือภูมิภาค
 การสรางความมั่นคงดานน้ำไดถูกกำหนดเปนเปาประสงคของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 
2580)  ที่กำหนดวิสัยทัศนไววา“ทุกหมูบานมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุลโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน”  
ซึ่งหากพิจารณาในแตละประเด็นที่จะสรางความมั่นคงดานน้ำจะมีเปาหมายหรือทิศทางดำเนินงาน สรุปไดดังนี้
 ดานที่ 1 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีเปาประสงคคือการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับเมือง ซึ่งจัดหาและ 
บริการโดยการประปานครหลวงการประปาสวนภูมิภาคหรือองคกรปกครอง    สวนทองถิ่นขนาดใหญ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาน้ำ
อุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ชนบทหรือประปาหมูบาน ใหเพียงพอตอการใชในการดำรงชีวิต ซึ่งในปจจุบันนี้ การเขาถึงระบบประปา
ในประเทศไทยมีมากถึงรอยละ 94 ของครัวเรือนทั้งประเทศ แตยังคงมีบางแหงที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำตนทุนในฤดูแลง การ
สรางความมัน่คงดานนำ้สำหรบัประปาเมืองคอืจะทำอยางไรใหมนีำ้ตนทนุเพยีงพอรองรบัการเจรญิเติบโตหรอื   การพฒันาในอนาคต 
สวนประปาหมูบานนั้น นอกจากจะตองจัดหาน้ำตนทุนเพิ่มแลว การผลิตน้ำประปา ที่ไดมาตรฐานก็มีเพียงประมาณรอยละ 30 
เทานั้น ระบบประปาหมูบานสวนที่เหลือจึงยังคงเปนประเด็นทาทายของประเทศตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ที่ตองการใหมีการสนับสนุนน้ำดื่มที่ไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสมใหกับ
ประชาชนในทุกพื้นที่
 การสรางความมัน่คงดานนำ้เพือ่การอปุโภคบริโภคสามารถทำไดดวยวธิตีางๆเชนการจัดสรรนำ้ตนทุนใหกบัการผลตินำ้ประปา
การสำรองน้ำในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงหรือการผันน้ำจากภายนอกเขามาในพื้นที่ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสำหรับในพื้นที่ชนบทนั้นมี
ความเปนไปไดทีจ่ะทำระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานครอบคลุมท้ังประเทศ แตอาจตองใชตนทุนทีส่งูเกนิไปจึงมแีนวทางในการ
กำหนดคุณภาพน้ำใชของระบบประปาหมูบานทุกแหงใหไดตามมาตรฐานน้ำใชขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนน้ำดื่มหรือ         
นำ้บรโิภคมแีนวทางทีจ่ะสนับสนนุทกุองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมีระบบประปาอยางนอยหนึง่ระบบทีม่คีวามมัน่คงดานน้ำตนทนุ
และผลิตน้ำไดมาตรฐานน้ำดื่มเพื่อเปนการรับประกันวาในแตละทองถิ่นสามารถดูแลเรื่องน้ำดื่มไดดวยตนเอง นอกเหนือจากนี้จะ
เปนการใชระบบแจกจายน้ำโดยจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อดำเนินการ
 ดานที่ 2 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อการผลิต มีเปาประสงคคือการจัดหาน้ำตนทุนใหกับกิจกรรม 3 ประเภทหลัก ไดแกการ
เกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ
 ในดานการจัดหาน้ำใหภาคการเกษตร พบวาจากพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยประมาณ 150 ลานไรปจจุบันมีพื้นที่ที่มี
ระบบชลประทานสมบูรณประมาณ 33 ลานไรและคาดวาจะจัดหาพื้นที่ชลประทานไดเต็มศักยภาพไมเกิน 60 ลานไร โดยในสวนนี้ 
ประเทศไทยยงัคงมปีระเด็นทีต่องพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพการใชน้ำเนือ่งจากมกีารลงทนุในพืน้ทีน่ีเ้ปนจำนวนมากการปรบัระบบการ
เพาะปลกูใหสามารถประหยดันำ้หรอืเพิม่มลูคาจงึมคีวามจำเปนมฉิะน้ันแลวมลูคานำ้ตอหนวยทีใ่ชในการผลติของประเทศไทยก็จะ
อยูในเกณฑต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
 สำหรบัการสรางความมัน่คงของนำ้เพือ่การเกษตรในพ้ืนทีเ่กษตรนำ้ฝน สามารถทำไดในลักษณะ   การจัดหาแหลงนำ้ขนาดเลก็
แหลงน้ำในไรนา หรือน้ำบาดาลซึ่งมีขีดความสามารถในการสนับสนุนคอนขางจำกัด ดังนั้น แนวทางในอนาคตจึงเนนการสนับสนุน
เพื่อลดความเสียหายจากภัยแลงในพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่จะยังคงเหลืออยูไมนอยกวา 90 ลานไร นอกจากนั้นการใชระบบอนุรักษดิน
และน้ำการเก็บน้ำฝนในพื้นที่เพื่อใชประโยชนใหไดมากที่สุดก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชก็จะตองดำเนินการในพื้นที่ที่ขาดศักยภาพทางดานดินและน้ำ
 สวนการจดัหานำ้เพือ่การผลติของภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิารนัน้ โดยรวมแลวภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารมกีารใช
นำ้ในปรมิาณไมมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชนำ้เพือ่การเกษตร แตอยางไรก็ดกีารใชน้ำมกัจะอยูในพืน้ทีเ่ดียวกนักบัภาคการเกษตร
หรือเปนการใชน้ำรวมกัน เชน ภาคตะวันออก ลุมน้ำ   แมกลอง หรือลุมน้ำเจาพระยา ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองมีหลักเกณฑ
การจัดสรรน้ำที่เหมาะสมและ  เปนธรรมทั้งในสภาวะปกติหรือสภาวะวิกฤต ซึ่งอาจจะตองมีการสรางระบบการแลกเปลี่ยนระหวาง
ภาคการใชในอนาคตหรือการใชมาตรการเสริมควบคูกันไป เชน การสำรองน้ำ การประหยัดน้ำ และการใชน้ำซ้ำ
 เปาหมายทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ทีเ่ปนเปาหมายของแผนแมบทการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ทัง้ระบบลุมนำ้ คอื การเพิม่ผลติ
ภาพการใชนำ้ หรอื Productivity ซึง่หมายถงึมูลคาผลผลติทีไ่ดจากการใชทรพัยากรนำ้ 1 ลกูบาศกเมตร โดยในปจจบุนันีป้ระเทศไทย
มีผลิตภาพการใชน้ำในภาพรวมที่วัดจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ประมาณ 48 บาทตอลูกบาศกเมตร เทานั้น 
ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของโลกที่มีคาประมาณ 2,780 บาท ถึง 58 เทา สวนผลิตภาพการใชน้ำในภาคเกษตรของประเทศไทยมีคาประมาณ 
2.4 บาทตอลูกบาศกเมตร และภาคอุตสาหกรรมมีคาประมาณ 598 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของโลกทั้งสิ้น 
(โครงการจัดทำขอมูลผลิตภาพการใชน้ำภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580), สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ.2565) ดังนั้นจะตองเพิ่มผลิตภาพการใชน้ำในดานตางๆ เพื่อใหสามารถสรางความคุมคาของการใช
ทรัพยากรน้ำในการลงทุนและพัฒนาได
 ดานที่ 3 ความมั่นคงดานภัยพิบัติจากน้ำ มีเปาประสงคคือการลดผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และดานเศรษฐกิจตาง ๆ  จาก
สถานการณดานอุทกภยัท่ีผานมาจะเหน็ไดวา เกือบทุกประเทศทัว่โลกไดรับผลกระทบจากภัยพบิตัดิานนำ้ทีเ่กดิบอยครัง้และรุนแรง
มากขึน้ ดงันัน้แนวทางในการดำเนนิการเพือ่การบรรเทาอทุกภัยจึงจำเปนตองมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการปองกันเตม็ทีใ่นแตละ
พืน้ทีน่อกจากจะมขีอจำกดัในการดำเนนิการแลวอาจจะทำใหมผีลกระทบไปยงัพ้ืนทีอ่ื่นการใชมาตรการดานการบรหิารจดัการอทุกภยั
เชนการเตรียมการเผชิญเหตุการบรรเทาและการฟนฟู จึงเปนแนวทางที่ควรใหความสำคัญมากขึ้น
 แนวทางในปจจบุนัสำหรบัประเทศไทยเปนการเลอืกทีจ่ะปองกนัในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสยีหายทางเศรษฐกจิสงูสำหรบัพืน้ทีก่ารเกษตร 
ยังคงเนนใหมีการปองกันเพื่อบรรเทาความเสียหายในระดับที่เหมาะสมเชนอาจจะกำหนดใหมีการปองกันที่ระดับคาบอุบัติไมเกิน
5  ป  สวนการเกิดอทุกภยัในบางลกัษณะเชนนำ้หลากดนิโคลนถลมหรอืนำ้ทวมฉบัพลนัในทีร่าบเชงิเขาอาจจะทำการปองกนัไดเพยีง
เล็กนอย ดังนั้นควรจะตองใหความสำคัญกับการเตือนภัย การปรับสภาพการอยูอาศัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนให
ทองถิ่นและชุมชนสามารถจัดการไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง
 สำหรับมาตรการอื่นๆ ที่มีความจำเปนที่จะตองดำเนินการควบคูกันไปคือ การจัดทำผังการใชประโยชนที่ดิน หรือการจัดทำ
ผงัการระบายนำ้สำหรบัชมุชนทีมี่ความหนาแนนสงู ทีจ่ะตองมกีารกำกับดแูลประสทิธภิาพการระบายนำ้ตามผงันำ้เพือ่ลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติดานน้ำ
 ดานที่ 4 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอม  มีเปาประสงคคือการมีสถานภาพของทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับการดำเนิน 
ชีวิตของคนทั้งในดานคุณภาพและความยั่งยืนโดยเนนไปที่การคงอยูของ   ทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในแหลง
น้ำซึ่งสามารถจำแนกการจัดการเพื่อสรางความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอมไดเปน 2 ประเด็นหลัก ๆ  ที่มีความสัมพันธกัน คือ การ
จัดการดานน้ำเสีย และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำ
 ในดานการจัดการน้ำเสียจะเห็นไดวา โดยสวนใหญประเทศไทยจะมีปญหาคุณภาพน้ำในแหลงน้ำที่อยูใกลชุมชนหรือพื้นที่ทำ
เกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมีนอกจากนี้การจัดการดานคุณภาพน้ำที่อยูในเกณฑต่ำกวามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคยุโรปหรือประเทศที่อยูในแนวหนาของเอเซีย เชน น้ำเสียชุมชนที่ผานการบำบัดสามารถทำไดเพียงรอยละ 23 เมื่อเปรียบ
เทียบกับคาเฉลี่ยของโลกที่รอยละ 56 จึงทำใหสถานการณดานคุณภาพน้ำบางแหงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง แนวทางแกไขปญหา
หลกั ๆ  กค็อืการลดน้ำเสยีชมุชนและการควบคมุแหลงกำเนดิมลพษิทีม่คีวามเสีย่งซึง่ควรมกีารกำหนดกรอบการดำเนนิการในแตละ
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดำเนินการ เชน องคการจัดการน้ำเสียหรือเทศบาลขนาดใหญควรมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนที่สามารถเดินระบบไดไมต่ำกวารอยละ 80 การกำหนดเกณฑที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดำเนินการกอสรางระบบ
บำบัดน้ำเสียจากปริมาณหรือคุณภาพน้ำเสียที่เกิดขึ้นการกำหนดหนวยงานติดตามการจัดการน้ำเสียที่แหลงกำเนิดหรือหนวยงาน
กำกบัตรวจสอบแหลงกำเนดินำ้เสยีหรอืกจิกรรมทีท่ำใหเกดิมลพษิทางนำ้ และทีส่ำคญัคอืการเพิม่ขดีความสามารถขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหสามารถจัดการหรือควบคุมการเกิดน้ำเสียจากแหลงกำเนิดที่ไมแนนอน (Non-Point Source) ได เชน น้ำเสียจาก
พื้นที่ทำเกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมี
 สำหรับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำนั้นถือวามีความสัมพันธโดยตรงกับการจัดการน้ำเสีย แตจะเนนไปที่การจัดการคุณภาพ
นำ้เพ่ือรักษาสภาพทางนเิวศวทิยาหรอืรกัษาสิง่แวดลอมทีด่เีพือ่ใหมทีรพัยากรนำ้ทีส่ามารถนำมาใชประโยชนไดอยางยัง่ยนื ถงึแมวา
คุณภาพนำ้ในแหลงนำ้หลกัสวนใหญของประเทศไทยจะอยูในเกณฑตามมาตรฐานแตแหลงนำ้ธรรมชาติทีอ่ยูใกลชมุชนจำนวนมาก
มีความเสื่อมโทรม จำเปนตองมีการฟนฟูสภาพทั้งดานคุณภาพน้ำการปรับปรุงภูมิทัศน และการบริหารจัดการดานการใชประโยชน
ของประชาชน ดังนั้นการดำเนินการจึงจะเนนไปที่การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ ทั้งโดยมาตรการใชสิ่ง
กอสราง เชน อาคารบังคับน้ำตาง ๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการน้ำได รวมถึงมาตรการไมใชสิ่งกอสรางที่เปนการฟนคุณคาและ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนริมแหลงน้ำนั้น ๆ เชน การสรางจิตสำนึกเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากแหลงน้ำอยางยั่งยืน
 นอกจากนี้แลว ยังมีประเด็นสำคัญของความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอมที่จะตองคำนึงถึงอีกประการคือ ปริมาณการไหลต่ำ
สุดในชวงฤดูแลง (Minimum Flow) เนื่องจากในปจจุบันนี้เกือบทุกลุมน้ำของประเทศไทยมีอางเก็บน้ำโดยเฉพาะอางเก็บน้ำขนาด
ใหญและขนาดกลางที่เปนแหลงน้ำตนทุนอยูในทั้งลำน้ำสาขาและลำน้ำหลัก การบริหารจัดการอางเก็บน้ำเพื่อการใชประโยชน
ของทรัพยากรน้ำมักสงผลกระทบตอการใชน้ำ  ในพื้นที่ทางดานทายน้ำ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดเกณฑของปริมาณน้ำเพื่อรักษา
ปริมาณการไหลใหเหมาะกับสภาพแวดลอมของลุมน้ำหรือปริมาณน้ำต่ำสุดที่อางเก็บน้ำควรระบายไปพื้นที่ทางดานทายน้ำ เพื่อให
พื้นที่ ลุมน้ำยังคงสภาพทางนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมไวดังเดิม โดยจะเปนการดำเนินการรวมกันของหนวยงาน    ที่เปนผูดูแลแหลง
น้ำตนทุนนั้น ๆ เชน กรมชลประทาน หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 จากเปาหมายของการสรางความมั่นคงดานน้ำทั้ง 4 ดาน สามารถนำมากำหนดเปนกรอบการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ำที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางสมดุลกับศักยภาพและเปนการใชแบบยั่งยืน ไมวาจะเปนน้ำอุปโภคบริโภคที่
ตองไดมาตรฐานเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท น้ำภาคการผลิตจะตองมีการจัดสรรน้ำที่เหมาะสมและเปนธรรมสำหรับทุก 
ภาคสวนการใชน้ำ โดยในพื้นที่ชลประทานจะเนนการเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกพืชที่สามารถเพิ่มผลิตภาพได สวนในพื้นที่เกษตร
น้ำฝนจะเนนการใชตามศักยภาพของดินและน้ำ สำหรับดานภัยพิบัติน้ำนั้น ยังคงเปนการปองกันและบรรเทาความเสียหายใน
ระดับที่เหมาะสมของแตละพื้นที่ เนื่องจากไมสามารถปองกันความเสียหายไดทั้งหมดแตจะมาเนนที่มาตรการดานการบริหาร
จัดการอุทกภัย และการจัดการตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสวน
ประเด็นในดานคุณภาพน้ำกับการอนุรักษฟนฟูจะเปนการจัดการในพื้นที่เฉพาะที่มีความหนาแนนหรือการรวมกลุมของชุมชนหรือ
พื้นที่ที่มีการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ำในเชิงเศรษฐกิจที่เปนแหลงที่กอใหเกิดมลพิษทางน้ำ
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 ในอดีตที่ผานมาการวางแผนดานน้ำเนนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชนน้ำแลงน้ำทวม หรือน้ำเสีย   ซึ่งโดยสวนใหญเปนการนำ
เอาปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนตัวตั้ง แตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังคงมีความตองการในการพัฒนาทั้งทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนการนำเอาเปาหมายของการดำเนินงาน    มาเปนตัวตั้ง ดังนั้นไมวาการวางแผนดานน้ำจะเริ่มตนดวยการวิเคราะห
จากปญหาหรือการกำหนดเปาหมายของการดำเนินงาน ก็มีเปาหมายหลักเดียวกันเพื่อนำไปสูความมั่นคงดานน้ำนั่นเอง
 ความมั่นคงดานน้ำ หรือ Water Security มีวัตถุประสงคหลักคือการมีน้ำเพื่อความจำเปนขั้นพื้นฐาน ไมวาจะเปนการใชน้ำใน
การประกอบอาชีพพืน้ฐาน การลดความเสยีหายจากภยัพบิตัดิานนำ้ทีม่ผีลกระทบ   ตอความเปนอยู นอกจากนีย้งัตองมนีำ้เพือ่รองรบั
ความตองการใชน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ หรือจากผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีท่ำใหเกดิความเสีย่งนำ้ทวมและภัยแลงมากขึน้ รวมถงึควรมกีารพฒันาดานทรพัยากรนำ้เพือ่ใหมกีาร
บริการหรือมีสถานภาพเทาเทียมกับมาตรฐานในระดับโลกหรือภูมิภาค
 การสรางความมั่นคงดานน้ำไดถูกกำหนดเปนเปาประสงคของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 
2580)  ที่กำหนดวิสัยทัศนไววา“ทุกหมูบานมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุลโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน”  
ซึ่งหากพิจารณาในแตละประเด็นที่จะสรางความมั่นคงดานน้ำจะมีเปาหมายหรือทิศทางดำเนินงาน สรุปไดดังนี้
 ดานที่ 1 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีเปาประสงคคือการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับเมือง ซึ่งจัดหาและ 
บริการโดยการประปานครหลวงการประปาสวนภูมิภาคหรือองคกรปกครอง    สวนทองถิ่นขนาดใหญ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาน้ำ
อุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ชนบทหรือประปาหมูบาน ใหเพียงพอตอการใชในการดำรงชีวิต ซึ่งในปจจุบันนี้ การเขาถึงระบบประปา
ในประเทศไทยมีมากถึงรอยละ 94 ของครัวเรือนทั้งประเทศ แตยังคงมีบางแหงที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำตนทุนในฤดูแลง การ
สรางความมัน่คงดานนำ้สำหรบัประปาเมืองคอืจะทำอยางไรใหมนีำ้ตนทนุเพยีงพอรองรบัการเจรญิเติบโตหรอื   การพฒันาในอนาคต 
สวนประปาหมูบานนั้น นอกจากจะตองจัดหาน้ำตนทุนเพิ่มแลว การผลิตน้ำประปา ที่ไดมาตรฐานก็มีเพียงประมาณรอยละ 30 
เทานั้น ระบบประปาหมูบานสวนที่เหลือจึงยังคงเปนประเด็นทาทายของประเทศตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ที่ตองการใหมีการสนับสนุนน้ำดื่มที่ไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสมใหกับ
ประชาชนในทุกพื้นที่
 การสรางความมัน่คงดานนำ้เพือ่การอปุโภคบริโภคสามารถทำไดดวยวธิตีางๆเชนการจัดสรรนำ้ตนทนุใหกบัการผลตินำ้ประปา
การสำรองน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือการผันน้ำจากภายนอกเขามาในพื้นที่ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสำหรับในพื้นท่ีชนบทน้ันมี
ความเปนไปไดทีจ่ะทำระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานครอบคลุมท้ังประเทศ แตอาจตองใชตนทุนทีส่งูเกนิไปจึงมแีนวทางในการ
กำหนดคุณภาพน้ำใชของระบบประปาหมูบานทุกแหงใหไดตามมาตรฐานน้ำใชขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนน้ำดื่มหรือ         
นำ้บรโิภคมแีนวทางทีจ่ะสนับสนนุทกุองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมีระบบประปาอยางนอยหนึง่ระบบทีม่คีวามมัน่คงดานน้ำตนทนุ
และผลิตน้ำไดมาตรฐานน้ำดื่มเพื่อเปนการรับประกันวาในแตละทองถิ่นสามารถดูแลเรื่องน้ำดื่มไดดวยตนเอง นอกเหนือจากนี้จะ
เปนการใชระบบแจกจายน้ำโดยจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อดำเนินการ
 ดานที่ 2 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อการผลิต มีเปาประสงคคือการจัดหาน้ำตนทุนใหกับกิจกรรม 3 ประเภทหลัก ไดแกการ
เกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ
 ในดานการจัดหาน้ำใหภาคการเกษตร พบวาจากพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยประมาณ 150 ลานไรปจจุบันมีพื้นที่ที่มี
ระบบชลประทานสมบูรณประมาณ 33 ลานไรและคาดวาจะจัดหาพื้นที่ชลประทานไดเต็มศักยภาพไมเกิน 60 ลานไร โดยในสวนนี้ 
ประเทศไทยยงัคงมปีระเด็นทีต่องพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพการใชน้ำเนือ่งจากมกีารลงทนุในพืน้ทีน่ีเ้ปนจำนวนมากการปรบัระบบการ
เพาะปลกูใหสามารถประหยดันำ้หรอืเพิม่มลูคาจงึมคีวามจำเปนมฉิะน้ันแลวมลูคานำ้ตอหนวยทีใ่ชในการผลติของประเทศไทยกจ็ะ
อยูในเกณฑต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
 สำหรบัการสรางความม่ันคงของนำ้เพือ่การเกษตรในพ้ืนทีเ่กษตรนำ้ฝน สามารถทำไดในลักษณะ   การจดัหาแหลงนำ้ขนาดเลก็
แหลงน้ำในไรนา หรือน้ำบาดาลซึ่งมีขีดความสามารถในการสนับสนุนคอนขางจำกัด ดังนั้น แนวทางในอนาคตจึงเนนการสนับสนุน
เพื่อลดความเสียหายจากภัยแลงในพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่จะยังคงเหลืออยูไมนอยกวา 90 ลานไร นอกจากนั้นการใชระบบอนุรักษดิน
และน้ำการเก็บน้ำฝนในพื้นที่เพื่อใชประโยชนใหไดมากที่สุดก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการ
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ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชก็จะตองดำเนินการในพื้นที่ที่ขาดศักยภาพทางดานดินและน้ำ
 สวนการจดัหานำ้เพือ่การผลติของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารนัน้ โดยรวมแลวภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารมีการใช
น้ำในปรมิาณไมมากเมือ่เปรยีบเทียบกบัการใชนำ้เพือ่การเกษตร แตอยางไรก็ดีการใชน้ำมกัจะอยูในพืน้ทีเ่ดียวกนักบัภาคการเกษตร
หรือเปนการใชน้ำรวมกัน เชน ภาคตะวันออก ลุมน้ำ   แมกลอง หรือลุมน้ำเจาพระยา ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองมีหลักเกณฑ
การจัดสรรน้ำที่เหมาะสมและ  เปนธรรมทั้งในสภาวะปกติหรือสภาวะวิกฤต ซึ่งอาจจะตองมีการสรางระบบการแลกเปลี่ยนระหวาง
ภาคการใชในอนาคตหรือการใชมาตรการเสริมควบคูกันไป เชน การสำรองน้ำ การประหยัดน้ำ และการใชน้ำซ้ำ
 เปาหมายทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ทีเ่ปนเปาหมายของแผนแมบทการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ทัง้ระบบลุมนำ้ คอื การเพิม่ผลติ
ภาพการใชน้ำ หรอื Productivity ซึง่หมายถงึมลูคาผลผลติทีไ่ดจากการใชทรพัยากรนำ้ 1 ลกูบาศกเมตร โดยในปจจบุนันีป้ระเทศไทย
มีผลิตภาพการใชน้ำในภาพรวมที่วัดจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ประมาณ 48 บาทตอลูกบาศกเมตร เทานั้น 
ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของโลกที่มีคาประมาณ 2,780 บาท ถึง 58 เทา สวนผลิตภาพการใชน้ำในภาคเกษตรของประเทศไทยมีคาประมาณ 
2.4 บาทตอลูกบาศกเมตร และภาคอุตสาหกรรมมีคาประมาณ 598 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของโลกทั้งสิ้น 
(โครงการจัดทำขอมูลผลิตภาพการใชน้ำภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580), สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ.2565) ดังนั้นจะตองเพิ่มผลิตภาพการใชน้ำในดานตางๆ เพื่อใหสามารถสรางความคุมคาของการใช
ทรัพยากรน้ำในการลงทุนและพัฒนาได
 ดานที่ 3 ความมั่นคงดานภัยพิบัติจากน้ำ มีเปาประสงคคือการลดผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และดานเศรษฐกิจตาง ๆ  จาก
สถานการณดานอุทกภยัทีผ่านมาจะเหน็ไดวา เกอืบทกุประเทศทัว่โลกไดรับผลกระทบจากภยัพบิตัดิานนำ้ทีเ่กดิบอยครัง้และรุนแรง
มากขึน้ ดงันัน้แนวทางในการดำเนนิการเพือ่การบรรเทาอทุกภยัจึงจำเปนตองมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการปองกันเตม็ทีใ่นแตละ
พืน้ทีน่อกจากจะมขีอจำกดัในการดำเนนิการแลวอาจจะทำใหมผีลกระทบไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนการใชมาตรการดานการบริหารจดัการอทุกภยั
เชนการเตรียมการเผชิญเหตุการบรรเทาและการฟนฟู จึงเปนแนวทางที่ควรใหความสำคัญมากขึ้น
 แนวทางในปจจบัุนสำหรบัประเทศไทยเปนการเลอืกทีจ่ะปองกนัในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสยีหายทางเศรษฐกจิสงูสำหรบัพืน้ทีก่ารเกษตร 
ยังคงเนนใหมีการปองกันเพื่อบรรเทาความเสียหายในระดับท่ีเหมาะสมเชนอาจจะกำหนดใหมีการปองกันท่ีระดับคาบอุบัติไมเกิน
5  ป  สวนการเกดิอทุกภยัในบางลกัษณะเชนนำ้หลากดินโคลนถลมหรือนำ้ทวมฉับพลันในทีร่าบเชงิเขาอาจจะทำการปองกันไดเพยีง
เล็กนอย ดังนั้นควรจะตองใหความสำคัญกับการเตือนภัย การปรับสภาพการอยูอาศัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนให
ทองถิ่นและชุมชนสามารถจัดการไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง
 สำหรับมาตรการอื่นๆ ที่มีความจำเปนที่จะตองดำเนินการควบคูกันไปคือ การจัดทำผังการใชประโยชนที่ดิน หรือการจัดทำ
ผงัการระบายนำ้สำหรบัชมุชนทีมี่ความหนาแนนสงู ทีจ่ะตองมกีารกำกบัดูแลประสิทธภิาพการระบายนำ้ตามผังนำ้เพือ่ลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติดานน้ำ
 ดานที่ 4 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอม  มีเปาประสงคคือการมีสถานภาพของทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับการดำเนิน 
ชีวิตของคนทั้งในดานคุณภาพและความยั่งยืนโดยเนนไปที่การคงอยูของ   ทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในแหลง
น้ำซึ่งสามารถจำแนกการจัดการเพื่อสรางความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอมไดเปน 2 ประเด็นหลัก ๆ  ที่มีความสัมพันธกัน คือ การ
จัดการดานน้ำเสีย และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำ
 ในดานการจัดการน้ำเสียจะเห็นไดวา โดยสวนใหญประเทศไทยจะมีปญหาคุณภาพน้ำในแหลงน้ำที่อยูใกลชุมชนหรือพื้นที่ทำ
เกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมีนอกจากนี้การจัดการดานคุณภาพน้ำที่อยูในเกณฑต่ำกวามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคยุโรปหรือประเทศที่อยูในแนวหนาของเอเซีย เชน น้ำเสียชุมชนที่ผานการบำบัดสามารถทำไดเพียงรอยละ 23 เมื่อเปรียบ
เทียบกับคาเฉลี่ยของโลกที่รอยละ 56 จึงทำใหสถานการณดานคุณภาพน้ำบางแหงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง แนวทางแกไขปญหา
หลกั ๆ  กค็อืการลดน้ำเสยีชมุชนและการควบคมุแหลงกำเนดิมลพษิทีม่คีวามเสีย่งซึง่ควรมกีารกำหนดกรอบการดำเนนิการในแตละ
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดำเนินการ เชน องคการจัดการน้ำเสียหรือเทศบาลขนาดใหญควรมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนที่สามารถเดินระบบไดไมต่ำกวารอยละ 80 การกำหนดเกณฑที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดำเนินการกอสรางระบบ
บำบัดน้ำเสียจากปริมาณหรือคุณภาพน้ำเสียที่เกิดขึ้นการกำหนดหนวยงานติดตามการจัดการน้ำเสียท่ีแหลงกำเนิดหรือหนวยงาน
กำกบัตรวจสอบแหลงกำเนดินำ้เสยีหรอืกจิกรรมทีท่ำใหเกดิมลพิษทางนำ้ และท่ีสำคญัคอืการเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหสามารถจัดการหรือควบคุมการเกิดน้ำเสียจากแหลงกำเนิดที่ไมแนนอน (Non-Point Source) ได เชน น้ำเสียจาก
พื้นที่ทำเกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมี
 สำหรับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำนั้นถือวามีความสัมพันธโดยตรงกับการจัดการน้ำเสีย แตจะเนนไปที่การจัดการคุณภาพ
นำ้เพือ่รักษาสภาพทางนเิวศวทิยาหรอืรกัษาสิง่แวดลอมทีด่เีพือ่ใหมทีรพัยากรนำ้ทีส่ามารถนำมาใชประโยชนไดอยางยัง่ยนื ถงึแมวา
คุณภาพนำ้ในแหลงนำ้หลกัสวนใหญของประเทศไทยจะอยูในเกณฑตามมาตรฐานแตแหลงนำ้ธรรมชาติทีอ่ยูใกลชมุชนจำนวนมาก
มีความเสื่อมโทรม จำเปนตองมีการฟนฟูสภาพทั้งดานคุณภาพน้ำการปรับปรุงภูมิทัศน และการบริหารจัดการดานการใชประโยชน
ของประชาชน ดังนั้นการดำเนินการจึงจะเนนไปที่การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ ทั้งโดยมาตรการใชสิ่ง
กอสราง เชน อาคารบังคับน้ำตาง ๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการน้ำได รวมถึงมาตรการไมใชสิ่งกอสรางที่เปนการฟนคุณคาและ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนริมแหลงน้ำนั้น ๆ เชน การสรางจิตสำนึกเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากแหลงน้ำอยางยั่งยืน
 นอกจากนี้แลว ยังมีประเด็นสำคัญของความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอมที่จะตองคำนึงถึงอีกประการคือ ปริมาณการไหลต่ำ
สุดในชวงฤดูแลง (Minimum Flow) เนื่องจากในปจจุบันนี้เกือบทุกลุมน้ำของประเทศไทยมีอางเก็บน้ำโดยเฉพาะอางเก็บน้ำขนาด
ใหญและขนาดกลางที่เปนแหลงน้ำตนทุนอยูในทั้งลำน้ำสาขาและลำน้ำหลัก การบริหารจัดการอางเก็บน้ำเพื่อการใชประโยชน
ของทรัพยากรน้ำมักสงผลกระทบตอการใชน้ำ  ในพื้นที่ทางดานทายน้ำ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดเกณฑของปริมาณน้ำเพื่อรักษา
ปริมาณการไหลใหเหมาะกับสภาพแวดลอมของลุมน้ำหรือปริมาณน้ำต่ำสุดที่อางเก็บน้ำควรระบายไปพื้นที่ทางดานทายน้ำ เพื่อให
พื้นที่ ลุมน้ำยังคงสภาพทางนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมไวดังเดิม โดยจะเปนการดำเนินการรวมกันของหนวยงาน    ที่เปนผูดูแลแหลง
น้ำตนทุนนั้น ๆ เชน กรมชลประทาน หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 จากเปาหมายของการสรางความมั่นคงดานน้ำทั้ง 4 ดาน สามารถนำมากำหนดเปนกรอบการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ำที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางสมดุลกับศักยภาพและเปนการใชแบบยั่งยืน ไมวาจะเปนน้ำอุปโภคบริโภคที่
ตองไดมาตรฐานเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท น้ำภาคการผลิตจะตองมีการจัดสรรน้ำที่เหมาะสมและเปนธรรมสำหรับทุก 
ภาคสวนการใชน้ำ โดยในพื้นที่ชลประทานจะเนนการเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกพืชที่สามารถเพิ่มผลิตภาพได สวนในพื้นที่เกษตร
น้ำฝนจะเนนการใชตามศักยภาพของดินและน้ำ สำหรับดานภัยพิบัติน้ำนั้น ยังคงเปนการปองกันและบรรเทาความเสียหายใน
ระดับที่เหมาะสมของแตละพื้นที่ เนื่องจากไมสามารถปองกันความเสียหายไดทั้งหมดแตจะมาเนนที่มาตรการดานการบริหาร
จัดการอุทกภัย และการจัดการตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสวน
ประเด็นในดานคุณภาพน้ำกับการอนุรักษฟนฟูจะเปนการจัดการในพื้นที่เฉพาะที่มีความหนาแนนหรือการรวมกลุมของชุมชนหรือ
พื้นที่ที่มีการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ำในเชิงเศรษฐกิจที่เปนแหลงที่กอใหเกิดมลพิษทางน้ำ



 ในอดีตที่ผานมาการวางแผนดานน้ำเนนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชนน้ำแลงน้ำทวม หรือน้ำเสีย   ซึ่งโดยสวนใหญเปนการนำ
เอาปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนตัวตั้ง แตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังคงมีความตองการในการพัฒนาทั้งทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนการนำเอาเปาหมายของการดำเนินงาน    มาเปนตัวตั้ง ดังนั้นไมวาการวางแผนดานน้ำจะเริ่มตนดวยการวิเคราะห
จากปญหาหรือการกำหนดเปาหมายของการดำเนินงาน ก็มีเปาหมายหลักเดียวกันเพื่อนำไปสูความมั่นคงดานน้ำนั่นเอง
 ความมั่นคงดานน้ำ หรือ Water Security มีวัตถุประสงคหลักคือการมีน้ำเพื่อความจำเปนขั้นพื้นฐาน ไมวาจะเปนการใชน้ำใน
การประกอบอาชีพพืน้ฐาน การลดความเสยีหายจากภยัพบิตัดิานนำ้ทีม่ผีลกระทบ   ตอความเปนอยู นอกจากนีย้งัตองมนีำ้เพือ่รองรบั
ความตองการใชน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ หรือจากผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีทำใหเกดิความเสีย่งนำ้ทวมและภัยแลงมากขึน้ รวมถงึควรมกีารพฒันาดานทรพัยากรนำ้เพือ่ใหมกีาร
บริการหรือมีสถานภาพเทาเทียมกับมาตรฐานในระดับโลกหรือภูมิภาค
 การสรางความมั่นคงดานน้ำไดถูกกำหนดเปนเปาประสงคของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 
2580)  ที่กำหนดวิสัยทัศนไววา“ทุกหมูบานมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุลโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน”  
ซึ่งหากพิจารณาในแตละประเด็นที่จะสรางความมั่นคงดานน้ำจะมีเปาหมายหรือทิศทางดำเนินงาน สรุปไดดังนี้
 ดานที่ 1 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีเปาประสงคคือการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับเมือง ซึ่งจัดหาและ 
บริการโดยการประปานครหลวงการประปาสวนภูมิภาคหรือองคกรปกครอง    สวนทองถิ่นขนาดใหญ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาน้ำ
อุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ชนบทหรือประปาหมูบาน ใหเพียงพอตอการใชในการดำรงชีวิต ซึ่งในปจจุบันนี้ การเขาถึงระบบประปา
ในประเทศไทยมีมากถึงรอยละ 94 ของครัวเรือนทั้งประเทศ แตยังคงมีบางแหงที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำตนทุนในฤดูแลง การ
สรางความมัน่คงดานนำ้สำหรบัประปาเมืองคอืจะทำอยางไรใหมนีำ้ตนทนุเพยีงพอรองรบัการเจรญิเติบโตหรอื   การพฒันาในอนาคต 
สวนประปาหมูบานนั้น นอกจากจะตองจัดหาน้ำตนทุนเพิ่มแลว การผลิตน้ำประปา ที่ไดมาตรฐานก็มีเพียงประมาณรอยละ 30 
เทานั้น ระบบประปาหมูบานสวนที่เหลือจึงยังคงเปนประเด็นทาทายของประเทศตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ที่ตองการใหมีการสนับสนุนน้ำดื่มที่ไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสมใหกับ
ประชาชนในทุกพื้นที่
 การสรางความมัน่คงดานนำ้เพือ่การอปุโภคบริโภคสามารถทำไดดวยวธิตีางๆเชนการจัดสรรนำ้ตนทุนใหกบัการผลตินำ้ประปา
การสำรองน้ำในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงหรือการผันน้ำจากภายนอกเขามาในพื้นที่ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสำหรับในพื้นที่ชนบทนั้นมี
ความเปนไปไดทีจ่ะทำระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐานครอบคลุมท้ังประเทศ แตอาจตองใชตนทุนทีส่งูเกนิไปจึงมแีนวทางในการ
กำหนดคุณภาพน้ำใชของระบบประปาหมูบานทุกแหงใหไดตามมาตรฐานน้ำใชขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนน้ำดื่มหรือ         
นำ้บรโิภคมแีนวทางทีจ่ะสนับสนนุทกุองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมีระบบประปาอยางนอยหนึง่ระบบทีม่คีวามมัน่คงดานน้ำตนทนุ
และผลิตน้ำไดมาตรฐานน้ำดื่มเพื่อเปนการรับประกันวาในแตละทองถิ่นสามารถดูแลเรื่องน้ำดื่มไดดวยตนเอง นอกเหนือจากนี้จะ
เปนการใชระบบแจกจายน้ำโดยจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อดำเนินการ
 ดานที่ 2 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อการผลิต มีเปาประสงคคือการจัดหาน้ำตนทุนใหกับกิจกรรม 3 ประเภทหลัก ไดแกการ
เกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ
 ในดานการจัดหาน้ำใหภาคการเกษตร พบวาจากพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยประมาณ 150 ลานไรปจจุบันมีพื้นที่ที่มี
ระบบชลประทานสมบูรณประมาณ 33 ลานไรและคาดวาจะจัดหาพื้นที่ชลประทานไดเต็มศักยภาพไมเกิน 60 ลานไร โดยในสวนนี้ 
ประเทศไทยยงัคงมปีระเด็นทีต่องพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพการใชน้ำเนือ่งจากมกีารลงทนุในพืน้ทีน่ีเ้ปนจำนวนมากการปรบัระบบการ
เพาะปลกูใหสามารถประหยดันำ้หรอืเพิม่มลูคาจงึมคีวามจำเปนมฉิะน้ันแลวมลูคานำ้ตอหนวยทีใ่ชในการผลติของประเทศไทยก็จะ
อยูในเกณฑต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
 สำหรบัการสรางความมัน่คงของนำ้เพือ่การเกษตรในพ้ืนทีเ่กษตรนำ้ฝน สามารถทำไดในลักษณะ   การจัดหาแหลงนำ้ขนาดเลก็
แหลงน้ำในไรนา หรือน้ำบาดาลซึ่งมีขีดความสามารถในการสนับสนุนคอนขางจำกัด ดังนั้น แนวทางในอนาคตจึงเนนการสนับสนุน
เพื่อลดความเสียหายจากภัยแลงในพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่จะยังคงเหลืออยูไมนอยกวา 90 ลานไร นอกจากนั้นการใชระบบอนุรักษดิน
และน้ำการเก็บน้ำฝนในพื้นที่เพื่อใชประโยชนใหไดมากที่สุดก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการ
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ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชก็จะตองดำเนินการในพื้นที่ที่ขาดศักยภาพทางดานดินและน้ำ
 สวนการจดัหานำ้เพือ่การผลติของภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิารนัน้ โดยรวมแลวภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารมกีารใช
นำ้ในปรมิาณไมมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชนำ้เพือ่การเกษตร แตอยางไรก็ดกีารใชน้ำมกัจะอยูในพืน้ทีเ่ดียวกนักบัภาคการเกษตร
หรือเปนการใชน้ำรวมกัน เชน ภาคตะวันออก ลุมน้ำ   แมกลอง หรือลุมน้ำเจาพระยา ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองมีหลักเกณฑ
การจัดสรรน้ำที่เหมาะสมและ  เปนธรรมทั้งในสภาวะปกติหรือสภาวะวิกฤต ซึ่งอาจจะตองมีการสรางระบบการแลกเปลี่ยนระหวาง
ภาคการใชในอนาคตหรือการใชมาตรการเสริมควบคูกันไป เชน การสำรองน้ำ การประหยัดน้ำ และการใชน้ำซ้ำ
 เปาหมายทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ทีเ่ปนเปาหมายของแผนแมบทการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ทัง้ระบบลุมนำ้ คอื การเพิม่ผลติ
ภาพการใชนำ้ หรอื Productivity ซึง่หมายถงึมูลคาผลผลติทีไ่ดจากการใชทรพัยากรนำ้ 1 ลกูบาศกเมตร โดยในปจจบุนันีป้ระเทศไทย
มีผลิตภาพการใชน้ำในภาพรวมที่วัดจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ประมาณ 48 บาทตอลูกบาศกเมตร เทานั้น 
ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของโลกที่มีคาประมาณ 2,780 บาท ถึง 58 เทา สวนผลิตภาพการใชน้ำในภาคเกษตรของประเทศไทยมีคาประมาณ 
2.4 บาทตอลูกบาศกเมตร และภาคอุตสาหกรรมมีคาประมาณ 598 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของโลกทั้งสิ้น 
(โครงการจัดทำขอมูลผลิตภาพการใชน้ำภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580), สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ.2565) ดังนั้นจะตองเพิ่มผลิตภาพการใชน้ำในดานตางๆ เพื่อใหสามารถสรางความคุมคาของการใช
ทรัพยากรน้ำในการลงทุนและพัฒนาได
 ดานที่ 3 ความมั่นคงดานภัยพิบัติจากน้ำ มีเปาประสงคคือการลดผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และดานเศรษฐกิจตาง ๆ  จาก
สถานการณดานอุทกภยัท่ีผานมาจะเหน็ไดวา เกือบทุกประเทศทัว่โลกไดรับผลกระทบจากภัยพบิตัดิานนำ้ทีเ่กดิบอยครัง้และรุนแรง
มากขึน้ ดงันัน้แนวทางในการดำเนนิการเพือ่การบรรเทาอทุกภัยจึงจำเปนตองมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการปองกันเตม็ทีใ่นแตละ
พืน้ทีน่อกจากจะมขีอจำกดัในการดำเนนิการแลวอาจจะทำใหมผีลกระทบไปยงัพ้ืนทีอ่ื่นการใชมาตรการดานการบรหิารจดัการอทุกภยั
เชนการเตรียมการเผชิญเหตุการบรรเทาและการฟนฟู จึงเปนแนวทางที่ควรใหความสำคัญมากขึ้น
 แนวทางในปจจบุนัสำหรบัประเทศไทยเปนการเลอืกทีจ่ะปองกนัในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสยีหายทางเศรษฐกจิสงูสำหรบัพืน้ทีก่ารเกษตร 
ยังคงเนนใหมีการปองกันเพื่อบรรเทาความเสียหายในระดับที่เหมาะสมเชนอาจจะกำหนดใหมีการปองกันที่ระดับคาบอุบัติไมเกิน
5  ป  สวนการเกิดอทุกภยัในบางลกัษณะเชนนำ้หลากดนิโคลนถลมหรอืนำ้ทวมฉบัพลนัในทีร่าบเชงิเขาอาจจะทำการปองกนัไดเพยีง
เล็กนอย ดังนั้นควรจะตองใหความสำคัญกับการเตือนภัย การปรับสภาพการอยูอาศัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนให
ทองถิ่นและชุมชนสามารถจัดการไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง
 สำหรับมาตรการอื่นๆ ที่มีความจำเปนที่จะตองดำเนินการควบคูกันไปคือ การจัดทำผังการใชประโยชนที่ดิน หรือการจัดทำ
ผงัการระบายนำ้สำหรบัชมุชนทีมี่ความหนาแนนสงู ทีจ่ะตองมกีารกำกับดแูลประสทิธภิาพการระบายนำ้ตามผงันำ้เพือ่ลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติดานน้ำ
 ดานที่ 4 ความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอม  มีเปาประสงคคือการมีสถานภาพของทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับการดำเนิน 
ชีวิตของคนทั้งในดานคุณภาพและความยั่งยืนโดยเนนไปที่การคงอยูของ   ทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในแหลง
น้ำซึ่งสามารถจำแนกการจัดการเพื่อสรางความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอมไดเปน 2 ประเด็นหลัก ๆ  ที่มีความสัมพันธกัน คือ การ
จัดการดานน้ำเสีย และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำ
 ในดานการจัดการน้ำเสียจะเห็นไดวา โดยสวนใหญประเทศไทยจะมีปญหาคุณภาพน้ำในแหลงน้ำที่อยูใกลชุมชนหรือพื้นที่ทำ
เกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมีนอกจากนี้การจัดการดานคุณภาพน้ำที่อยูในเกณฑต่ำกวามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคยุโรปหรือประเทศที่อยูในแนวหนาของเอเซีย เชน น้ำเสียชุมชนที่ผานการบำบัดสามารถทำไดเพียงรอยละ 23 เมื่อเปรียบ
เทียบกับคาเฉลี่ยของโลกที่รอยละ 56 จึงทำใหสถานการณดานคุณภาพน้ำบางแหงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง แนวทางแกไขปญหา
หลกั ๆ  กค็อืการลดน้ำเสยีชมุชนและการควบคมุแหลงกำเนดิมลพษิทีม่คีวามเสีย่งซึง่ควรมกีารกำหนดกรอบการดำเนนิการในแตละ
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดำเนินการ เชน องคการจัดการน้ำเสียหรือเทศบาลขนาดใหญควรมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนที่สามารถเดินระบบไดไมต่ำกวารอยละ 80 การกำหนดเกณฑที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดำเนินการกอสรางระบบ
บำบัดน้ำเสียจากปริมาณหรือคุณภาพน้ำเสียที่เกิดขึ้นการกำหนดหนวยงานติดตามการจัดการน้ำเสียที่แหลงกำเนิดหรือหนวยงาน
กำกบัตรวจสอบแหลงกำเนดินำ้เสยีหรอืกจิกรรมทีท่ำใหเกดิมลพษิทางนำ้ และทีส่ำคญัคอืการเพิม่ขดีความสามารถขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหสามารถจัดการหรือควบคุมการเกิดน้ำเสียจากแหลงกำเนิดที่ไมแนนอน (Non-Point Source) ได เชน น้ำเสียจาก
พื้นที่ทำเกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมี
 สำหรับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ำนั้นถือวามีความสัมพันธโดยตรงกับการจัดการน้ำเสีย แตจะเนนไปที่การจัดการคุณภาพ
นำ้เพือ่รักษาสภาพทางนเิวศวทิยาหรอืรกัษาสิง่แวดลอมทีด่เีพือ่ใหมทีรพัยากรนำ้ทีส่ามารถนำมาใชประโยชนไดอยางยัง่ยนื ถงึแมวา
คณุภาพนำ้ในแหลงนำ้หลกัสวนใหญของประเทศไทยจะอยูในเกณฑตามมาตรฐานแตแหลงนำ้ธรรมชาติทีอ่ยูใกลชมุชนจำนวนมาก
มีความเสื่อมโทรม จำเปนตองมีการฟนฟูสภาพทั้งดานคุณภาพน้ำการปรับปรุงภูมิทัศน และการบริหารจัดการดานการใชประโยชน
ของประชาชน ดังนั้นการดำเนินการจึงจะเนนไปที่การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ ทั้งโดยมาตรการใชสิ่ง
กอสราง เชน อาคารบังคับน้ำตาง ๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการน้ำได รวมถึงมาตรการไมใชสิ่งกอสรางที่เปนการฟนคุณคาและ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนริมแหลงน้ำนั้น ๆ เชน การสรางจิตสำนึกเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากแหลงน้ำอยางยั่งยืน
 นอกจากนี้แลว ยังมีประเด็นสำคัญของความมั่นคงดานน้ำเพื่อสิ่งแวดลอมที่จะตองคำนึงถึงอีกประการคือ ปริมาณการไหลต่ำ
สุดในชวงฤดูแลง (Minimum Flow) เนื่องจากในปจจุบันนี้เกือบทุกลุมน้ำของประเทศไทยมีอางเก็บน้ำโดยเฉพาะอางเก็บน้ำขนาด
ใหญและขนาดกลางที่เปนแหลงน้ำตนทุนอยูในทั้งลำน้ำสาขาและลำน้ำหลัก การบริหารจัดการอางเก็บน้ำเพื่อการใชประโยชน
ของทรัพยากรน้ำมักสงผลกระทบตอการใชน้ำ  ในพื้นที่ทางดานทายน้ำ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดเกณฑของปริมาณน้ำเพื่อรักษา
ปริมาณการไหลใหเหมาะกับสภาพแวดลอมของลุมน้ำหรือปริมาณน้ำต่ำสุดที่อางเก็บน้ำควรระบายไปพื้นที่ทางดานทายน้ำ เพื่อให
พื้นที่ ลุมน้ำยังคงสภาพทางนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมไวดังเดิม โดยจะเปนการดำเนินการรวมกันของหนวยงาน    ที่เปนผูดูแลแหลง
น้ำตนทุนนั้น ๆ เชน กรมชลประทาน หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 จากเปาหมายของการสรางความมั่นคงดานน้ำทั้ง 4 ดาน สามารถนำมากำหนดเปนกรอบการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ำที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางสมดุลกับศักยภาพและเปนการใชแบบยั่งยืน ไมวาจะเปนน้ำอุปโภคบริโภคที่
ตองไดมาตรฐานเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท น้ำภาคการผลิตจะตองมีการจัดสรรน้ำที่เหมาะสมและเปนธรรมสำหรับทุก 
ภาคสวนการใชน้ำ โดยในพื้นที่ชลประทานจะเนนการเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกพืชที่สามารถเพิ่มผลิตภาพได สวนในพื้นที่เกษตร
น้ำฝนจะเนนการใชตามศักยภาพของดินและน้ำ สำหรับดานภัยพิบัติน้ำนั้น ยังคงเปนการปองกันและบรรเทาความเสียหายใน
ระดับที่เหมาะสมของแตละพื้นที่ เนื่องจากไมสามารถปองกันความเสียหายไดทั้งหมดแตจะมาเนนที่มาตรการดานการบริหาร
จัดการอุทกภัย และการจัดการตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสวน
ประเด็นในดานคุณภาพน้ำกับการอนุรักษฟนฟูจะเปนการจัดการในพื้นที่เฉพาะที่มีความหนาแนนหรือการรวมกลุมของชุมชนหรือ
พื้นที่ที่มีการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ำในเชิงเศรษฐกิจที่เปนแหลงที่กอใหเกิดมลพิษทางน้ำ



ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ

“มุมมองของวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศ”
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป ของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาไดใหศิษยเกาเขียน
บทความเกีย่วกบังานดานทรพัยากรนำ้ทีม่คีวามสำคญักบัประเทศไทย เพ่ือเปนประโยชนตอนิสิตปจจุบนัทีก่ำลังศกึษาเลาเรยีนวชิา
อยูหรือผูสนใจ
 ดิฉันในฐานะศิษยเกาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รุนที่ 6 (WE6) ซึ่งจัดไดวาเปนรุนแรกๆของหลักสูตร ที่ไดแยกออกมาจาก
วิศวกรรมโยธาในขณะนั้นหลายทานก็ยังมีความสงสัยอยูวา สาขานี้ตางจากวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมสิ่ง
แวดลอมอยางไร อยางไรก็ตามเมื่อสอบเทียบเอ็นทรานซรหัสรวมเขามาแลวก็เรียนตอไปดวยความคิดวา น้ำคงจะเปนเรื่องสำคัญ
กับประเทศจึงไดมีการกอตั้งภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำขึ้นมา ซึ่งในขณะนั้นก็มีเพื่อนๆที่สนิทกันเรียนในภาควิชารุน  WE6 ใน
กลุมอีก 7 คนไดแก อัด, ตน, ยะ, นก, หนุม, ซุย และอาจารยฉุย ทำใหการเรียนปริญญาตรีในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความ
สนุกสนานและเปนความสุขชวงหนึ่งของชีวิต ทั้งมีอาจารยและรุนพี่ ที่นารัก (โดยเฉพาะพี่ป พี่เกศ และพี่ติ่ง แหง WE5) มารวมทำ
กิจกรรมกันอยางกลมเกลียว ทำใหการเรียนในระดับปริญญาตรีผานไปอยางรวดเร็ว โดยในขณะนั้น  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากร
น้ำ ซึ่งเปนสาขาวิชาใหมจึงยังใชใบประกอบวิชาชีพ กว.ของวิศวกรรมโยธา จึงตองมีการเรียนวิชาตางๆเพิ่มเติม เชน วิศวกรรม
โครงสราง และวิศวกรรมสำรวจ(Survey) รวมกับเพื่อนๆในสาขาวิศวกรรมโยธาดวย โดยตอมา ดิฉันไดเรียนตอในสาขาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ และวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท ณ University of Newcastle upon Tyne, UK และระดับ
ปริญญาเอก ณ University of Wisconsin – Madison, USA เรียกไดวาเปนสาขาดานน้ำทั้ง 3 ปริญญาก็วาได สวนของเพื่อนๆ 
และพี่ๆ ในภาควิชานั้นบางก็เรียนตอ บางก็เริ่มทำงาน จนปจจุบันทุกทานลวนเปนผูบริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนชั้นนำ เปน
อาจารย เปนที่ปรึกษา และเจาของกิจการ
 ในชีวิตการทำงานนับไดวา ไดทำงานรับราชการ ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.) เปน
เวลานานมากที่สุดกวา 20 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึงพ.ศ. 2564 ไดรับตำแหนงเลขาธิการ เปนตำแหนงสูงสุดขององคกร ทำให
มีโอกาสไดนำความรูมาใชในการพัฒนานโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เชน การปรับปรุง  พรบ. สงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการใช พรบ. สิ่งแวดลอม
นี้มาตั้งแตป พ.ศ.2535 โดยไดปรับปรุงในหมวดของการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment 
หรือ EIA)  ใหมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากขึ้น และไดเพิ่มเรื่องการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment หรือ SEA) เพื่อเปนเครื่องมือใหมในการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมใหมีความรอบคอบมากขึ้น
ดวย (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 ) นอกจากนั้น ยังไดมีการนำความรูมาใช
พัฒนาคูมือและจัดทำแนวทางในการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาดานตางๆทั้งของรัฐและเอกชน เชน 
โครงการดานแหลงน้ำ, โครงสรางพื้นฐานทางบก ทางน้ำและทางอากาศ, โครงการดานโรงไฟฟา, อุตสาหกรรม, เหมืองแร และการ
สำรวจขดุเจาะปโตรเลยีมตางๆ ซึ่งเรยีกไดวาไดนำความรูจากหลายวชิามาใชในการทำงานโดยเฉพาะวชิาพืน้ฐานในระดบั 
ปริญญาตรี เชน วิชาชลศาสตร (Hydraulic), อุทกศาสตร(Hydology), กลศาสตรของไหล(Fluid Mechanics), การจัดการน้ำใตดิน 
(Groundwater Management), วิศวกรรมชายฝง(Coastal Engineering), การวางแผนลุมน้ำ(Watershed Management), 
การระบายน้ำ(Urban Drainage), การจัดการของเสีย(Waste Management) รวมทั้งสาขาวิชาในดานสังคม สถิติ และ
เศรษฐศาสตร ทั้งนี้ในสวนของการทำงานในหนวยงานราชการซึ่งเปนผูกำหนดนโยบายของประเทศหรือที่เรียกวา นโยบาย 
สาธารณะ  (Public Policy) นั้น  ดิฉันเห็นวา วิชาเศรษฐศาสตรเปนพื้นฐานที่จำเปนที่นำมาใชประโยชนในการวางนโยบายให
ครอบคลุมมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในการวิเคราะหการลงทุนโครงการของรัฐที่ตองดูความคุมคา และ
ประโยชนของประเทศทั้งในรูปของตัวเงินและมิใชตัวเงินควบคูกัน จึงขอแนะนำใหนิสิตปจจุบันไดศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรนี้ไวเปน 
พื้นฐานดวย
 ในสวนของการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศไปสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั ทีใ่หความสำคญักบัการใหการสนบัสนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการจดัทำระบบการจดัการขยะ
และน้ำเสียในจังหวัดตางๆ นอกจากนั้นยังมีโอกาสไดทำงานในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศ 
เชน การจัดการลุมน้ำโขงภายใตขอตกลงแมน้ำโขง (Mekong Agreement,1995)  เนื่องจากในขณะนั้นยังไมมีการจัดตั้งกรมทรัพยากร
น้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติขึ้น สผ.จึงเปนหนวยงาน ประสานงานกลางของ Mekong River Commission (MRC) รวม

ถึงงานดานอนุสัญญาระหวางประเทศ เชน การดำเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate 
Change ซึ่งเปนงานที่สำคัญในเวทีประชาคมโลก โดยไดกำหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของไทย รวมทั้งไดจัดทำ(ราง) 
พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พ.ศ. … ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับการทำงานทั้งในดานการ
ลดกาซเรือนกระจก (Mitigation)และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)  และการรายงานบัญชีกาซ
เรือนกระจกของไทย
 ตอมา ดิฉันไดรับมอบหมายใหดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (สคทช.)  ซึ่งเปน
หนวยงานใหมภายใตสำนักนายกรัฐมนตรี ภารกิจที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศใหเปนไป 
อยางมีเอกภาพ จัดทำนโยบายดานการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ เรงแกไขปญหาการกระจายการถือครองที่ดินใหกับราษฎร
ที่ไรที่ดินทำกิน การสำรวจตรวจสอบพิสูจนสิทธิ การจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศที่ดินของประเทศ รวมถึงการแกไขปญหาที่ดิน 
ซอนทับของหนวยงานตางๆ จัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการภายใตมาตราสวน 1:4000 หรือ One map ซึ่งในสวน
ของการจดัทีด่นิทำกนิกบัราษฎรทีไ่รทีด่นิทำกนินัน้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และโครงสรางพ้ืนฐานในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะการจัดหา
แหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรถือเปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนอยางยิ่ง ทั้งดานการบริหารจัดการน้ำผิวดินควบคูไป 
กับการจัดการน้ำใตดิน การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการใหองคความรูกับเกษตรกร เชน เกษตรทฤษฎีใหม เพื่อยกระดับสรางราย
ไดใหมากขึ้น สรางชองทางการตลาด พัฒนาสินคาภายใตมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practice หรือ GAP) และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากการมีที่ดินทำกินนั้น มิใชปจจัยเดียวในการ
ดำรงชีพ จึงตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกรในพื้นที่ดวย ปญหาการไรที่ดินทำกินนั้นเปนปญหา
สำคัญของประเทศทีต่องแกไขในหลายมิต ิเพราะเราตองยอมรบัวามรีาษฎรจำนวนมากอาศยัอยูในพืน้ทีป่าโดยเฉพาะในพืน้ท่ีตนนำ้
ที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ำ 1 และ 2 ดังนั้น การที่จะทำใหคนอยูกับปาไดอยางยั่งยืนนั้นตองมีการสงเสริมพัฒนาอาชีพและการเกษตร
บนพื้นฐานของหลักวิชาการดานการอนุรักษน้ำและดินรวมดวย ทั้งเรื่องประเภทของพืช การจัดการน้ำ การกักเก็บรักษาน้ำ การจัด
ทำฝายชะลอนำ้ และการปองกนัการชะลางพงัทลายของดนิ ซึง่ศาสตรวชิาเหลานี ้เปนสาขาวชิาทีส่อนในภาควชิาวิศวกรรมทรพัยากร
นำ้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วของจากประสบการณทีผ่านมาจะเหน็ไดวาสิง่ทีส่ำคญัทีเ่ปนหวัใจของการศกึษาทีไ่ดมอบหลักการสำคญัสำหรบั
การดำรงชีวิตและการทำงานก็คือ การศึกษาคนควาดวยตัวเอง การเรียนรูนั้นไมมีที่สิ้นสุด เพราะบริบทของสังคมและโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ การทำงานตองอาศัยการพัฒนาทักษะทั้งศาสตรและศิลป
 สรปุสดุทายนี ้ดฉินัขอเชิญชวนพีน่องชาววศิวกรทัง้หลายไดนำวชิาความรูและประสบการณมาเปนพลงัรวมกนัพฒันาประเทศ
ใหเติบโต มีความเจริญกาวหนาเพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศไทยใหมีความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตการ
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยึดการทำประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติมาเปนหลักในการทำงาน รวมทั้ง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ อาทิ รศ.ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, รศ.ดร.วีระพล แตสมบัติ, 
รศ.ดร.พงษศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์, ศ.ฉลอง เกิดพิทักษ, รศ.ชัยวัฒน ขยันการนาวี, รศ.ไสว พงศสุวรรณ, รศ.พอ.ดร.ไพโรจน เกรียง
ศิริ และอาจารยอีกหลายๆ ทาน  ที่ชวยอบรมสั่งสอนลูกศิษยนี้ใหไดมีโอกาสไดทำประโยชนใหกับสังคมและประเทศ ดิฉันขอนอม
รำลึกและกราบขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานเปนอยางสูงดวยคะ

Ref.
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
Mekong Agreement, 1995
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“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”



 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป ของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาไดใหศิษยเกาเขียน
บทความเก่ียวกับงานดานทรพัยากรนำ้ทีม่คีวามสำคญักบัประเทศไทย เพ่ือเปนประโยชนตอนิสิตปจจุบนัทีก่ำลงัศกึษาเลาเรยีนวชิา
อยูหรือผูสนใจ
 ดิฉันในฐานะศิษยเกาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รุนที่ 6 (WE6) ซึ่งจัดไดวาเปนรุนแรกๆของหลักสูตร ที่ไดแยกออกมาจาก
วิศวกรรมโยธาในขณะนั้นหลายทานก็ยังมีความสงสัยอยูวา สาขานี้ตางจากวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมสิ่ง
แวดลอมอยางไร อยางไรก็ตามเมื่อสอบเทียบเอ็นทรานซรหัสรวมเขามาแลวก็เรียนตอไปดวยความคิดวา น้ำคงจะเปนเรื่องสำคัญ
กับประเทศจึงไดมีการกอตั้งภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำขึ้นมา ซึ่งในขณะนั้นก็มีเพื่อนๆที่สนิทกันเรียนในภาควิชารุน  WE6 ใน
กลุมอีก 7 คนไดแก อัด, ตน, ยะ, นก, หนุม, ซุย และอาจารยฉุย ทำใหการเรียนปริญญาตรีในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความ
สนุกสนานและเปนความสุขชวงหนึ่งของชีวิต ทั้งมีอาจารยและรุนพี่ ที่นารัก (โดยเฉพาะพี่ป พี่เกศ และพี่ติ่ง แหง WE5) มารวมทำ
กิจกรรมกันอยางกลมเกลียว ทำใหการเรียนในระดับปริญญาตรีผานไปอยางรวดเร็ว โดยในขณะนั้น  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากร
น้ำ ซึ่งเปนสาขาวิชาใหมจึงยังใชใบประกอบวิชาชีพ กว.ของวิศวกรรมโยธา จึงตองมีการเรียนวิชาตางๆเพิ่มเติม เชน วิศวกรรม
โครงสราง และวิศวกรรมสำรวจ(Survey) รวมกับเพื่อนๆในสาขาวิศวกรรมโยธาดวย โดยตอมา ดิฉันไดเรียนตอในสาขาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ และวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท ณ University of Newcastle upon Tyne, UK และระดับ
ปริญญาเอก ณ University of Wisconsin – Madison, USA เรียกไดวาเปนสาขาดานน้ำทั้ง 3 ปริญญาก็วาได สวนของเพื่อนๆ 
และพี่ๆ ในภาควิชานั้นบางก็เรียนตอ บางก็เริ่มทำงาน จนปจจุบันทุกทานลวนเปนผูบริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนชั้นนำ เปน
อาจารย เปนที่ปรึกษา และเจาของกิจการ
 ในชีวิตการทำงานนับไดวา ไดทำงานรับราชการ ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.) เปน
เวลานานมากที่สุดกวา 20 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึงพ.ศ. 2564 ไดรับตำแหนงเลขาธิการ เปนตำแหนงสูงสุดขององคกร ทำให
มีโอกาสไดนำความรูมาใชในการพัฒนานโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เชน การปรับปรุง  พรบ. สงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการใช พรบ. สิ่งแวดลอม
นี้มาตั้งแตป พ.ศ.2535 โดยไดปรับปรุงในหมวดของการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment 
หรือ EIA)  ใหมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากขึ้น และไดเพิ่มเรื่องการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment หรือ SEA) เพื่อเปนเครื่องมือใหมในการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวมใหมีความรอบคอบมากขึ้น
ดวย (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 ) นอกจากนั้น ยังไดมีการนำความรูมาใช
พัฒนาคูมือและจัดทำแนวทางในการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาดานตางๆทั้งของรัฐและเอกชน เชน 
โครงการดานแหลงน้ำ, โครงสรางพื้นฐานทางบก ทางน้ำและทางอากาศ, โครงการดานโรงไฟฟา, อุตสาหกรรม, เหมืองแร และการ
สำรวจขดุเจาะปโตรเลยีมตางๆ ซึ่งเรยีกไดวาไดนำความรูจากหลายวชิามาใชในการทำงานโดยเฉพาะวชิาพืน้ฐานในระดบั 
ปริญญาตรี เชน วิชาชลศาสตร (Hydraulic), อุทกศาสตร(Hydology), กลศาสตรของไหล(Fluid Mechanics), การจัดการน้ำใตดิน 
(Groundwater Management), วิศวกรรมชายฝง(Coastal Engineering), การวางแผนลุมน้ำ(Watershed Management), 
การระบายน้ำ(Urban Drainage), การจัดการของเสีย(Waste Management) รวมทั้งสาขาวิชาในดานสังคม สถิติ และ
เศรษฐศาสตร ทั้งนี้ในสวนของการทำงานในหนวยงานราชการซึ่งเปนผูกำหนดนโยบายของประเทศหรือที่เรียกวา นโยบาย 
สาธารณะ  (Public Policy) นั้น  ดิฉันเห็นวา วิชาเศรษฐศาสตรเปนพื้นฐานที่จำเปนที่นำมาใชประโยชนในการวางนโยบายให
ครอบคลุมมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในการวิเคราะหการลงทุนโครงการของรัฐที่ตองดูความคุมคา และ
ประโยชนของประเทศทั้งในรูปของตัวเงินและมิใชตัวเงินควบคูกัน จึงขอแนะนำใหนิสิตปจจุบันไดศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรนี้ไวเปน 
พื้นฐานดวย
 ในสวนของการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศไปสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั ทีใ่หความสำคญักบัการใหการสนบัสนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการจดัทำระบบการจดัการขยะ
และน้ำเสียในจังหวัดตางๆ นอกจากนั้นยังมีโอกาสไดทำงานในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศ 
เชน การจัดการลุมน้ำโขงภายใตขอตกลงแมน้ำโขง (Mekong Agreement,1995)  เนื่องจากในขณะนั้นยังไมมีการจัดตั้งกรมทรัพยากร
น้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติขึ้น สผ.จึงเปนหนวยงาน ประสานงานกลางของ Mekong River Commission (MRC) รวม
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ถึงงานดานอนุสัญญาระหวางประเทศ เชน การดำเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate 
Change ซึ่งเปนงานที่สำคัญในเวทีประชาคมโลก โดยไดกำหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของไทย รวมทั้งไดจัดทำ(ราง) 
พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พ.ศ. … ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับการทำงานทั้งในดานการ
ลดกาซเรือนกระจก (Mitigation)และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)  และการรายงานบัญชีกาซ
เรือนกระจกของไทย
 ตอมา ดิฉันไดรับมอบหมายใหดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (สคทช.)  ซึ่งเปน
หนวยงานใหมภายใตสำนักนายกรัฐมนตรี ภารกิจที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศใหเปนไป 
อยางมีเอกภาพ จัดทำนโยบายดานการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ เรงแกไขปญหาการกระจายการถือครองที่ดินใหกับราษฎร
ที่ไรที่ดินทำกิน การสำรวจตรวจสอบพิสูจนสิทธิ การจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศที่ดินของประเทศ รวมถึงการแกไขปญหาที่ดิน 
ซอนทับของหนวยงานตางๆ จัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการภายใตมาตราสวน 1:4000 หรือ One map ซึ่งในสวน
ของการจดัทีด่นิทำกนิกบัราษฎรทีไ่รทีด่นิทำกนินัน้ การพัฒนาคณุภาพชีวติ และโครงสรางพ้ืนฐานในพืน้ท่ีโดยเฉพาะการจดัหา
แหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรถือเปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนอยางยิ่ง ทั้งดานการบริหารจัดการน้ำผิวดินควบคูไป 
กับการจัดการน้ำใตดิน การสงเสริมพัฒนาอาชีพและการใหองคความรูกับเกษตรกร เชน เกษตรทฤษฎีใหม เพื่อยกระดับสรางราย
ไดใหมากขึ้น สรางชองทางการตลาด พัฒนาสินคาภายใตมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practice หรือ GAP) และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากการมีที่ดินทำกินนั้น มิใชปจจัยเดียวในการ
ดำรงชีพ จึงตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกรในพื้นที่ดวย ปญหาการไรที่ดินทำกินนั้นเปนปญหา
สำคัญของประเทศทีต่องแกไขในหลายมติ ิเพราะเราตองยอมรบัวามรีาษฎรจำนวนมากอาศยัอยูในพืน้ทีป่าโดยเฉพาะในพืน้ท่ีตนนำ้
ที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ำ 1 และ 2 ดังนั้น การที่จะทำใหคนอยูกับปาไดอยางยั่งยืนนั้นตองมีการสงเสริมพัฒนาอาชีพและการเกษตร
บนพื้นฐานของหลักวิชาการดานการอนุรักษน้ำและดินรวมดวย ทั้งเรื่องประเภทของพืช การจัดการน้ำ การกักเก็บรักษาน้ำ การจัด
ทำฝายชะลอนำ้ และการปองกนัการชะลางพงัทลายของดิน ซ่ึงศาสตรวชิาเหลานี ้เปนสาขาวชิาทีส่อนในภาควชิาวิศวกรรมทรพัยากร
นำ้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วของจากประสบการณท่ีผานมาจะเหน็ไดวาสิง่ทีส่ำคญัทีเ่ปนหวัใจของการศกึษาทีไ่ดมอบหลักการสำคญัสำหรบั
การดำรงชีวิตและการทำงานก็คือ การศึกษาคนควาดวยตัวเอง การเรียนรูนั้นไมมีที่สิ้นสุด เพราะบริบทของสังคมและโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ การทำงานตองอาศัยการพัฒนาทักษะทั้งศาสตรและศิลป
 สรปุสดุทายนี ้ดฉินัขอเชิญชวนพีน่องชาววศิวกรทัง้หลายไดนำวชิาความรูและประสบการณมาเปนพลงัรวมกนัพฒันาประเทศ
ใหเติบโต มีความเจริญกาวหนาเพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศไทยใหมีความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตการ
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยึดการทำประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติมาเปนหลักในการทำงาน รวมทั้ง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ อาทิ รศ.ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, รศ.ดร.วีระพล แตสมบัติ, 
รศ.ดร.พงษศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์, ศ.ฉลอง เกิดพิทักษ, รศ.ชัยวัฒน ขยันการนาวี, รศ.ไสว พงศสุวรรณ, รศ.พอ.ดร.ไพโรจน เกรียง
ศิริ และอาจารยอีกหลายๆ ทาน  ที่ชวยอบรมสั่งสอนลูกศิษยนี้ใหไดมีโอกาสไดทำประโยชนใหกับสังคมและประเทศ ดิฉันขอนอม
รำลึกและกราบขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานเปนอยางสูงดวยคะ

Ref.
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
Mekong Agreement, 1995



นายธเนศร สมบูรณ
ผูอำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

การพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป

(พ.ศ. 2561 – 2580)

 ตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาแหลงน้ำ และเพิ่มพื้นที่
ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ำ (Basin – based Approach) ดวยลักษณะของพื้นที่ และรูปแบบของลุมน้ำที่มีอยูใน
ประเทศไทยนัน้ มีความแตกตาง และมีลกัษณะในแตละพืน้ที ่ดงันัน้การพฒันาแหลงนำ้ในแตละพืน้ทีจ่ะตองมกีารศกึษาลกัษณะของ
พื้นที่ และ ความตองการที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ลุมน้ำ เพื่อการวางแผนการพัฒนาโครงการ แบบอเนกประสงคในแตละ
ลุมน้ำ ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแตแหลงน้ำที่ตองพัฒนาขึ้นมาใหม แหลงน้ำที่ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชัดเจน พรอมกับมีการ
ออกแบบ และวางแผนการพัฒนาแหลงน้ำที่มีลักษณะของแตละลุมน้ำ โดยแผนดังกลาวจะตองครอบคลุมการออกแบบ วางแผน 
และกำหนดชุดโครงการ (Package) แบบอเนกประสงค ที่สามารถระบุไดวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ำในรูปแบบใด และบนพื้นที่ใด 
ในแตละลุมนำ้ ซึง่การดำเนนิการอาจทำตัง้แตในระดบัลุมนำ้ยอย แลวจงึนำขอมลูเหลานัน้มาเชือ่มโยงบรูณาการใหเปนลุมนำ้ทีใ่หญ
ขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนที่มีความชัดเจน สามารถมองเห็นผลกระทบในวงกวาง และเพิ่มความสำคัญของโครงการได ซึ่งแผนพัฒนานี้
จะเปรียบเสมือนแผนแมบทการพัฒนาตามลุมน้ำ โดยหนวยงานที่ดำเนินการสามารถใชเปนแผนที่นำทางในการกอสรางโครงการ 
พรอมกับใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา และพัฒนาภาคีแบบบูรณาการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการในแตละพื้นที่ตอไป
ได
 
 ปจจุบันกรมชลประทานมีการการดำเนินงานในภาพรวม โดยกอสรางแหลงเก็บน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนเขตชลประทาน โดย
ในปจจุบันมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 34.88 ลานไร ประกอบดวย
  

  • โครงการชลประทานขนาดใหญ 19.27ลานไร
  • โครงการชลประทานขนาดกลาง 6.28ลานไร
  • โครงการชลประทานขนาดเล็ก 9.33ลานไร (กรมชลประทานดูแลรักษา 1.71ลานไร ,ถายโอนแลว 7.57ลานไร และ 
   อยูระหวางถายโอน 0.05ลานไร)
 
 การพฒันาแหลงนำ้และเพิม่พืน้ทีช่ลประทานในปจจบัุนดำเนนิงานการพฒันาแหลงนำ้ของกรมชลประทานจะมุงเนน การเพิม่
ศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ การปรับปรุงระบบสงน้ำ สรางแหลงเก็บน้ำในพื้นที่ใหสามารถกักเก็บน้ำไดอยางเต็มความจุของ
แหลงน้ำ เพื่อแกไขปญหาน้ำทวม - น้ำแลง เพื่อใหมีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม และสามารบริหารจัดการน้ำทั้งระบบใหมี
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ สงผลใหพืน้ทีท่างการเกษตรไดรบัประโยชนจากการพฒันาแหลงนำ้อยางคุมคานัน้ โดยปจจบุนักรมชลประทาน
มีแหลงน้ำที่พัฒนาแลว จำนวน 21,229 แหง มีปริมาตรน้ำเก็บกักรวมทั้งหมด 82,960.68 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 
34.88 ลานไร และพื้นที่รับประโยชน 31.43 ลานไรประกอบดวย 
  

  • โครงการขนาดใหญ 101 แหงปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 74,066.08 ลาน ลบ.ม.
   พื้นที่ชลประทาน 19.27ลานไร
  • โครงการขนาดกลาง 889 แหง ปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 5,372.55 ลาน ลบ.ม. 
   พื้นที่ชลประทาน 6.28 ลานไร
  • โครงการขนาดเล็ก 20,239 แหง ปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 3,522.05 ลาน ลบ.ม. 
   พื้นที่ชลประทาน 9.33 ลานไร (กรมชลประทานดูแลรักษา 1.71 ลานไร, ถายโอนแลว 7.57 ลานไร และอยูระหวาง 
   ถายโอน 0.05 ลานไร)

 แผนการพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในอนาคต ทางกรมชลประทานมีแผนการพัฒนาแหลงน้ำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จำนวนแหลงน้ำ 608 รายการ ประกอบดวย โครงการขนาดใหญ 80 แหง, โครงการขนาดกลาง 138 แหง กอสรางแหลง
น้ำและระบบสงน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท 280 แหง และแกมลิง 110 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  

  • มีความจุเพิ่มขึ้น 140.86 ลาน ลบ.ม.
  • ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 162,400 ไร 
  • พื้นที่รับประโยชน 372,827 ไร
 
  การพัฒนาแหลงน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหเต็มตามศักยภาพและเปาหมาย ที่สอดคลองกับแผนแมบทและพัฒนา
แหลงน้ำ โดยใหความสำคญักบัโครงการในลกัษณะลุมนำ้ยอยทัง้ระบบ (ใหญ-กลาง-เลก็-สบูนำ้-แกมลงิ -ระบบสงนำ้ ในสวนทีมี่แหลง
กกัเกบ็นำ้แลว ฯลฯ) ทัง้นีก้ารดาํเนนิงานในสวนนีจ้ะมุงเนนไปทีก่ารนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมดานชลประทานรูปแบบใหมมาปรบั
ใชเพือ่สงเสรมิการพฒันาแหลงนำ้รปูแบบใหม และปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการน้ำอนัจะนํามาสูการพัฒนาเปนพืน้ทีช่ลประทาน
ในอนาคตได อีกทั้งแหลงน้ำ และอาคารชลประทานที่มีอยูในปจจุบันอาจมีสภาพที่ทรุดโทรม หรือมีปริมาณน้ำเก็บกักที่ไมเพียงพอ
กบัความตองการใชนำ้ในพืน้ที ่ดงันัน้กลยทุธในสวนนีจึ้งมุงเนนไปท่ีแนวทางการปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลงนำ้ และอาคารชลประทาน
ตางๆ เพื่อเพิ่มความจุในการเก็บน้ำ อันจะนํามาถึงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานมากขึ้น หรือมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการใช
นำ้ทีเ่พ่ิมมากขึน้ไดจากการดำเนนิงานทีผ่านมาของกรมชลประทานในภาพรวม พบวาในแตละพืน้ทีม่จีดัทำแผนบรหิารจัดการนำ้ท้ัง
ระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำมีการสรางแหลงเก็บกักน้ำในพื้นที่เพิ่มเติม เพิ่มปริมาณน้ำตนทุน 
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบ ใหสามารถแกไขปญหาน้ำแลง-น้ำทวม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต 
น้ำอุปโภคบริโภค ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการสำคัญตามนโยบายของทาง
รฐับาล ไมวาจะเปนโครงการคลองระบายนำ้หลาก บางบาล-บางไทร เพ่ือปองกนัอทุกภยั หรอืโครงการพัฒนาแหลงนำ้และการจดัการ
ทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการอางเก็บน้ำคลองวังโตนดและโครงการสูบผันน้ำตางๆ 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งกรมชลประทานเองยังมีการลงนาม MOU รวมกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภคใหมีอยางเพียงพอ
 
 อยางไรก็ตามแมวากรมชลประทานจะมีการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่ แตยังคงมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 
เชน ปญหาภัยแลงในชวงตนปตอเนื่องเขาฤดูฝน ปริมาณฝนตกอยูในเกณฑนอย สภาวะฝนทิ้งชวง ภัยธรรมชาติ ฝนตกดานทายอาง
เก็บน้ำทำใหไมสามารถกักเก็บน้ำไดเปนตน และมักจะประสบปญหาขาดแคลนน้ำในชวงฤดูกาลเพาะปลูก ปริมาณฝนและน้ำสะสม
คอนขางนอย แตในชวงมรสุมที่มีฝนตกมากก็เกิดน้ำทวม-น้ำหลากในพื้นที่การพัฒนาและเพิ่มจำนวนแหลงกักเก็บน้ำ จะไมสามารถ
แกปญหาไดทัง้ระบบ แตจะสามารถชวยแกปญหาไดในบางพืน้ทีแ่ละ/หรอืชวยบรรเทาเบาบางภัยตางๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไมวาจะเปน
ภยัแลง และอทุกภยัในอนาคต ซึง่จะตองอาศัยทุกภาคสวนรวมบรูณาการการทำงานไปในทิศทางเดียวกนั โดยมกีลไกลการมสีวนรวม
ของกลุมผูใชน้ำชลประทานมาขับเคลื่อนงานตั้งแตระดับนโยบายจนถึงในระดับพื้นที่ โดยมุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
ดวยการสงเสริมใหเกษตรกรผูใชน้ำมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอยางจริงจัง

บรรณานุกรม
 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2560) ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 คณะทำงานจัดทำขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2564) ขอมูล
สารสนเทศ โครงการชลประทาน 2564
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 ตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาแหลงน้ำ และเพิ่มพื้นที่
ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ำ (Basin – based Approach) ดวยลักษณะของพื้นที่ และรูปแบบของลุมน้ำที่มีอยูใน
ประเทศไทยนัน้ มคีวามแตกตาง และมลีกัษณะในแตละพืน้ที ่ดงันัน้การพฒันาแหลงนำ้ในแตละพืน้ทีจ่ะตองมกีารศกึษาลกัษณะของ
พื้นที่ และ ความตองการที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ลุมน้ำ เพื่อการวางแผนการพัฒนาโครงการ แบบอเนกประสงคในแตละ
ลุมน้ำ ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแตแหลงน้ำที่ตองพัฒนาขึ้นมาใหม แหลงน้ำที่ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชัดเจน พรอมกับมีการ
ออกแบบ และวางแผนการพัฒนาแหลงน้ำที่มีลักษณะของแตละลุมน้ำ โดยแผนดังกลาวจะตองครอบคลุมการออกแบบ วางแผน 
และกำหนดชุดโครงการ (Package) แบบอเนกประสงค ที่สามารถระบุไดวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ำในรูปแบบใด และบนพื้นที่ใด 
ในแตละลุมนำ้ ซึง่การดำเนนิการอาจทำตัง้แตในระดับลุมนำ้ยอย แลวจึงนำขอมลูเหลานัน้มาเชือ่มโยงบรูณาการใหเปนลุมนำ้ทีใ่หญ
ขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนที่มีความชัดเจน สามารถมองเห็นผลกระทบในวงกวาง และเพิ่มความสำคัญของโครงการได ซึ่งแผนพัฒนานี้
จะเปรียบเสมือนแผนแมบทการพัฒนาตามลุมน้ำ โดยหนวยงานที่ดำเนินการสามารถใชเปนแผนที่นำทางในการกอสรางโครงการ 
พรอมกับใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา และพัฒนาภาคีแบบบูรณาการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการในแตละพื้นที่ตอไป
ได
 
 ปจจุบันกรมชลประทานมีการการดำเนินงานในภาพรวม โดยกอสรางแหลงเก็บน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนเขตชลประทาน โดย
ในปจจุบันมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 34.88 ลานไร ประกอบดวย
  

  • โครงการชลประทานขนาดใหญ 19.27ลานไร
  • โครงการชลประทานขนาดกลาง 6.28ลานไร
  • โครงการชลประทานขนาดเล็ก 9.33ลานไร (กรมชลประทานดูแลรักษา 1.71ลานไร ,ถายโอนแลว 7.57ลานไร และ 
   อยูระหวางถายโอน 0.05ลานไร)
 
 การพฒันาแหลงนำ้และเพิม่พืน้ทีช่ลประทานในปจจุบนัดำเนนิงานการพัฒนาแหลงนำ้ของกรมชลประทานจะมุงเนน การเพิม่
ศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ การปรับปรุงระบบสงน้ำ สรางแหลงเก็บน้ำในพื้นที่ใหสามารถกักเก็บน้ำไดอยางเต็มความจุของ
แหลงน้ำ เพื่อแกไขปญหาน้ำทวม - น้ำแลง เพื่อใหมีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม และสามารบริหารจัดการน้ำทั้งระบบใหมี
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ สงผลใหพืน้ทีท่างการเกษตรไดรับประโยชนจากการพฒันาแหลงนำ้อยางคุมคานัน้ โดยปจจุบนักรมชลประทาน
มีแหลงน้ำที่พัฒนาแลว จำนวน 21,229 แหง มีปริมาตรน้ำเก็บกักรวมทั้งหมด 82,960.68 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 
34.88 ลานไร และพื้นที่รับประโยชน 31.43 ลานไรประกอบดวย 
  

  • โครงการขนาดใหญ 101 แหงปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 74,066.08 ลาน ลบ.ม.
   พื้นที่ชลประทาน 19.27ลานไร
  • โครงการขนาดกลาง 889 แหง ปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 5,372.55 ลาน ลบ.ม. 
   พื้นที่ชลประทาน 6.28 ลานไร
  • โครงการขนาดเล็ก 20,239 แหง ปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 3,522.05 ลาน ลบ.ม. 
   พื้นที่ชลประทาน 9.33 ลานไร (กรมชลประทานดูแลรักษา 1.71 ลานไร, ถายโอนแลว 7.57 ลานไร และอยูระหวาง 
   ถายโอน 0.05 ลานไร)

 แผนการพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในอนาคต ทางกรมชลประทานมีแผนการพัฒนาแหลงน้ำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จำนวนแหลงน้ำ 608 รายการ ประกอบดวย โครงการขนาดใหญ 80 แหง, โครงการขนาดกลาง 138 แหง กอสรางแหลง
น้ำและระบบสงน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท 280 แหง และแกมลิง 110 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  

  • มีความจุเพิ่มขึ้น 140.86 ลาน ลบ.ม.
  • ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 162,400 ไร 
  • พื้นที่รับประโยชน 372,827 ไร
 
  การพัฒนาแหลงน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหเต็มตามศักยภาพและเปาหมาย ที่สอดคลองกับแผนแมบทและพัฒนา
แหลงนำ้ โดยใหความสำคัญกับโครงการในลกัษณะลุมนำ้ยอยทัง้ระบบ (ใหญ-กลาง-เลก็-สบูนำ้-แกมลงิ -ระบบสงนำ้ ในสวนทีม่แีหลง
กักเก็บนำ้แลว ฯลฯ) ทัง้นีก้ารดาํเนนิงานในสวนนีจ้ะมุงเนนไปทีก่ารนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมดานชลประทานรปูแบบใหมมาปรบั
ใชเพือ่สงเสรมิการพฒันาแหลงนำ้รปูแบบใหม และปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการน้ำอนัจะนํามาสูการพฒันาเปนพืน้ทีช่ลประทาน
ในอนาคตได อีกทั้งแหลงน้ำ และอาคารชลประทานที่มีอยูในปจจุบันอาจมีสภาพที่ทรุดโทรม หรือมีปริมาณน้ำเก็บกักที่ไมเพียงพอ
กับความตองการใชนำ้ในพืน้ท่ี ดงันัน้กลยทุธในสวนนีจึ้งมุงเนนไปท่ีแนวทางการปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลงนำ้ และอาคารชลประทาน
ตางๆ เพื่อเพิ่มความจุในการเก็บน้ำ อันจะนํามาถึงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานมากขึ้น หรือมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการใช
นำ้ทีเ่พิม่มากขึน้ไดจากการดำเนนิงานท่ีผานมาของกรมชลประทานในภาพรวม พบวาในแตละพืน้ทีม่จีดัทำแผนบรหิารจดัการนำ้ทัง้
ระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำมีการสรางแหลงเก็บกักน้ำในพื้นที่เพิ่มเติม เพิ่มปริมาณน้ำตนทุน 
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบ ใหสามารถแกไขปญหาน้ำแลง-น้ำทวม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต 
น้ำอุปโภคบริโภค ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการสำคัญตามนโยบายของทาง
รฐับาล ไมวาจะเปนโครงการคลองระบายนำ้หลาก บางบาล-บางไทร เพ่ือปองกนัอทุกภยั หรอืโครงการพัฒนาแหลงนำ้และการจดัการ
ทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการอางเก็บน้ำคลองวังโตนดและโครงการสูบผันน้ำตางๆ 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งกรมชลประทานเองยังมีการลงนาม MOU รวมกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภคใหมีอยางเพียงพอ
 
 อยางไรก็ตามแมวากรมชลประทานจะมีการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่ แตยังคงมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 
เชน ปญหาภัยแลงในชวงตนปตอเนื่องเขาฤดูฝน ปริมาณฝนตกอยูในเกณฑนอย สภาวะฝนทิ้งชวง ภัยธรรมชาติ ฝนตกดานทายอาง
เก็บน้ำทำใหไมสามารถกักเก็บน้ำไดเปนตน และมักจะประสบปญหาขาดแคลนน้ำในชวงฤดูกาลเพาะปลูก ปริมาณฝนและน้ำสะสม
คอนขางนอย แตในชวงมรสุมที่มีฝนตกมากก็เกิดน้ำทวม-น้ำหลากในพื้นที่การพัฒนาและเพิ่มจำนวนแหลงกักเก็บน้ำ จะไมสามารถ
แกปญหาไดทัง้ระบบ แตจะสามารถชวยแกปญหาไดในบางพืน้ทีแ่ละ/หรอืชวยบรรเทาเบาบางภัยตางๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไมวาจะเปน
ภยัแลง และอทุกภยัในอนาคต ซึง่จะตองอาศัยทกุภาคสวนรวมบรูณาการการทำงานไปในทิศทางเดียวกนั โดยมกีลไกลการมสีวนรวม
ของกลุมผูใชน้ำชลประทานมาขับเคลื่อนงานตั้งแตระดับนโยบายจนถึงในระดับพื้นที่ โดยมุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
ดวยการสงเสริมใหเกษตรกรผูใชน้ำมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอยางจริงจัง

บรรณานุกรม
 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2560) ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 คณะทำงานจัดทำขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2564) ขอมูล
สารสนเทศ โครงการชลประทาน 2564
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



 ตามยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาแหลงน้ำ และเพิ่มพื้นที่
ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ำ (Basin – based Approach) ดวยลักษณะของพื้นที่ และรูปแบบของลุมน้ำที่มีอยูใน
ประเทศไทยนัน้ มีความแตกตาง และมีลกัษณะในแตละพืน้ที ่ดงันัน้การพฒันาแหลงนำ้ในแตละพืน้ทีจ่ะตองมกีารศกึษาลกัษณะของ
พื้นที่ และ ความตองการที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ลุมน้ำ เพื่อการวางแผนการพัฒนาโครงการ แบบอเนกประสงคในแตละ
ลุมน้ำ ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแตแหลงน้ำที่ตองพัฒนาขึ้นมาใหม แหลงน้ำที่ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชัดเจน พรอมกับมีการ
ออกแบบ และวางแผนการพัฒนาแหลงน้ำที่มีลักษณะของแตละลุมน้ำ โดยแผนดังกลาวจะตองครอบคลุมการออกแบบ วางแผน 
และกำหนดชุดโครงการ (Package) แบบอเนกประสงค ที่สามารถระบุไดวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ำในรูปแบบใด และบนพื้นที่ใด 
ในแตละลุมนำ้ ซึง่การดำเนนิการอาจทำตัง้แตในระดบัลุมนำ้ยอย แลวจงึนำขอมลูเหลานัน้มาเชือ่มโยงบรูณาการใหเปนลุมนำ้ทีใ่หญ
ขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนที่มีความชัดเจน สามารถมองเห็นผลกระทบในวงกวาง และเพิ่มความสำคัญของโครงการได ซึ่งแผนพัฒนานี้
จะเปรียบเสมือนแผนแมบทการพัฒนาตามลุมน้ำ โดยหนวยงานที่ดำเนินการสามารถใชเปนแผนที่นำทางในการกอสรางโครงการ 
พรอมกับใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา และพัฒนาภาคีแบบบูรณาการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการในแตละพื้นที่ตอไป
ได
 
 ปจจุบันกรมชลประทานมีการการดำเนินงานในภาพรวม โดยกอสรางแหลงเก็บน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนเขตชลประทาน โดย
ในปจจุบันมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 34.88 ลานไร ประกอบดวย
  

  • โครงการชลประทานขนาดใหญ 19.27ลานไร
  • โครงการชลประทานขนาดกลาง 6.28ลานไร
  • โครงการชลประทานขนาดเล็ก 9.33ลานไร (กรมชลประทานดูแลรักษา 1.71ลานไร ,ถายโอนแลว 7.57ลานไร และ 
   อยูระหวางถายโอน 0.05ลานไร)
 
 การพฒันาแหลงนำ้และเพิม่พืน้ทีช่ลประทานในปจจบัุนดำเนนิงานการพฒันาแหลงนำ้ของกรมชลประทานจะมุงเนน การเพิม่
ศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ การปรับปรุงระบบสงน้ำ สรางแหลงเก็บน้ำในพื้นที่ใหสามารถกักเก็บน้ำไดอยางเต็มความจุของ
แหลงน้ำ เพื่อแกไขปญหาน้ำทวม - น้ำแลง เพื่อใหมีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม และสามารบริหารจัดการน้ำทั้งระบบใหมี
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ สงผลใหพืน้ทีท่างการเกษตรไดรบัประโยชนจากการพฒันาแหลงนำ้อยางคุมคานัน้ โดยปจจบุนักรมชลประทาน
มีแหลงน้ำที่พัฒนาแลว จำนวน 21,229 แหง มีปริมาตรน้ำเก็บกักรวมทั้งหมด 82,960.68 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 
34.88 ลานไร และพื้นที่รับประโยชน 31.43 ลานไรประกอบดวย 
  

  • โครงการขนาดใหญ 101 แหงปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 74,066.08 ลาน ลบ.ม.
   พื้นที่ชลประทาน 19.27ลานไร
  • โครงการขนาดกลาง 889 แหง ปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 5,372.55 ลาน ลบ.ม. 
   พื้นที่ชลประทาน 6.28 ลานไร
  • โครงการขนาดเล็ก 20,239 แหง ปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด 3,522.05 ลาน ลบ.ม. 
   พื้นที่ชลประทาน 9.33 ลานไร (กรมชลประทานดูแลรักษา 1.71 ลานไร, ถายโอนแลว 7.57 ลานไร และอยูระหวาง 
   ถายโอน 0.05 ลานไร)
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“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

 แผนการพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในอนาคต ทางกรมชลประทานมีแผนการพัฒนาแหลงน้ำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จำนวนแหลงน้ำ 608 รายการ ประกอบดวย โครงการขนาดใหญ 80 แหง, โครงการขนาดกลาง 138 แหง กอสรางแหลง
น้ำและระบบสงน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท 280 แหง และแกมลิง 110 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  

  • มีความจุเพิ่มขึ้น 140.86 ลาน ลบ.ม.
  • ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 162,400 ไร 
  • พื้นที่รับประโยชน 372,827 ไร
 
  การพัฒนาแหลงน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหเต็มตามศักยภาพและเปาหมาย ที่สอดคลองกับแผนแมบทและพัฒนา
แหลงน้ำ โดยใหความสำคญักบัโครงการในลกัษณะลุมนำ้ยอยทัง้ระบบ (ใหญ-กลาง-เลก็-สบูนำ้-แกมลงิ -ระบบสงนำ้ ในสวนทีมี่แหลง
กกัเกบ็นำ้แลว ฯลฯ) ทัง้นีก้ารดาํเนนิงานในสวนนีจ้ะมุงเนนไปทีก่ารนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมดานชลประทานรูปแบบใหมมาปรบั
ใชเพือ่สงเสรมิการพฒันาแหลงนำ้รปูแบบใหม และปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการน้ำอนัจะนํามาสูการพัฒนาเปนพืน้ทีช่ลประทาน
ในอนาคตได อีกทั้งแหลงน้ำ และอาคารชลประทานที่มีอยูในปจจุบันอาจมีสภาพที่ทรุดโทรม หรือมีปริมาณน้ำเก็บกักที่ไมเพียงพอ
กบัความตองการใชนำ้ในพืน้ที ่ดงันัน้กลยทุธในสวนนีจึ้งมุงเนนไปท่ีแนวทางการปรบัปรงุประสทิธภิาพแหลงนำ้ และอาคารชลประทาน
ตางๆ เพื่อเพิ่มความจุในการเก็บน้ำ อันจะนํามาถึงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานมากขึ้น หรือมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการใช
นำ้ทีเ่พ่ิมมากขึน้ไดจากการดำเนนิงานทีผ่านมาของกรมชลประทานในภาพรวม พบวาในแตละพืน้ทีม่จีดัทำแผนบรหิารจัดการนำ้ท้ัง
ระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำมีการสรางแหลงเก็บกักน้ำในพื้นที่เพิ่มเติม เพิ่มปริมาณน้ำตนทุน 
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบ ใหสามารถแกไขปญหาน้ำแลง-น้ำทวม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต 
น้ำอุปโภคบริโภค ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการสำคัญตามนโยบายของทาง
รฐับาล ไมวาจะเปนโครงการคลองระบายนำ้หลาก บางบาล-บางไทร เพ่ือปองกนัอทุกภยั หรอืโครงการพัฒนาแหลงนำ้และการจดัการ
ทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการอางเก็บน้ำคลองวังโตนดและโครงการสูบผันน้ำตางๆ 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งกรมชลประทานเองยังมีการลงนาม MOU รวมกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภคใหมีอยางเพียงพอ
 
 อยางไรก็ตามแมวากรมชลประทานจะมีการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่ แตยังคงมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 
เชน ปญหาภัยแลงในชวงตนปตอเนื่องเขาฤดูฝน ปริมาณฝนตกอยูในเกณฑนอย สภาวะฝนทิ้งชวง ภัยธรรมชาติ ฝนตกดานทายอาง
เก็บน้ำทำใหไมสามารถกักเก็บน้ำไดเปนตน และมักจะประสบปญหาขาดแคลนน้ำในชวงฤดูกาลเพาะปลูก ปริมาณฝนและน้ำสะสม
คอนขางนอย แตในชวงมรสุมที่มีฝนตกมากก็เกิดน้ำทวม-น้ำหลากในพื้นที่การพัฒนาและเพิ่มจำนวนแหลงกักเก็บน้ำ จะไมสามารถ
แกปญหาไดทัง้ระบบ แตจะสามารถชวยแกปญหาไดในบางพืน้ทีแ่ละ/หรอืชวยบรรเทาเบาบางภัยตางๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไมวาจะเปน
ภยัแลง และอทุกภยัในอนาคต ซึง่จะตองอาศัยทุกภาคสวนรวมบรูณาการการทำงานไปในทิศทางเดียวกนั โดยมกีลไกลการมสีวนรวม
ของกลุมผูใชน้ำชลประทานมาขับเคลื่อนงานตั้งแตระดับนโยบายจนถึงในระดับพื้นที่ โดยมุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
ดวยการสงเสริมใหเกษตรกรผูใชน้ำมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอยางจริงจัง

บรรณานุกรม
 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2560) ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 คณะทำงานจัดทำขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2564) ขอมูล
สารสนเทศ โครงการชลประทาน 2564



ดร. สราวุธ จำรัสศรี
หัวหนาแผนกบริหารจัดการน้ำ, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อางเก็บน้ำของ กฟผ.

ดวยปญญาประดิษฐ (AI)
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บทนำ
 อางเก็บน้ำ (Reservoir) คือผลผลิตจากความพยายามของมนุษยเพื่อเอาชนะความไมแนนอนของธรรมชาติโดยเฉพาะปริมาณ
นำ้ท่ีไหลในแมน้ำ ซึง่บางเดอืนกไ็หลมากจนเกนิความตองการจนกอใหเกดิอทุกภยั แตบางเดอืนกน็อยจนเกดิการขาดนำ้ ดงันัน้หนาท่ี
หลักของอางเก็บน้ำก็คือการควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติ เพื่อวัตถุประสงคตางๆ โดยหนึ่งในหนาที่ความรับผิดชอบของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. ก็คือการดูแลบริหารจัดการอางเก็บน้ำอเนกประสงคขนาดใหญ เพื่อเก็บกักน้ำไวใช
สำหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และรักษาสมดุลนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมดานทายเขื่อน โดยมีการระบาย
น้ำเพื่อความตองการตางๆ ผานเครื่องผลิตไฟฟาทำใหเกิดกระแสไฟฟาเปนผลพลอยได เพื่อรองรับความตองการของระบบไฟฟาใน
ชวงที่มีความตองการใชไฟฟาสูง ลดการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงดานอื่นๆ โดยการบริหารจัดการอางเก็บน้ำของ กฟผ. อยูภายใตการ
ดแูลการระบายน้ำจากคณะกรรมการของภาครฐัซึง่ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ เชน กรมชลประทาน   กรมอุตนุยิมวทิยา 
และ กฟผ. เปนตน
 อางเก็บน้ำของ กฟผ. มีทั้งสิ้น 12 แหง ซึ่งมีความจุคิดเปนรอยละ 78 ของความจุเก็บกักอางเก็บน้ำทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอางเก็บน้ำ กฟผ. ใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น จึงมีการประยุกตใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) หรือ
เรียกยอวา AI สำหรับการวางแผนเก็บกักและแผนการระบายน้ำใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศและ
ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาในแตละชวงเวลา

แบบจำลองที่ใชในการบริหารจัดการอางเก็บน้ำ กฟผ.
 แบบจำลองคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนเครื่องมือที่นิยมใชในงานดานทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีหลากหลายประเภทขึ้น
อยูกับความตองการของผูใชงาน โดยแบบจำลองคณิตศาสตรอาจแบงออกเปนตามการใชงานไดดังนี้ 1) แบบจำลองสมดุลลุมน้ำ 
(Watershed Water Balance) ซึ่งใชในงานดานการหาความสมดุลของปริมาณน้ำตนทุน ความตองการใชน้ำ และการบริหารจัดการ
น้ำที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตางๆ ทั้งการชลประทาน อุปโภค-บริโภค และการผลิตไฟฟา เปนตน 2) แบบจำลอง 
ดานอุทกวิทยาของลุมน้ำ (Hydrological Model) ซึ่งเปนแบบจำลองที่ใชคำนวณปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของน้ำ (Hydrological 
Cycle) โดยพยายามจำลองในรูปแบบของสมการใหสามารถเลียนแบบสภาพกายภาพของลุมน้ำใหได ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ 
ไดแก Deterministic Model และ Stochastic Model และ 3) แบบจำลองการการเคลื่อนตัวของน้ำในแมน้ำ (River Routing 
Model) ซึ่งเปนแบบจำลองในการศึกษาการเคลื่อนตัวของมวลน้ำทั้งในลำน้ำ (Channel) และพื้นที่น้ำทวม (Floodplain) โดยทั่วๆ ไป
สามารถแบงการไหลออกเปน 2 ประเภท ไดแก การเคลื่อนตัวทางอุทกวิทยา (Hydrologic Routing) และ การเคลื่อนตัวทาง
ชลศาสตร (Hydraulic Routing)
 กฟผ. ไดมีการนำแบบจำลองทั้ง 3 ประเภทที่กลาวมามาประยุกตใชในการบริหารจัดการอางเก็บน้ำ ไมวาจะเปน 1) งานปรับปรุง
เกณฑการบริหารจัดการน้ำ หรือ Rule Curve 2) งานพัฒนาเกณฑการบริหารจัดการน้ำแบบพลวัต (Dynamic Rule Curve)       
3) งานพัฒนาระบบพยากรณน้ำไหลเขาอางฯ แบบอัตโนมัติ (Real Time Inflow Forecasting System) รวมกับระบบโทรมาตร 
(Telemetering System) และ  4)  งานวิเคราะหผลกระทบจาการระบายน้ำและแผนที่เสี่ยงภัยน้ำทวม (Flood Inundation)  รวม
กับอากาศยานไรคนขับ หรือUnmanned Aerial Vehicle (UAV)
 ปญญาประดิษฐ (AI) เปนเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science) ก็คือ การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรใหเรียนรูและเขาใจความสามารถของมนุษยและมีความสามารถคลายกับมนุษยโดยใชซอฟตแวร (Software) และ
ฮารดแวร (Hardware) เพื่อสามารถทำงานไดแทนมนุษยหรือเพื่อสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของมนุษยใหดียิ่งขึ้นกลไกการทำงานของ 
AI คือ ระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร และมีการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) เปนสวนประกอบ ซึ่ง Machine  
Learning นี้ จะมีขั้นตอนวิธี (Algorithm) ที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับปญหาที่ตองการแก โดยAlgorithm ที่ทุกคนคุนชินไดแก การเรียน
รูเชิงลึก (Deep Learning) โดยจุดเริ่มตนของ Deep Learning นั้นเริ่มมาจากโครงขายประสาทเทียม (Neural Network) ซึ่งเปน
อัลกอริทึมที่คิดคนขึ้นมาจากการเลียนแบบการทำงานของสมองของมนุษย โดยทำการจำลองการทำงานของเซลลประสาทขึ้นมา 
ซึง่แตละเซลลจะมกีารเชือ่มโยงและสงผานขอมลูตอกนัเปนทอดๆ ในปจจบุนัไดมกีารพฒันาตอยอดAlgorithm และโครงสรางตางๆ 
สำหรับการเรียนรูเชิงลึก ยกตัวอยางเชน Deep Neural Network, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural 
Network, Long Short-Term Memory และ Gated Recurrent Units เปนตน

 ในปจจบุนั ความนยิมในการใชงานการเรยีนรูเชงิลกึสำหรับงานดานทรพัยากรนำ้เพิม่ขึน้อยางมาก สบืเนือ่งมาจากประสทิธภิาพ
ในการวิเคราะหที่สูง และการพัฒนาเทคโนโลยีดานฮารดแวรที่พัฒนาอยางกาวกระโดด รวมถึงการประยุกตใช  Graphic  Processing 
Unit (GPU) ในการใชงาน ซึ่งสามารถประมวลผลไดรวดเร็วกวา Central Processing Unit (CPU) อยางมาก จากปจจัยดังกลาว 
กฟผ. จึงนำปญญาประดิษฐ หรือ AI มาใชงานรวมกับแบบจำลองคณิตศาสตรที่ กฟผ. เพื่อเพิ่มความแมนยำในการคาดการณปริมาณ
น้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ ทั้งแบบระยะสั้น (7 วันลวงหนา) จนไปถึงระยะกลาง (6 เดือนลวงหนา) เพื่อเปนแนวทาง (Guideline) ในการ
บริหารจัดการอางเก็บน้ำ กฟผ. ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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แบบจำลองที่ใชในการบริหารจัดการอางเก็บน้ำ กฟผ.
 แบบจำลองคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนเครื่องมือที่นิยมใชในงานดานทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีหลากหลายประเภทขึ้น
อยูกับความตองการของผูใชงาน โดยแบบจำลองคณิตศาสตรอาจแบงออกเปนตามการใชงานไดดังนี้ 1) แบบจำลองสมดุลลุมน้ำ 
(Watershed Water Balance) ซึ่งใชในงานดานการหาความสมดุลของปริมาณน้ำตนทุน ความตองการใชน้ำ และการบริหารจัดการ
น้ำที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำตางๆ ทั้งการชลประทาน อุปโภค-บริโภค และการผลิตไฟฟา เปนตน 2) แบบจำลอง 
ดานอุทกวิทยาของลุมน้ำ (Hydrological Model) ซึ่งเปนแบบจำลองที่ใชคำนวณปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของน้ำ (Hydrological 
Cycle) โดยพยายามจำลองในรูปแบบของสมการใหสามารถเลียนแบบสภาพกายภาพของลุมน้ำใหได ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ 
ไดแก Deterministic Model และ Stochastic Model และ 3) แบบจำลองการการเคลื่อนตัวของน้ำในแมน้ำ (River Routing 
Model) ซึ่งเปนแบบจำลองในการศึกษาการเคลื่อนตัวของมวลน้ำทั้งในลำน้ำ (Channel) และพื้นที่น้ำทวม (Floodplain) โดยทั่วๆ ไป
สามารถแบงการไหลออกเปน 2 ประเภท ไดแก การเคลื่อนตัวทางอุทกวิทยา (Hydrologic Routing) และ การเคลื่อนตัวทาง
ชลศาสตร (Hydraulic Routing)
 กฟผ. ไดมีการนำแบบจำลองทั้ง 3 ประเภทที่กลาวมามาประยุกตใชในการบริหารจัดการอางเก็บน้ำ ไมวาจะเปน 1) งานปรับปรุง
เกณฑการบริหารจัดการน้ำ หรือ Rule Curve 2) งานพัฒนาเกณฑการบริหารจัดการน้ำแบบพลวัต (Dynamic Rule Curve)       
3) งานพัฒนาระบบพยากรณน้ำไหลเขาอางฯ แบบอัตโนมัติ (Real Time Inflow Forecasting System) รวมกับระบบโทรมาตร 
(Telemetering System) และ  4)  งานวิเคราะหผลกระทบจาการระบายน้ำและแผนที่เสี่ยงภัยน้ำทวม (Flood Inundation)  รวม
กับอากาศยานไรคนขับ หรือUnmanned Aerial Vehicle (UAV)
 ปญญาประดิษฐ (AI) เปนเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science) ก็คือ การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรใหเรียนรูและเขาใจความสามารถของมนุษยและมีความสามารถคลายกับมนุษยโดยใชซอฟตแวร (Software) และ
ฮารดแวร (Hardware) เพื่อสามารถทำงานไดแทนมนุษยหรือเพื่อสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของมนุษยใหดียิ่งขึ้นกลไกการทำงานของ 
AI คือ ระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร และมีการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) เปนสวนประกอบ ซึ่ง Machine  
Learning นี้ จะมีขั้นตอนวิธี (Algorithm) ที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับปญหาที่ตองการแก โดยAlgorithm ที่ทุกคนคุนชินไดแก การเรียน
รูเชิงลึก (Deep Learning) โดยจุดเริ่มตนของ Deep Learning นั้นเริ่มมาจากโครงขายประสาทเทียม (Neural Network) ซึ่งเปน
อัลกอริทึมที่คิดคนขึ้นมาจากการเลียนแบบการทำงานของสมองของมนุษย โดยทำการจำลองการทำงานของเซลลประสาทขึ้นมา 
ซึง่แตละเซลลจะมีการเช่ือมโยงและสงผานขอมลูตอกนัเปนทอดๆ ในปจจบุนัไดมกีารพฒันาตอยอดAlgorithm และโครงสรางตางๆ 
สำหรับการเรียนรูเชิงลึก ยกตัวอยางเชน Deep Neural Network, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural 
Network, Long Short-Term Memory และ Gated Recurrent Units เปนตน

 ในปจจบุนั ความนยิมในการใชงานการเรยีนรูเชงิลึกสำหรับงานดานทรัพยากรนำ้เพ่ิมข้ึนอยางมาก สืบเนือ่งมาจากประสทิธภิาพ
ในการวิเคราะหที่สูง และการพัฒนาเทคโนโลยีดานฮารดแวรที่พัฒนาอยางกาวกระโดด รวมถึงการประยุกตใช  Graphic  Processing 
Unit (GPU) ในการใชงาน ซึ่งสามารถประมวลผลไดรวดเร็วกวา Central Processing Unit (CPU) อยางมาก จากปจจัยดังกลาว 
กฟผ. จึงนำปญญาประดิษฐ หรือ AI มาใชงานรวมกับแบบจำลองคณิตศาสตรที่ กฟผ. เพื่อเพิ่มความแมนยำในการคาดการณปริมาณ
น้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ ทั้งแบบระยะสั้น (7 วันลวงหนา) จนไปถึงระยะกลาง (6 เดือนลวงหนา) เพื่อเปนแนวทาง (Guideline) ในการ
บริหารจัดการอางเก็บน้ำ กฟผ. ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ กฟผ.
 ฝนคาดการณเปนขอมูลที่สำคัญในการคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ กฟผ. แมวาในปจจุบันการพยากรณอากาศจะ
กาวหนาไปอยางรวดเร็ว แตการพยากรณอากาศ ใหถูกตองสมบูรณโดยไมมีความผิดพลาดนั้น เปนสิ่งที่ไมอาจกระทำได ซึ่งมีหลาก
หลายปจจยั ไมวาจะเปน การเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาของสภาพภมูอิากาศ หรือ ธรรมชาติของกระบวนการทีเ่กดิขึน้ในบรรยากาศ 
มคีวามละเอยีดออนซบัซอนอยางยิง่ ปรากฏการณซึง่มขีนาดเลก็หรอืเกดิขึน้ในระยะสัน้ๆ และไมอาจตรวจพบไดจาการตรวจอากาศ 
อาจทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟาอากาศเปนอยางมากในระยะเวลาตอมา ซึ่งสาเหตุนี้เปนขอจำกัดอยางยิ่งในการ
พยากรณอากาศ เพราะเปนเหตุใหการพยากรณอากาศจะมีความถูกตองลดลงตามระยะเวลานั่นคือการพยากรณสำหรับชวงเวลา 
ที่สั้นจะมีความถูกตองมากกวาการพยากรณสำหรับชวงเวลาที่นานกวา
 ซึง่จะเหน็วาการคาดการณปรมิาณนำ้ไหลเขาอางดวยแบบจำลองคณติศาสตรเพยีงอยางเดียวอาจจะใหผลลัพธมปีระสทิธภิาพ
ไมเพียงพอในดานความถูกตอง (Accuracy) สืบเนื่องจากการปรับเทียบแบบจำลอง (Model Calibration) หรือการสอบเทียบแบบ
จำลอง (Model Verification) ที่ใชงานอยูเกิดจากการนำฝนตรวจวัด (Observed Rainfall) มาใชงาน เพื่อใหแบบจำลองสามารถ
สรางรูปแบบของสมการเพื่อเลียนแบบสภาพกายภาพของลุมน้ำใหเสมือนจริงมากที่สุด ดังนั้น เวลานำฝนคาดการณมาใชงานจึงยัง
พบ ความคาดเคลื่อนในเรื่องความถูกตอง จากสาเหตุดังกลาว กฟผ. จึงเริ่มนำปญญาประดิษฐ (AI) มาประยุกตใชงานเพื่อปรับปรุง 
ขอจำกัดดังกลาว
 หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการคาดการณปริมาณน้ำฝนของประเทศไทย ประกอบดวย  กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถาบัน 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน.  ซึ่งฝนคาดการณจะมีตั้งแต 1) การพยากรณปจจุบัน (Nowcast) ซึ่งคาดหมายสภาพลมฟา
อากาศสำหรับชวงเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง 2) การพยากรณระยะสั้นมาก คือการพยากรณสำหรับชวงเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมง 3) การ
พยากรณระยะสั้น คือการพยากรณสำหรับระยะเวลาเกินกวา 12 ชั่วโมงขึ้นไปจนถึง 3 วัน 4) การพยากรณอากาศระยะปานกลาง    
คือการพยากรณสำหรับชวงเวลาที่เกินกวา 3 วันจนถึง 10 วัน 5) การพยากรณระยะยาว คือการพยากรณสำหรับชวงเวลาระหวาง 
10 ถึง 30 วัน และ 6) การพยากรณระยะนาน คือการพยากรณตั้งแต 30 วัน จนถึง 2 ป เปนตน
 ปจจุบัน กฟผ. ไดนำฝนคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยา และ สสน. ประกอบดวย 1) ฝนคาดการณ 1-7 วันลวงหนาแบบราย
วัน และ 2) ฝนคาดการณ 1-6 เดือนลวงหนาแบบรายเดือน หรือ OneMap มาใชงาน

การคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ กฟผ. แบบระยะสั้น (1-7 วันลวงหนา)
 การคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางแบบรายวันระยะสั้น 1-7 วันลวงหนา ดวยปญญาประดิษฐ พบวาในชวงการนำไปใช 
(Testing Period) มีความแมนยำที่คอนขางมากและมีความสามารถในการจับปริมาณน้ำสูง (High Flow) ไดดี แตเมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของปญญาประดิษฐกับแบบจำลองคณิตศาสตรดังแสดงในรูปที่ 1 พบวา ผลการคาดการณ 1-3 วันลวงหนาของปญญา
ประดิษฐกับแบบจำลองคณิตศาสตรมีประสิทธิผลไมแตกตางกันมาก เนื่องจากฝนคาดการณระยะ 1-3 วัน ยังมีความถูกตองที่คอน
ขางมาก แตเมื่อพิจารณาแบบละเอียดจะพบวาปญญาประดิษฐแสดงความสามารถ (Performance) ในความถูกตองไดสูงกวาแบบ
จำลองคณิตศาสตรประมาณ 7% และสามารถคำนวณมวลน้ำรวม 7 วัน (Water Balance) ไดสูงกวาแบบจำลองคณิตศาสตร
ประมาณ 12%
 สำหรับการคาดการณระยะ 4-7 วันลวงหนานั้น ปญญาประดิษฐแสดงPerformance ไดสูงกวาแบบจำลองคณิตศาสตรเปน
อยางมาก โดยมีความถูกตองที่มากกวา 34% และ Water Balanceดีกวา 48%
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รูปท่ี 1 เปรียบแบบผลการคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอานระยะส้ัน
ระหวางปญญาประดิษฐและแบบจำลองคณิตศาสตร

รูปที่ 2 ประสิทธิผลของปญญาประดิษฐ
ท่ีใชคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ กฟผ. แบบระยะปานกลาง (1-6 เดือนลวงหนา)

การคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บน้ำ กฟผ. แบบระยะปานกลาง (1-6 เดือนลวงหนา)
 ปจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยา และ สสน. ไดมีความรวมมือในการคาดการณปริมาณน้ำฝนลวงหนาแบบรายเดือนระยะ 1-6 เดือน 
เพื่อใชในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย โดยเรียกฝนคาดการณนี้วา “ฝน OneMap” โดยขอมูลฝนดังกลาว
เผยแพรแบบสารธารณะใหกับผูใชงานทุกทานที่สนใจ โดย กฟผ. ไดนำฝนดังกลาวมาเขาแบบจำลองปญญาประดิษฐ สำหรับคาด
การณปริมาณน้ำไหลเขาอางระยะ 1-6 เดือน เพื่อใชในการวางแผนการบริหารจัดการอางเก็บน้ำใหมีประสิทธิภาพสูงสุด กลาวคือ 
หาก กฟผ. เห็นวามีแนวโนมวาระดับน้ำในอางเก็บน้ำจะมีโอกาสสูงกวาระดับเก็บกักปกติ หรือ Normal High Water Level (NHWL) 
กจ็ะนำเรยีนใหทีป่ระชมุทราบและวางแผนการบรหิารจดัการนำ้รวมกนัเพือ่ประโยชนสงูสดุของประเทศ แตถาหากเหน็วามีแนวโนม
วาจะเกิดภัยแลงเพราะปรมิาณนำ้ไหลเขาอางทีน่อย กจ็ะปรกึษากบัคณะกรรมการฯ ขอการลดการระบายน้ำเพือ่ใหมนีำ้ไวใชสำหรบั
ปถัดไป
 เนือ่งจากกระบวนการท่ีเกดิข้ึนในบรรยากาศมคีวามละเอยีดออนซับซอน จงึทำใหการพยากรณระยะยาวมีถกูตองนอยกวาการ
พยากรณที่มีระยะสั้นกวา โดยผลการคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางแบบระยะปานกลางดวยปญญาประดิษฐยังคงมีความไมถูก
ตองอยูบาง ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้  1) การคาดการณปริมาณน้ำฝนจากฝน OneMap เปนการคาดการณแบบทั้งประเทศ
ซึ่งมีสเกล (Scale) ที่คอนขางใหญเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่รับน้ำของอางเก็บน้ำ เมื่อนำมาใชกับพื้นที่อางเก็บน้ำ กฟผ. อาจมีความ
คาดเคลื่อนไปบาง 2) ฝน OneMap เปนการคาดการณลวงหนาตั้งแต 1 เดือนจนถึง 6 เดือนลวงหนา ซึ่งบางกรณีอาจไมสามารถ
ตรวจจับแนวพายุที่พาดผานประเทศไทย 3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และ 4) ฝน OneMap 
เริ่มนำมาใชเมื่อประมาณป พ.ศ. 2563 ซึ่งทำใหมีชุดขอมูลที่ไมมากนัก กฟผ. จึงตองใชขอมูลตรวจวัด (Observed Data) ในชวง
ฝกฝนแบบจำลอง (Training Period)
 โดยประสิทธิผลของปญญาประดิษฐในการการพยากรณน้ำไหลเขาอางแบบ 1-6 เดือนลวงหนา แบบเฉลี่ยทุกอางเก็บน้ำของ 
กฟผ. (12 แหง) สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดวายิ่งคาดการณลวงหนายิ่งนานยิ่งมีความถูกตองที่ลดลงไปตามลำดับ
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แนวทางในการพัฒนาแบบจำลองปญญาประดิษฐในอนาคต
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองปญญาประดิษฐ  กฟผ. มีแนวทางในการพัฒนาดังตอไปนี้  1)  พัฒนาขั้นตอน
วิธี   (Algorisms) ที่มีประสิทธิภาพมากและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อลดคาความผิดพลาดในการคาดการณปริมาณน้ำไหลเขาอางฯ 
2) นำผลลัพธจากแบบจำลองคณิตศาสตรเขามาเปนตัวแปร (Variable) เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความถูกตอง ยกตัวอยางเชน นำขอมูล
ปริมาณน้ำดานเหนือน้ำจากแบบจำลองการเคลื่อนตัวทางดานชลศาสตร (Hydraulic Routing) มาใช 3) หาความรวมมือจาก     
หนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มโครงขายขอมูลปริมาณน้ำฝนพยากรณ รวมทั้ง การนำขอมูลสภาพทองที่ (Local Condition) บริเวณอาง
เก็บน้ำของ กฟผ. มาใชเพื่อปรับปรุงความถูกตองของขอมูลฝนพยากรณ และ 4) พัฒนาแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค     
(Regional Climate Model) ที่มีการใชเทคนิคการปรับแตงขอมูล (Bias Correction)โดยเฉพาะพื้นที่อางเก็บน้ำ กฟผ.ทั้ง 12 แหง

บรรณานุกรม
 ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน. ความรูดานการพยากรณอากาศ,การพยากรณอากาศ.[Online] Available : https://www.tmd.go.th 
/info/info.php.2022, May 14.



ดร.สุทธิศักดิ์  ลาภประเสริฐ
ผูชวยผูวาการ (สำนักบริหารโครงการ), การประปานครหลวง

เสนเลือดใหญในการสงน้ำประปาของการประปานครหลวง
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 การประปานครหลวงเปนหนวยงานรฐัวสิาหกจิสาขาสาธารณปูโภคไดรบัการจดัต้ังและมอีำนาจหนาท่ีตามพระราชบญัญตักิาร
ประปานครหลวง ป พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีหนาที่ในการสำรวจ จัดหาแหลงน้ำดิบ และจัดใหไดมาซึ่งน้ำดิบ เพื่อนำ
มาผลิต จัดสง และจำหนายน้ำประปาใหประชาชนในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  การ
ประปานครหลวงมีเปาประสงคในการเสริมสรางระบบผลิตน้ำ สูบสงน้ำและสูบจายน้ำ ใหมีเสถียรภาพรวมถึงการจัดการความเสี่ยง
จากสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยปจจุบันจะตองใหบริการน้ำประปาที่สะอาดใน 3 จังหวัด ซึ่งเปนนครหลวงของ
ประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 3,195 ตารางกิโลเมตร คิดเปนจำนวนผูใชน้ำมากถึง 13 ลานคน
 ระบบสงน้ำประปาถือไดวาเปนเสนเลือดใหญในการลำเลียงน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำประปาไปยังสถานีสูบจายน้ำตางๆ  
ที่กระจายอยูในพื้นที่ใหบริการของการประปานครหลวง ปจจุบันการประปานครหลวงมีโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด 4 แหง ไดแก โรงงาน
ผลิตน้ำสามเสน โรงงานผลิตน้ำธนบุรี โรงงานผลิตน้ำบางเขน และโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โดยโรงงานผลิตน้ำสามเสนและโรงงาน
ผลิตน้ำธนบุรี ผลิตน้ำและจายน้ำใหบริการเฉพาะพื้นที่โดยรอบโรงงานผลิตน้ำ สำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขนและโรงงานผลิตน้ำ   
มหาสวสัดิน์อกจากผลตินำ้และจายนำ้ใหบรกิารพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงานผลิตนำ้แลวยงัสงนำ้ผานระบบสงนำ้ไปยงัสถานสีบูจายนำ้ตางๆ   
เพื่อทำหนาที่จายน้ำใหกับพื้นที่บริการตอไป
 ระบบสงนำ้ของการประปานครหลวงเริม่กอสรางครัง้แรกในโครงการปรับปรุงกจิการประปาแผนหลักคร้ังที ่1 เม่ือป พ.ศ. 2517 
และหลังจากนั้นก็มีการกอสรางระบบสงน้ำเพิ่มเติมในโครงการตางๆ มาตามลำดับ จนปจจุบันการประปานครหลวงมีระบบสงน้ำ 
ที่ใชงานอยูรวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 191 กิโลเมตร โดยมีระบบสงน้ำออกจากโรงงานผลิตน้ำบางเขน 3 เสนทาง และโรงงานผลิต
น้ำมหาสวัสดิ์ 1 เสนทาง สงน้ำไปยังสถานีสูบจายน้ำที่กระจายอยูในพื้นที่บริการ จำนวน 12 สถานีสูบจายน้ำ ไดแก สถานีสูบจายน้ำ
เพชรเกษม สถานีสูบจายน้ำทาพระ สถานีสูบจายน้ำราษฎรบูรณะ สถานีสูบจายน้ำประชานุกูล สถานีสูบจายน้ำพหลโยธิน สถานีสูบ
จายน้ำลุมพินี สถานีสูบจายน้ำลาดพราว สถานีสูบจายน้ำคลองเตย สถานีสูบจายน้ำสำโรง สถานีสูบจายน้ำมีนบุรี สถานีสูบจายน้ำ
ลาดกระบัง และสถานีสูบจายน้ำบางพลี หลังจากนั้นสถานีสูบจายน้ำตางๆ จะทำหนาที่ในการสูบจายน้ำเขาสูระบบจายน้ำเพื่อให
บริการผูใชน้ำดวยปริมาณและแรงดันที่เหมาะสม เพิ่มความพึงพอใจใหกับผูใชน้ำของการประปานครหลวง

รูปท่ี 1 ระบบสงน้ำของการประปานครหลวงในปจจุบัน
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ตารางที่ 1 ความยาวระบบสงน้ำของการประปานครหลวงแยกตามขนาดและชนิดของทอ

 จากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอยางรวดเร็ว ทำใหความตองการใชน้ำประปาเพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบกบัในชวงภาวะภยัแลงเกดิปญหาลิม่ความเคม็รุกลำ้ในแมนำ้เจาพระยา การประปานครหลวงจงึไดดำเนนิการกอสรางอโุมงค
สงน้ำในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคงเพียงพอ และเพิ่มเสถียรภาพใน
ระบบสงน้ำของการประปานครหลวง พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใหสามารถเขาถึงน้ำประปาที่มี
คณุภาพ สะอาด ปลอดภยั สนบัสนนุการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ รองรบัความตองการใชน้ำท่ีจะเพิม่ขึน้ในอนาคต และเตรยีมความพรอม
รับสถานการณตางๆ ไดอยางทันทวงที โดยในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ดำเนินงานกอสรางอุโมงคสงน้ำ
ทั้งหมด 4 เสนทาง ไดแก เสนทางที่ 1 อุโมงคสงน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ สัญญา G-TN-9A เริ่มตนจากหอปรับแรงดันของโรงสูบ
สงน้ำ 2 ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ไปตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร เสนทางที่ 2 อุโมงคสง
น้ำตามแนวถนนราชพฤกษ สัญญา G-TN-9B เริ่มตนจากอุโมงคสงน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ไปตามแนวถนนราชพฤกษเพื่อเชื่อม
ตอทอสงน้ำเดิมบริเวณถนนเพชรเกษม ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร       เสนทางที่ 3 อุโมงคสงน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก สัญญา 
9-TN-9C เริม่ตนจากทอสงนำ้เดมิทีบ่รเิวณจดุตดัระหวางถนนกาญจนาภเิษกกบัถนนกลัปพฤกษ ไปตามแนวถนนกาญจนาภเิษกเพือ่
เชื่อมตอกับสถานีสูบจายน้ำบางมด ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร เสนทางที่ 4 อุโมงคสงน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทาง
รถไฟสายเกา สัญญา G-TN-9D เริ่มตนจากสถานีสูบจายน้ำบางมดถึงสถานีสูบจายน้ำสำโรง ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น ประมาณ 43.3 กิโลเมตร

รูปท่ี 2 อุโมงคสงน้ำท่ีดำเนินงานกอสรางในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
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 ขั้นตอนการกอสรางอุโมงคสงน้ำที่สำคัญ มี 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 1. การสรางบอกอสราง 2. การเจาะอุโมงค 3. การสอด
รอยทอเหล็กภายใน 4. การกอสรางหอปรับแรงดัน 5. การทดสอบแรงดันน้ำและการรั่วซึม 6. การบรรจบกับทอสงน้ำเดิม

บรรณานุกรม
 - การประปานครหลวง รายงานประจำป 2564 ธันวาคม 2564
 - กองโครงการอโุมงคสงน้ำ การประปานครหลวง สือ่ประชาสมัพนัธงานกอสรางอโุมงคสงนำ้ในโครงการปรบัปรงุกิจการประปา
แผนหลัก ครั้งที่ 9 เมษายน 2565
 - กองสารสนเทศภูมิศาสตร การประปาครหลวง แผนที่ระบบสงน้ำของการประปานครหลวง เมษายน 2565

รูปที่ 4 การเจาะอุโมงครูปท่ี 3การสรางบอกอสราง

รูปที่ 6 การกอสรางหอปรับแรงดันรูปท่ี 5 การสอดรอยทอเหล็กภายใน

รูปที่ 8การบรรจบกับทอสงน้ำเดิมรูปท่ี 7การทดสอบแรงดันน้ำและการรั่วซึม



Memory Board “ความเปนไปในแตละรุน”
WE 1/2525

 พ.ศ. 2525 ภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร ไดเริ่มกอกำเนิดขึ้น และเริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรีรุนแรก ในปนั้นมีนักศึกษาเลือกเขา
เรียนจำนวน 15 คน มีรุนพี่ประจำภาคที่คอยดูแลก็คืออาจารยทุกทานในภาควิชา อ.พงษศักดิ์, อ.วีระพล, อ.ชูเกียรติ์, อ.ไตรรัตน, อ.ฉลอง, อ.ไสว, อ.ชัยวัฒน คืออาจารย
คณะแรกที่ดูแลและสั่งสอน จำไดวาพวกเรามีสวนรวมชวยกันกอสรางลานจอดรถอาจารย แหงแรกในภาค ใหเปนพื้นคอนกรีตเสริมไมไผ แทนลานดินที่มีอยู เรามีหอง
วางๆ ขนาด ประมาณ 2.00*3.00 ม. ในภาคที่อาจารยมอบใหเพื่อเปนที่พบปะ พักผอน พวกเราชวยกันออกเงินซื้อเหล็กฉาก ไมอัด มาประกอบจนไดเปนโตะกับเกาอี้ 
พอนั่งได ใชนั่ง นอน จนเรียนจบ 
 จาก 15 คน ที่เลือกเรียน เหลือเพียง 9 คนที่เรียนรวมภาค และฝาฟนจนจบภายใน 4 ป แค 6 คน เมื่อเหลียวหลังไปดู รุน 2,3,4…… และตามมาอีกเรื่อยๆ จนถึง
ปจจุบัน เปนรุนที่… แลว ใหนึกภาคภูมิใจในภาควิชาทรัพยากรน้ำของเรายิ่งนัก

WE 2/2526

 เขามาเปนรุนที่ 2 รวมกับรุน 1 ยังไมถึง 20 คนเลย

WE 3/2527

 ภาควิชาฯ มีอาจารยที่ใหความรูและเปนกันเองมาก รวมถึงรุนพี่ที่ดี มีรุนนองพองเพื่อนที่รัก และสามัคคีกัน หลายครั้งตองอยูสภาวะกดดัน ตองรับผิด
ชอบงานในภาคฯ แตสุดทาย เพื่อนๆ ในรุน รุนพี่และรุนนองหลายคนก็ไมเคยทิ้งกัน เขามารวมดวยชวยกันจนงานเหลานั้นสำเร็จไปดวยดีทุกครั้ง
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WE 5/2529

 วิชาการ : เปนภาควิชาที่เปนศูนยรวมวิชาการ ทั้งดานแหลงน้ำ แผนที่ Survey โยธา ความสัมพันธ : 
อาจารย ศิษย เจาหนาที่ธุรการ แมคาขนมจีนเจาประจำ นารักทุกทานทุกคน วันวาน 
 - อาจารย ชูเกียรติมาเตะบอลกับ WE5 
 - ที่สนามหญาหนาภาคฯ ซึ่งปจจุบันเปนซุมกาแฟไปแลว (อาจารยทำประตูไดดวยนะ 555 )   
 - วันที่กรอกขอมูลน้ำฝนน้ำทาเขาคอมพิวเตอร (เปนตั้งๆ) ใหอาจารยไพโรจน 
 - วันที่เรียน โครงสรางอาคารแหลงน้ำกับอาจารยไสว -อาจารยพงษศักดิ์ ติวเขม Fluid / Coastal 
Engineering ให WE5 
 - โดนอาจารย ชัยวัฒนเสียงดังใส (ตกใจ) แตก็เพราะพวกเราเลนกีตารเสียงดังอยูขางหองอาจารย  
 - วันที่หองคอม มีคอมพิวเตอร CASIO เครื่องเดียว 4bit หรือ 8bit ไมแนใจ 
 - วันที่หองคอม มีคอมพิวเตอรสุดหรูในยุคนั้น 
 -  IBM-8088 เครื่องใหม 
 - วันที่ทำ Model น้ำทวม กทม.ในงานบนเสนทางวิศวกรรม#2 
 - วันที่ Graph น้ำฝน น้ำทา ยัง print ออกมาเปนกระดาษตอเนื่อง ยาวววว 
 - และ MIKE-11

WE 4/2528

- สนุก อบอุน จบแลวยังฝนวาเรียนอยูเลย
- นอกจากความรูที่ไดรับแลว ยังไดรับความเอาใจใสจากทานอาจารย ความอบอุน เปนกันเองจากเพื่อน พี่ นอง  
 และบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ประทับใจและภาคภูมิใจที่ไดมาเรียนที่นี่ครับ
- ผมจบการศึกษาป2533 ปที่เศรษฐกิจไทยขาขึ้น วิศวกรเปนมนุษยทองคำ  แมไมไดทำงานในสายงาน ที่เกี่ยวกับ 
 แหลงน้ำ แตก็ไดใชความรูที่ไดร่ำเรียนมาจากภาควิชาเอาตัวรอดไดในหลายครั้ง ตอนจบใหมเขาทำงานเขาไม 
 สนใจเราจบอะไรมา แตพอมีคนถามสาขาที่เรียนจบมีแตคนไมรูจัก ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเพราะตอนนั้นสาขาวิศวกรรม 
 ทรัพยากรน้ำเพิ่งเปดไดไมนาน หลายปกอนผมอยูในที่ประชุมมีงานที่ตองการทราบปริมาณน้ำที่เกี่ยวกับฝน  
 ประธานที่ประชุมกลาวถึงวิศกรคนหนึ่งวาเขาจบทรัพฯน้ำมาคำนวณได ผมก็แปลกใจและรูสึกดีใจเคารูจักใชงาน 
 คนที่อยูในสาขาเรา ปจจุบันในบริษัทมีวิศวกรทรัพยากรน้ำหลายทาน เติบโตในสายงานที่ทำงาน ตองขอบคุณพี่ๆ 
 นองๆชาวทรัพฯน้ำ ที่ทำใหสาขาเราใหเปนที่ตอนรับและเปนที่รูจักกวางขวาง



96

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

WE 6/2530

 เปนภาควิชาที่เกิดใหม มีคนเรียนนอย รุนพี่มีไมกี่คนจำไดงาย สนิทสนมกันมาก ๆ เรียนจบแลวก็ยังไมมี
ใครรูจักสาขาที่พวกเราเรียนอยูดี ตองไปสมัครงานกับบริษัทคอนซัลทกันเปนสวนมาก แตบางคนเชนผมก็ไป
ทำงานดานโยธาหรือสุขาภิบาล พวกที่ไปอยูกับคอนซัลทก็เจอกับรุนพี่อีกหนาเดิม ๆ  เลยยิ่งสนิทกันเขาไปใหญ 
ผมประทับใจรุนพี่ซีเนียร(รุน 3) มาก ใหความอบอุนดูแลรุนเราเปนอยางดี สำหรับความสนุกสนานสวนใหญ
มากจากพี่รุน 4 มีเรื่องเลาสนุก ๆ  มากมาย และความประทับใจของพวกเราอีกอยางก็คือ พวกเราไดไปรับนอง
กนัทีเ่ขือ่นตาง ๆ  ของประเทศไทย เปนสถานท่ีรับนองท่ีวิวด ีอากาศด ีและไดรับความภูมใิจเปนอยางมาก สำหรบั
ที่ไดรับจากการเรียน (555) ขอบอกวา ภาควิชาใหมาเยอะครับ แตผมรับมาไดนิดเดียวเอง จบมาไดก็บุญแลว
ครับ ขอขอบอาจารยทุกทานที่ใหผมรอดมาไดครับ

WE 7/2531

 คนเราทีม่าเจอกนัมาเรยีนดวยกนัไมใชเรือ่งบงัเอญิ ตองมบีญุทีเ่คยรวมทำกนัมา เมื่อิมวีาสนาไมตองเรยีกรอง ถงึเวลา
ก็มาเจอกัน นับจากอดีต ปจจุบัน จนถึงอนาคต พวกเราจึงไมลืมวารากเหงาของเราคือวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

WE 8/2532

 ถึงแมวา ตางคนจะมาจากตางที่กัน แตละคน มีเหตุผลที่เขามาเรียนที่ภาคทรัพยากรน้ำแตกตางกัน บาง
คน ตั้งใจเลือกสอบเขามาเรียน บางคน อกหักจากภาควิชาอื่นๆ แตสุดทายพวกเรา ก็ไดมาใชชีวิต มาเรียน มา
เลน มาสนุกสนานดวยกัน ไดเรียนรูเรื่องตางๆ มากมาย รวมถึงการทำกิจกรรม การศึกษาดูงานในที่ตางๆ ชวย
เปดโลกทัศนใหไดเห็นสิ่งตางๆ เปนประสบการณใหมในชีวิต ไดรับวิชาความรู และความเมตตากรุณา จาก
อาจารยทานตางๆ ที่ไดมอบให รวมถึงมิตรภาพ ที่ไดรับจาก เพื่อนๆ และรุนพี่ รุนนองที่ไดพบเจอกัน
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WE 9/2533
 ความภาคภูมิใจในภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของนิสิตรุนที่ 9 (WE.9 E.46) มี
อยูมากมาย แตจะขอพูดถึงสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจหลัก 3 ขอดังตอไปนี้ 1. ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศเกษตรกรรมมาชานาน 
แมวาจะพยายามพัฒนาไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แตก็ยังคงพึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมอยู (โดยมีขอมูลอางอิง 
จากธนาคารแหงประเทศไทยที่ระบุวาในป 2533 แรงงาน ในภาคการเกษตรของประเทศไทยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 63.3 ของผูมี
งาน ทำรวม) ดังนั้นความสำคัญของบุคลากรที่มีความรูในดานทรัพยากรน้ำสำหรับประเทศไทยจึงเปนสิ่งที่ทำใหเราทุกคนรูสึกภาค
ภมูใิจในภาควชิาทรพัยากรนำ้แหงนี ้อกีทัง้ทรพัยากรนำ้ไมไดเปนทรพัยากรทีม่คีวามสำคญัเฉพาะทางการเกษตรกรรมเทานัน้แตยงั
มีความสำคัญตอการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญในกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การบริโภคและอุปโภค การ
อุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตกระแสไฟฟา การทองเที่ยวและนันทนาการ รวมถึงเปนปจจัยที่สำคัญในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศอีกดวย 2. คณาจารยในภาควิชาทรัพยากรน้ำเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณสูง อีกทั้งยังสอนลูกศิษย
ทกุคนดวยความรกัและความใสใจ มเีพือ่นรวมรุน WE 9 คนหนึง่ไดตดัสนิใจศกึษาตอและเขาทำงานเปนอาจารยในภาควชิาทรพัยากร
น้ำแหงนี้ ซึ่งก็คือ ผศ.ดร. ณัฐ มาแจง 3. ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่มีภาควิชาที่เปดสอนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำอยูไมกี่แหง โดยที่
ภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถือเปนภาควิชาทรัพยากรน้ำที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในแวดวงการทำงานที่เกี่ยวของกับดานทรัพยากรน้ำ ีหลายคนในรุน WE 9 ที่ไดมา
เรยีนทีภ่าควชิาทรพัยากรนำ้แหงนีแ้ตไมเคยรูจกัภาควชิานีม้ากอน มบีางคนทีรู่ขอมลูเกีย่วกับภาควิชาเพยีงเลก็นอย แตการทีรู่ขอมลู
เกี่ยวกับภาควิชาทรัพยากรน้ำนั้นแทบจะเทียบไมไดเลยกับประสบการณที่ไดเขามาเรียนจริงๆ  ขอมูลของรุน WE.9  เปนรุนที่เขา
เรียนในป 2533 และมีจำนวนทั้งหมด 21 คน

 ตอนที่เริ่มเขาเรียนในวิชาภาคฯป 3 เทอม 1 เรียนที่อาคารเกาหลังเดิมชั้นเดียว แอรเย็นเจี๊ยบแต
..เสียงดังมาก เวลาฟงอาจารยทาสอนมีเสียงแอรแทรกตลอด ตองใชสมาธิกันนาดู สนุกไปอีกแบบครับ และสมัย
นัน้เวลาอาจารยสอน แตละทานจะเขยีนบนกระดานแผนใสและมปีงแผนใสไวมาก บางทกีจ็ดจนมอืหงิกก็ไมทนั 
สุดทายตองขอแผนใสไปถายเอกสาร ถายมาแลวชัดบางไมชัดบาง แตไมเปนไรขอใหมีไวกอน กันเหนียว+อุนใจ 
... 555 รุน WE10 สมัยนั้นมีประมาณ 20 คน ซึ่งสวนใหญก็สนิทสนมกันดีมาก แตพอหลังจากเรียนจบกันไป
แลว ดวยภาระหนาที่การงานความรับผิดชอบของแตละคน ไมคอยไดติดตอกันเลยนานมากละ

WE 10/2534

 จนวันที่ทำงานไดรูวา  สิ่งที่เรียนมามีสวนชวยยกระดับชีวิต
ของคนในสังคมวงกวางได แมจะเปนในทางออมก็ตาม

WE 11/2535
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WE 14/2538

 ความประทับใจจากการที่ขาพเจาไดศึกษาในภาควิชา 
 1.  คณะอาจารยทุกทานที่ไดสอนวิชาทางวิศวกรรม รวมทั้งคุณธรรม แนวการทำงานในอนาคตเมื่อจบมาทำงาน  
   ถึงแมวาผมจะไมไดทำงานสายวิศวกรรมแตก็ไดแนวคิดมาตางๆมาประยุกตใชในการทำงานไดอยางมาก
 2. เพื่อนๆ ที่ตลอดระยะเวลาที่เรียน ที่ชวยติวใหจนจบมาได รวมทั้งมิตรภาพที่ยังมีตอกันแมจะเรียนจบมาแลว
 3. เจาหนาที่ของภาควิชา ที่นารัก ที่คอยชวยประสานงานในการลงทะเบียนหรือแมกระทั่งการ drop บางวิชา 
 4. รุนพี่ รุนนองที่นารัก ที่ไดเจอกันหลังจากเรียนจบก็ยังมีมิตรภาพที่ดีตอกันเสมอ

WE 13/2537

 พวกเรามาจากหลายรุนอายุ มีทั่งเด็กเทียบเด็กซิ่วมาจากพื้นเพที่หลากหลาย แตเรามาใชชีวิตรวมกันที่ ‘ทรัพน้ำ’ ประคองกันไปจากตนทางที่80 ชีวิตจนถึงปลาย
ทางที่สามสิบกวาๆ มันมีน้ำใจมีความเปนพวก มีพี่ๆนองๆ มีอาจารยที่เปนกันสนิทกัน แบบไมคร่ำครึ มีชวงเวลาสนุกเยอะแยะ สมัยนั้นคอมพิวเตอรเปนของใหมมาก
แตภาคเรามี มีตนไมรมรื่นหองเรียนแอรเย็น เรียกไดวาไมนอยหนาใคร จากความรูสึกลึกๆวาที่เราเปนรองภาควิชาอื่น การเรียนการสอนก็สนุกเหมือนเลนเกมส แตพอ
มาทำงานมันใชไดจริง ที่สำคัญความเปนพี่นอง อาจารยมันติดตัวพวกเรามาตลอด เราคือเด็ก ทรัพยน้ำ

WE 12/2536

 เมื่อป พ.ศ. 2536 ภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร เปนสถานที่ทำใหทุกคนไดเจอกัน 
แตละคนมาจากตางโรงเรียน จากจังหวัดที่แตกตางกัน เขามาใชชีวิตอยูในรวมกัน และเรียนดวยกัน ซึ่งถือเปนชวงเวลาหนึ่งของชีวิต
ที่นึกถึงเมื่อไรก็มีความสุข เมื่อเห็นภาพรับนองแลวยังจำไดเสมอวาไดไปที่ทะเลของจังหวัดเพชรบุรี ไดรวมกิจกรรมรับนอง พี่ๆ เปน
กันเอง สวนเพื่อนๆ ก็สนุกเฮฮาตามประสานวัยรุน แตทำใหพวกเราไดคุนเคยกัน รูจักและสนิทกันมากขึ้น สำหรับเรื่องการเรียนนั้น 
ยังจำไดเสมอชวงลุนเกรดโดยเฉพาะในชวงเวลาเรียนป 1 และป 2 มีทั้งสุขและทุกข หลายคนไดเกรด F ไดเกรด D ไปจนถึงเกรด 
A ซึ่งเกรด A นั้น ไกลเกินตัวของหลายๆ คน รวมถึงผมดวย แตพวกเราก็ผานมันมาได และจบการศึกษากันเกือบทุกคน วันเวลาผาน
ไปรวม 29 ป แลวจนถึงปจจุบัน เทคโนโลยีก็ยังทำใหเราผูกพันกันแมจะไมไดไปเจอหนากันก็ตาม ผมขอขอบคุณสถาบันแหงนี้ ที่
ทำใหพวกเราไดเจอกัน ไดพบเจออาจารยที่ใจดี เจอรุนพี่ที่ดี ดวยรักและผูกพัน จากศิษยเกาคนหนึ่ง
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WE 15/2539

 สำหรับวัยรุนยุค90 อยางพวกเรา WE15 ตอนเอนทยังเปนระบบเลือกคณะ พลาดแลวพลาดเลย และสวนใหญก็เลือกทรัพยน้ำไวทายๆ หลายคนเขามาเพราะเอนท
ใหม ซิ่วมาจากที่อิ่น หลายคนเขามาก็เพราะไมไดคณะที่เลือกอันดับตนๆ เวลาลงเรียนตองดูดีๆ อยาไปลงคลาสเดียวกับเด็กภาคอื่น ไมงั้นอาจไปเปนฐานใหเคาได เรียกวา
เปนที่รวมเด็กเรียนออนปนเกเรของคณะ วีรกรรมก็เยอะเหลือเกินสำหรับ WE15 เพราะงั้นที่พักพิงจิตใจของเราก็คือ มาหินใตรมไมของตึกในสุดดานหลังคณะ เพราะที่
นั่นมีเพื่อนรักเพื่อนสนิท มีรุนพี่ที่เปนกันเองดูแลนองๆในสาย มีพี่ธุรการที่ชวยไดทุกเรื่อง ราวกับเปนญาติคนนึง จะมีภาควิชาไหนอีกที่นิสิตทั้งภาค ไดรวมตัวกันลางบอปลา
อยางเต็มใจ ไดมาใชสโมติวหนังสือกันจนเชา วิชาแลววิชาเลา ไดไป survey camp กิจกรรมที่พวกเราไดอยูดวยกัน ใชชีวิตดวยกัน รุนของเราไปกันที่ พระธาตุดอยตุง 
เชียงราย ทุกวันนี้เมื่อขึ้นดอยตุง ยังรูสึกระลึกถึงและอบอุนทุกครั้ง ความสนุกและอิสระที่เราไดรับทำใหรูสึกจริงๆเลย วาทรัพย’น้ำคือ “บานของพวกเรา” และที่สำคัญที
สุด ก็คือมีอาจารยสุดเกา เกียรติประวัติของแตละทานลวนมีสวนสำคัญในโครงการระดับชาติ เฮย นี่เราเรียนกับเทพทั้งนั้นนี่หวา และเวลา 4 ป หรือบางคน 5 ป เราก็
ซึมซับความอบอุนจากเพื่อนๆพี่ๆในคณะ เชิดหนาอยางภูมิใจวาเปนลูกศิษยเหลาทวยเทพ water resource และทำใหพวกเรามีความมุมานะพยายามในการใชชีวิต บาง
ครั้งเราเจออาจารยโดยบังเอิญ จะปรีไปไหวอยางดีใจ และยังคงระลึกถึงบุญคุณของอาจารยทุกทานเสมอ แมอาจารยบางทานจะจากไปแลว เราภูมิใจและอยากบอกวา 
ไอเด็กไมเอาไหนของอาจารยในวันนั้น ทานไดขัดเกลาและเปนแบบอยางที่ดี ทำใหพวกเราไดดีในวันนี้ ไดเปน ดร. ไดเปนอาจารย ไดเปนเจาของบริษัท ไดไปทำงานตาง
ประเทศ ไดเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ เราจึงภูมิใจและดีใจที่สุด ที่พวกเราเปน เด็กทรัพยน้ำ

WE 16/2540

 ความประทับใจ ในการแนะนำ และความเปนกันเอง ของ คณาจารย เจาหนาที่ ที่มีตอนิสิต
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WE 18/2542

 ฝกใหคิด ฝกใหเขียน ฝกใหอดทน ฝกใหเปนคนที่ภูมิใจวาจบจาก
ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ำ ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาทีย่อดเยีย่มและ
การไดรับมิตรภาพที่ดีๆจากอาจารยและเพื่อนๆ
 - ประทับใจในการมีเพื่อนที่ดี สนุก เลนๆ เรียนๆ จนจบการศึกษา 
หลังจบทำใหไดนำความรูที่ไดจากการเรียนมาประกอบอาชีพ

WE 19/2543

 ความเปนพ่ีเปนนองทีม่ใีหกันทัง้ในตวันสิิตดวยกนัเองและพ่ีๆ บุคลากรในภาควชิาทีค่อยชวยเหลอืและสนบัสนนุมา
โดยตลอด /  ความรักความสามัคคีกันของรุนพี่รุนนองเวลามีการทำกิจกรรมตางๆ / บรรยากาศในการเรียน และใช
ชวีติเดก็มหาวทิยาลยัในชวงนัน้ถอืไดวาเปนชวงเวลาทีด่ทีีส่ดุชวงเวลาหนึง่ในชวีติเลยครับ สดุทายนี ้ตองขอขอบพระคณุ
อาจารยและบคุลากรทกุทานทีไ่ดเสยีสละ เพ่ือมาถายทอดความรูใหกบัเหลานสิิตทกุคนเพ่ือนำไปใชประกอบสมัมาอาชพี
ในแนวทางของแตละทานครับ ขอบคุณครับ (ลี่ WE19)

WE 17/2541

 ไดพบเจอเพื่อนๆพี่ๆ ที่เปนกันเอง สนุกกับการเรียนและเลนไป
ดวยกนั สิง่ท่ีไดจากการเรียนคือไดเรียนในสาขาวชิาทีม่คีวามสำคญัแต
คนยงัใหความสำคัญนอยในสมยัน้ัน และไดนำมาสรางประโยชนใหกับ
สังคมได
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WE 21/2545

 ขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันที่มอบโอกาสทางการศึกษา ที่นี่
มีคณาจารยผูใหความรูทั้งทางวิชาการและประสบการณชีวิต มีบุคลากรที่คอยดูแลดวยความหวงใย มีรุนพี่ที่
คอยดแูลรุนนองตัง้แตวนัแรกทีก่าวเขาสูภาควชิา มเีพ่ือนทีช่วยเหลอืผลกัดนัตวิเขม(กอนสอบ) และยงัคงดแูลกนั
ไปตลอด มีรุนนองมาเติมเต็มความสามัคคี
 วันที่พวกเรามีโอกาสกาวเขามาที่ ซับน้ำ พวกเรายังเด็กทั้งอายุและความคิด  สถานที่แหงนี้รวมถึงทุกทาน
ที่ไดกลาวถึงไดคอยชวยเหลือและหลอหลอมพวกเราดวยความรักความเมตตา ดวยความสามัคคี  ซึ่งบางครั้งที่
พวกเราอาจไมทันรูตัววาพวกเราไดรับอะไรหลายๆอยางมาตลอดชวงชีวิตในรั้ว มหาลัยฯ  
 วันนี ้พวกเราไดใชชีวิต ไดดแูลครอบครัว และไดมโีอกาสทำงานทีเ่ปนประโยชนตอสงัคมและประเทศชาติ 
พวกเราขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่มอบสิ่งๆดีใหกับพวกเรา และขอบคุณโชคชะตา ที่ทำให
เราไดมาเจอกัน ไดเรียน เลน แบงปนความรูและความสุขดวยกัน ขอบคุณมิตรภาพที่ยาวนานจนถึงปจจุบัน 
"WE21"

WE 20/2544

- นึกถึงแลวเต็มไปดวยความรูสึกครับ
- เรียนเต็มที่ เลนเต็มที่ นี่แหละ WE20
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WE 23/2547

 การมีกลุมสังคมมีบานของภาควิชาเอง "ชุมชนทรัพยากรน้ำ" ที่
มีคณาจารย รุนพี่ ศิษยเกา คอยเปนที่ปรึกษา สนับสนุนและสรางสง
เสริมนองๆ

WE 24/2548

 ประทับใจในการคอยชวยเหลือกันระหวางคณาจารย เพื่อน พี่ๆนองๆ และสังคมภายในภาควิชา / นอกจากความ
รูทีไ่ดเพ่ือใชทำงานในอาชพีแลว ยงัไดฝกทกัษะการคดิวเิคราะหอยางมเีหตผุลเพ่ือนำไปใชแกไขปญหาในชวีติประจำวนั
ไดมาก

WE 22/2546

 ในนามคณะนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมทรัพยากรน้ำรุน 22 ขอขอบคุณ
คณาจารยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา สรางพวกเราใหมีจิตวิญญาณของวิศวกรอยางภาคภูมิ ตลอดจน
บุคลากร รุนพี่ เพื่อน นอง ที่รวมสุข รวมทุกข ณ บานทรัพยากรน้ำแหงนี้ ดวยรักและผูกพัน 40 ป 
WE walk together
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WE 25/2549

 -  สิง่ทีภ่าควชิาไดสอนและหลอหลอมคอืระบบความคดิทีเ่ปนระบบ การแกปญหาแบบบูรณาการ ทำให
เราสามารถนำไปใชไดทุกที่ ทุกการทำงาน
 -  สิ่งที่ประทับในการการเรียนที่ภาควิชาทรัพยากรน้ำ คือความเปนพี่เปนนอง ไมวาจะเปนพี่รหัส 
สายรหัส การสงหนังสือตอใหกัน การยืมเครื่องคิดเลข การติวขอสอบ รวมถึงกิจกรรมตางๆที่รวมกันทำ ทำให
พี่ๆ นองๆ อาจารย และบุคลากรทุกๆทานในภาควิชา สนิทสมกันมากขึ้น

WE 26/2550

 - รุนของเรา WE26 เปนรุนที่ชอบทำกิจกรรมกัน สมัยเรียนก็มักจะไปกันพรอมหนา สำหรับความประทับ
ใจในรูปทั้ง 3 รูปนั้น รูปแรกเปนการไปดูงานที่เขื่อนบางปะกง รูปที่ 2 เปนกิจกรรม WEUS ประมาณป 2552 
รูปที่ 3 เปนคลาสเรียนที่ไดเรียนดวยกันคลาสสุดทาย
 - ประทับใจครั้งแรกตั้งแตเดินมาถึง มีพี่ๆ ตอนรับและใหการชวยเหลือตลอดเวลา 4 ป คิดถึงแฟน ทุก
ครั้งที่วนเขา ม. ตองแวะไปที่ภาค
 - ไดรับความรูจากการเรียน ไดประสบการณชีวิตจากอาจารย รุนพี่ รุนนอง และเพื่อนๆในรุน ถือไปชวง
เวลาหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิต

WE 27/2551

 ประทับใจในมิตรภาพของเพื่อนในรุน จากการเรียน พอจบออกมาแลว ทำใหเขาใจอะไรหลายๆ อยางไดงายขึ้น 
คิดเปนระบบ สามารถปรับใช เขากับการทำงานได
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WE 28/2552

 - เปนสถานที่ใหความรู ใหมิตรภาพ ครับ
 - ไดรับความรู ไดมิตรภาพดีๆมากมาย อาจารยนารักเปนกันเอง
 - ความประทับใจที่มีตอภาควิชา คือ การสอนที่มากกวาแคสอนในหองเรียน มีการนำพาไปเปดประสบการณนอกสถานที่ ใหไดมองเห็นภาพจริงในวันขาง
หนาที่จบออกไป และความเปนกันเองของรุนพี่รุนนอง อาจารยประจำภาควิชาที่มีตอนิสิต เจาหนาที่ภาคที่ใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ เปนอยางดี
 อ. มีความเปนกันเองกับนิสิต เขาใจ เต็มใจ ตั้งใจ ชวยเหลือ ดานการศึกษา และคำแนะนำดานอื่นๆเปนอยางดี ภาค มีหอง โตะหินหนาภาค มีกิจกรรม ทำให
นสิติไดรูจกัเรยีนรู เพือ่น พี ่นอง มีประโยชน ในการทำงานในอนาคต ซึง่เปนสิง่สำคญัไมแพกนักบัเปาประสงคทีต่องการผลการเรยีนทีด่ ีขอเลาถงึตวัอยางประสบการณ
ชีวิต  จาก อ. ทานหนึ่ง จาก วิทยาเขต ศรีราชา ในป 2551 บางทาน ที่ อ. จบจาก มก. บางเขน ไปสอน อ. เปนคนเกง อ.ไมยอมเซ็นตดร็อป  รายวิชาใหนักศึกษา 
ดวยแนวความคิดที่วา ตองการกดดันใหนิสิตที่สอบแอดฯเขามาต่ำ พื้นฐานคณิตศาสตรและฟสิกสไมดี ไดลาออกไป จึงทำใหนิสิตจำนวนมากซึ่งรับเขามาจากจำนวน 
รอยกวาคน เฉพาะรายที่มี อ.เปนที่ปรึกษา หลายราย จำตองซิ่ว ออกไปศึกษายังที่อื่นๆ เพราะดวยกิจกรรมรับนองที่เยอะมาก รับโหด ไดรุนวิศวะ ไดKUยาก กิจกรรม
ของสาขาตอเนื่องถึง 22.00 น. และชวงเย็นรับนองรวมทุกคณะ 17.00-18.00 น. แทบจะทุกวัน ทำใหนิสิตปรับตัวเขากับการศึกษาและกิจกรรมไดยากลำบาก 
กิจกรรมรับนองเลี่ยงไมไดเลย มีการเช็คชื่อ และตามตัวนิสิตในคนที่โดดกิจกรรม  ถึงหอนอก ในบางเวลา หอใน ก็มีพี่เคาะตามหอง เพื่อมาตกลง กิจกรรมวันรุงขึ้น 
ในบางครั้ง ในกรณีที่นิสิตใหมบางคนไมมาเขา เพื่อจุดประสงคในการสรางความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งไดผลดีเยี่ยมไดดานนี้ นิสิตที่นี่แบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผมากๆ 
ไมหวงวิชา ไมหวงขอสอบ ไมคิดถึงการแขงขันเรื่องเกรด ทุกๆรายวิชาจะมีการจัดติว และทำชีทแจกชวยเพื่อน เอาชีทไปวางที่รานถายเอกสาร ใครจะถายชีทตัวนี้ 
ของตนเอง ของ อ. ของพี่รหัส นองรหัส ที่ตนคิดวามีประโยชนตอเพื่อน แมวาจะมีงานมอบที่เยอะ แตจะเพื่อนที่นี่จะไมทิ้งเพื่อน ไมคิดเอาตัวรอดคนเดียว ไมตอวา 
และบนเพื่อนที่เรียนเขาใจยาก คาดวาเกิดจากระบบของการรับนองที่สรางตอกันมาเปนวัฒนธรรม  ซึ่งหนูก็ไดซิ่วมา บางเขน ดวยเหตุผลที่วาปรับตัวเขากับการเรียน
และทำกิจกรรมตอนรับนองไมไดแลวดร็อปไมได  และไดจบการศึกษาจากที่นี่ ในระหวางที่เขาศึกษาดวย ความชวยเหลือจากทั้ง อ. และเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่หนู
ไดเขาเรียนดวย ทั้งชวยติว ใหถายชีทสรุป แนวขอสอบตางๆ หนูคิดวาระบบการตัดคะแนนแบบอิงเกณฑ ทำใหนิสิตเลิกคิดเรื่องเพื่อนเปนฐานคะแนน  ทำใหทุกคน
คิดวา ตองชวยกันเรียนเพื่อใหเราผานไปดวยกัน มีเปาประสงคเดียวกัน ที่จะทำใหเพื่อนเขาใจและเกงไปดวยกันมากกวา หนูคิดวาสถาบันการศึกษาของเราไดปลูก
ฝงเรื่องความสามัคคีชวยเหลือกันเรียนมากกวามุงเนนความเกงกาจเพื่อแขงขันกัน เอาชนะกัน เพราะ “ความเกงสามารถเรียนรูทันกันไดเสมอ แตความสามัคคีและ
ความดี นั้น สรางยากกวา จำเปน ตอชาติ ในการพัฒนาทุกองคกรณ ไมแพกัน” สุดทายนี้ขอขอบพระคุณเหลาคณาจารยทุกทาน เพื่อนๆพี่นองในภาควิชาโยธา  
 - ทรัพยากรน้ำทุกคน ที่ชวยเหลือกันมา ที่ทำใหหนูไดมีโอกาสเรียนจบและทำงานดานวิศวะ หากในอนาคตไดมีโอกาสเติบโตในหนาที่การงาน และมีโอกาส 
หนูจะไมลืม ที่จะตอบแทน มหาวิทยาลัย และภาควิชาของเรา หนูคิดวา มก.ทุกสาขาไดมีจุดยืนสำคัญที่ชัดเจนเปนจุดเดนกวาหลายสถาบันดานการสรางบุคคลากร 
ออกมาเปนคนดีของสังคม

WE 29/2553

 เกรดไมใชทุกอยางของชีวิต ชวงเวลา 4 ปตางหาก ที่มีความหมายมากกวา
 - เปนภาควิชาที่อบอุนทุกคนมีความรักสามัคคีกันดีครับ
 - ประทับใจและภูมิใจ ที่ไดเปนสวนหนึ่งใน ทรัพยากรน้ำ
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WE 30/2554

 - เรียนภาคนี้.....ชีวิตครบรส
 - กิจกรรมรวมกันกับเพื่อนๆในรุน ผานความลำบากในระหวางเรียนมาดวยกัน
 - การไดเรียนที่นี่นอกจากไดวิชาความรูจากอาจารย ยังไดมิตรภาพจากเพื่อนพี่นอง แอบดีใจที่ภาควิชามี
คนไมเยอะมาก ทำใหความสัมพันธระหวางเพื่อน ลูกศิษย และคณะอาจารยไมหางเหินกัน ชวงวัยเรียนแมจะ
มีบางเวลาที่ยากลำบากแตไมรูสึกโดดเดี่ยว เพราะมีเพื่อนที่ดีมาก และมีเจาหนาที่ อาจารยคอยถามไถ เมื่อจบ
ไปไดเจอรุนพีรุ่นนองตามหนวยงานตางๆ ก็รูสกึอบอุนและชวยเหลอืกนัอยูเสมอ ขอบคณุภาควชิาทรัพยากรน้ำ
ที่ทำใหมีอาชีพที่ดีและมั่นคง ไดมีสายสัมพันธที่ดีระหวางชาว WE คะ

WE 31/2555

 - ไดมิตรภาพที่ดี รูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนทรัพยากรน้ำครับ
 - ไดรับความรูที่สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดในการทำงานไดอยางดี ไดรูจักและมีเพื่อน พี่ และ
นองๆ ที่นารัก ไดประสบการณที่นอกเหนือจากในหองเรียน
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WE 32/2556

 ชวงเวลาที่อยูในภาควิชาทรัพยากรน้ำ นับเปนชวงเวลาที่ดี มีความสุขและมีคุณคาตอพวกเราเปนอยาง
มาก ถือวาเปนโอกาสอันดีที่ไดมาศึกษา ไดรับความรูจากอาจารยหลาย ๆ ทาน อีกทั้งไดรับมิตรภาพดี ๆ จาก
เพื่อน พี่ นอง ในแตละรุน พวกเรามีมีความสุขและอบอุนทุกครั้งเมื่อพูดถึงทรัพยน้ำ

WE 33/2557

 ประทับใจที่ทางภาควิชามีการเรียนการสอนภาคสนามในรายวิชา "การศึกษาภาคสนามดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ" ที่ไดพานิสิตไปศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ
 ทำใหทราบวาความรูทางทฤษฎีสามารถนำมาประยุกตใชกับการทำงานจริงไดอยางไรบาง ทำใหเห็นภาพ และมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น เกิดเปนแรงกระตุนในการตั้งใจ
เรียนเพื่อนำความรูไปใชในการทำงานตอไปในอนาคต อีกทั้งยังชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางนิสิตและอาจารย ทำใหนิสิตกลาคิดกลาซักถามอาจารยมากยิ่งขึ้น 
และเพิ่มความสนิทสนมกับนิสิตในรุนเดียวกันผานการทำงานกลุมตามโจทยที่อาจารยไดมอบหมายใหชวยกันแกปญหา ถือวาเปนประสบการณดี ๆ  ในชวงการเรียนที่
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 การเรยีนในมหาลยัเปนสวนสำคญัในชวีติทีท่ำใหนสิติไดเรยีนรูการศกึษาและการใชชีวิตอยางมีคณุคา ในการเรยีนมหาลยัของผมก็เหมือนกัน ในคณะวศิวกรรมศาสตร 
ทรัพยากรน้ำนั้น ผมไดเรียนรูสิ่งใหมๆไมใชแคความรูที่ไดจากอาจารยเทานั้นแตยังไดความอบอุนจากเพื่อนนิสิตที่เรียนดวยกันอีกดวย เสหมือนไดครอบครัวใหมอีก
ครอบครัวหนึ่งที่ทำใหรูสึกสบายใจตลอดเวลาที่อยูดวย ตลอดสี่ปที่เคยไดผานมาผมรูสึกขอบคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูและการใชชีวิตกับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่
เปนทั้งแรงและใจชวยกันเรียนจนจบ และขอขอบคุณมหาลัยเกษตรศาตรที่ไดใหกำเนิดภาควิชาที่อบอุนนี้ สุดทายนี้ก็อยากฝากใหคนรุนหลังไดดำเนินชีวิตใหถูกตอง
อยางสนุกสนานกับภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ตอไป
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WE 34/2558

 เปนที่ที่ทำใหเกิดจุดเปลี่ยนทางความคิดมากมาย โตขึ้น ไดรูจักเพื่อนๆ พี่ๆ และมิตรภาพที่ทั้งดีและไมดี 
ประทับใจที่ไดเปนสวนนึงของภาควิชาทรัพยากรน้ำนี้ ประทับใจที่ไดใชสวนนึงในชีวิตในการเรียนที่นี่ และไม
เคยผิดหวังที่ไดเขามาเรียนที่นี่เลยคะ
 - ไดความรูมากมายใชในการทำงาน
 - คณาจารยที่เชี่ยวชาญ คอยใหคำแนะนำและเอาใจใสนักศึกษาทุกคนเปนอยางดี เพื่อใหมั่นใจวา
นักศึกษาจะประสบความสำเร็จ ไมเพียงแคดานการเรียน แตรวมไปถึงการใชชีวิต หลังจากจบการศึกษาออกไป
แลวดวย

WE 36/2560

 สำหรับที่นี่เปนความทรงจำดี ๆ ในชวงหนึ่งชีวิต สนุกมาก ๆ ครับ
 ผมเขามาเปนลูกนนทรี ในป พ.ศ. 2560 ตอนนั้นเปนความรูสึกที่ตื้นเตนมากที่ไดมาเรียนมหาลัยที่มีขนาดใหญและเปนอันดับตนๆของประเทศ ไมคิดวาเด็ก
จากโรงเรียนที่ไดดังของจังหวัดชุมพรเลยดวยซ้ำ ก็รูสึกดีใจมากที่สามารถสอบเขาใจ และตลอดระยะเวลากวา 4 ป ที่ไดเรียนในรั่วสีเขียวแหงนี้ ผมไดรับทั้งความ
สุข ความทุกข ความเสียใจ ดีใจ มีครบทุกรสชาติของชีวิต ผมไดลองทำอะไรเยอะมาก ไมวาจะทำกิจกรรมของมหาลัย เปนหนึ่งในสมาชิกองคการบริหารองคการ
นิสิต ไดไปคาย ไปเที่ยวในที่ที่ไมเคยไป เปนความทรงจำที่ไมไดหอมหวาน แตก็เปนชีวิตสวนนึงที่โคตรสนุกๆสุดๆไปเลย

WE 35/2559

 ดีใจและภูมิใจที่ไดอยูภาคนี้ครับ ไดความรูทั้งดานชลประทานและโยธา ไดมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ พี่ๆและขอ
ขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหทั้งความรูและความคิดครับ #The 40th WE Anniversary



สารจากโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 

 โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ำ เพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรที่ทำงานในวันและเวลาทำการราชการ ไดมีโอกาสเขาศึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถของตนดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำใหสูงขึ้นเพื่อเปนกำลังสำคัญดานทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ซึ่งตั้งแตกอตั้ง 

โครงการฯ ปการศึกษา 2541 จนถึงปการศึกษา 2564 ไดเปดรับนิสิตจำนวน 30 รุน คิดเปนจำนวนนิสิตทั้งหมด 567 คน โดย

นิสิตที่เขาศึกษามาจากหลากหลายที่ทำงาน ไดแก หนวยงานราชการ เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน รัฐวิสาหกิจ เชน การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย เปนตน และบริษัทเอกชน เชน บริษัท อีสทวอเตอร  บริษัท ทีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนดแมเนจเมนท บริษัท 

ปญญาคอนซัลแตนท บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแทนท บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ เปนตน

     ในวาระที่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ครบรอบ 40 ปนี้ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 

ขอนำเสนอประวัติ ภาพกิจกรรม และความประทับใจ/ความทรงจำของบัณฑิตของโครงการฯ  อันแสดงใหเห็นถึงการดำเนินงาน

ตามพันธกิจของภาควิชาฯ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดานทรัพยากรน้ำสำหรับประเทศไทยสืบตอไป

รองศาสตราจารย ดร.อดิชัย พรพรหมินทร

ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
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ประวัติ: โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหจัดตั้งโครงการ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2541 โดยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำไดเล็งเห็นความ
สำคัญของการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบันที่มีความซับซอนมากขึ้น สงผลใหประเทศไทยมี
ความตองการบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถทางดานวศิวกรรมทรพัยากรน้ำเพ่ิมขึน้ตามลำดบั การสรางบคุลากรทีมี่ความเช่ียวชาญ
ทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำถือเปนพันธกิจหนาที่โดยตรงของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งที่ผานมาภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำไดดำเนินการเปดสอนในระดับปริญญาโท ภาคปกติ แตอยางไรก็ตาม โอกาสการศึกษาตอระดับปริญญาโทในวันและ
เวลาทำการราชการคอนขางจำกัดสำหรับบุคลากรที่กำลังทำงานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะขาราชการ เจาหนาที่
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ที่ไมสามารถลางานเพื่อศึกษาตอไดในวันและเวลาดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหบุคลากรที่เปนกำลัง
สำคัญในการพฒันาและจดัการทรพัยากรนำ้ของประเทศไทยไดมโีอกาสเขาศกึษาเพือ่พฒันาเพิม่พนูความรูความสามารถของตนให
สูงขึ้น ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จึงไดจัดตั้ง โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค 
ดังนี้

 (1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ อันเปนการตอบสนองความตองการบุคลากรระดับ
สูงทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 (2)  เพื่อสงเสริมการวิจัยที่จะนำไปสูจุดหมายของการพึ่งพาตนเองไดในทางเทคโนโลยี
 (3)  เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การสรางบุคลากร และหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลือง ความไมสะดวกใน
การเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ 
 (4)  เพื่อใหมีการใชทรัพยากรบุคคล และอุปกรณที่มีอยูแลว ใหเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาพกิจกรรมโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน



คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร



ชื่อ-นามสกุล:   ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม  
ตำแหนง:  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ชื่อหนวยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่อยูหนวยงาน:  50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต 
 ดิฉันเปนนิสิตปริญญาโทในโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
รุนที่ 2 ยอนไปป พ.ศ. 2542 ตอนที่สมัครเขาเรียนในโครงการฯ เนื่องจากตอนนั้นทำงาน
ประจำ และไมตองการลาออกเพือ่มาเรยีนเต็มเวลาในวนัปกติ ดังนัน้การเรยีนในวนัหยดุชวง
เสาร-อาทิตย จึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด อีกทั้งไดเรียนในสายวิชาที่ตองการคือวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ ของภาควิชาฯ ซึ่งมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย  บรรยากาศในการเรียนเต็มไปดวยความ
ชวยเหลือกัน ระหวาง พี่ๆ นองๆ ในรุน ซึ่งมีมาจากหลายหนวยงาน อาทิเชน 
กรมชลประทาน การประปานครหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักระบายน้ำ
กรุงเทพมหานคร และเพื่อนๆ จากบริษัทที่ปรึกษา สิ่งทีไดรับจากการเรียนในโครงการฯ 
นอกเหนือจากความรูเฉพาะทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำแลว คือ การคิด คนควา วิจัย 
และทำงานอยางมรีะบบทีไ่ดจากการทำวทิยานพินธในระดบัปรญิญาโท และมติรภาพระหวาง
การเรียนของพี่ๆ เพื่อนๆ ภายในรุนและรุนพี่ รุนนองที่มีโอกาสไดเรียนดวยกัน

ความประทับใจ/ความทรงจำของบัณฑิตโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อ-นามสกุล:  นางกานดา  คูประเสริฐ
ตำแหนง:  ผอ.สวนแผนงานและประเมินผล 
ชื่อหนวยงาน:  สำนักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ที่อยูหนวยงาน:  180/3 ซ.พิบูลวัฒนา 13 ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต
 1. ไดเรียนรูในสิ่งที่ตองใชในการปฏิบัติงาน 
 2. มีเพื่อนใหมจากหนวยงานเดียวกันและตางหนวยงานที่ชวยสนับสนุนขอมูลในการ 
  ปฏิบัติงานตลอดจนอำนวยความสะดวกในการประสานงานตางๆ 
 3. มีโอกาสไดเรียนรูและทำความรูจักอาจารยทั้งในภาควิชาและนอกภาควิชา
 4. เจาหนาที่โครงการนารักมีสายสัมพันธอันดีตั้งแตเรียนจนถึงปจจุบัน
 5. มีความภาคภูมิใจในภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อ-นามสกุล: นายเดช  เล็กวิชัย
ตำแหนง:  ผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16
ชื่อหนวยงาน: สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่อยูหนวยงาน: 1392 หมูที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต
 ประทับใจตั้งแตแนวคิดที่ทานคณาจารยจากกรุงเทพฯ มาทำการสอนที่หาดใหญเพื่อ
เปนการประหยัดงบประมาณของนิสิต ขยายโอกาสสำหรับผูที่สนใจใฝหาความรู อีกทั้งยัง
เปนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยในการเขาถึงทองถิ่นไดอยางใกลชิด นอกจากได
ความรูทางวชิาการดานวศิวกรรมทรพัยากรนำ้จากทานคณาจารยผูทรงคณุวฒุ ิเพือ่ตดิอาวธุ
ทางปญญา สรางความมั่นใจ และความนาเชื่อถือแลว ยังไดประสบการณในการทำงานจาก
ทานคณาจารยที่ถายทอดใหนักศึกษาเพื่อนำไปปรับใชในการทำงานไดจริง ดังคำที่วา ยิ่ง
ศึกษา ยิ่งไดความรู ยิ่งเปดโอกาส ยิ่งไดประสบการณ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ใน
สวนตัวของขาพเจา ไมไดจบแคความเปนอาจารยกับลูกศิษยเทานั้น แตยังมีความผูกพัน
ระหวางครอบครัวของขาพเจาและครอบครัวของอาจารยตลอดไป “การเรียนปริญญาโท
ในครั้งนี้ ไดอะไรมากกวาที่คิด”

ชื่อ-นามสกุล: ดร.ภควัต ลำจวน  
ตำแหนง:  วิศวกรโยธาชำนาญการ
ชื่อหนวยงาน:  ฝายออกแบบเขื่อนที่ 4 สวนออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ 
   สถาปตยกรรม
ที่อยูหนวยงาน: กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต   
   กรุงเทพมหานคร 10300 อาคารวิชาการ ชั้น 7 ฝายออกแบบเขื่อนที่ 4  
   สวนออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต 
 ผมมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดมาเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรแหงนี้  ผมไดรับความรู ประสบการณและเทคนิคตางๆ เพิ่มเติมทางดาน
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำซึ่งหาจากที่ไหนไมได  อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกตใชงานในวิชาชีพ
วิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ภาพรวมอาจารยในภาควิชาฯ มีความเอาใจใสนิสิตเปน
อยางดีมากครับ บรรยากาศภายในภาควิชาฯ เปนกันเอง เจาหนาที่ฝายธุรการมีความยินดี
และเตม็ใจใหความชวยเหลือเปนอยางดีเยีย่ม ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนทีน่ี ่ท้ังตอนปรญิญาโท
และปริญญาเอกของผมเปนชวงเวลาความทรงจำที่ดีและมีคุณคาในชีวิตมากๆ ครับ



114

“ครบรอบ 40 ป ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ”

ชื่อ-นามสกุล: วาที่รอยตรี ชาญยุทธ  ยูงมณีรัตน
ตำแหนง: วิศวกรชลประทาน
ชื่อหนวยงาน:  สำนักงานชลประทานที่ 17
ที่อยูหนวยงาน: 3/1 หมูที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต
 ประทับใจ การทุมเทการสอนของอาจารย ทุกทานใสใจดูแลลูกศิษย เปนอยางดี
มีปญหาอาจารยพรอมที่จะใหคำแนะนำ ความรูที่ไดผมไดนำไปใชในการทำงานไดดีอยาง
มาก ไดคิดเปนระบบ แกปญหางานอยางมีหลักวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล: นายศราวุธ  จันทิปะ
ตำแหนง:  หัวหนาฝายสงน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 
ชื่อหนวยงาน:  โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน 
ที่อยูหนวยงาน:  195  ม.7 ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบี่

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต
 วิศวกรชลประทาน/นายชางชลประทาน กบันยิามของคำวา “วศิวกรรมทรัพยากรน้ำ” 
สำหรับผมมองวานายชางชลประทาน หรือ วิศวกรชลประทาน เปนบุคคลที่ตองมีความรู 
มีความเขาใจ ดานแหลงน้ำ ดานการบริหารจัดการน้ำ การใชประโยชนจากน้ำ รวมถึงการ
จดัการคณุภาพนำ้ เปนทีพ่ึง่ใหกบับคุคลหรือองคกรอืน่ทีต่องการคำแนะนำดานน้ำจากบุคคล
หรือหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานน้ำอยางที่แทจริง
 ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรนำ้ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
เปนสถาบันทีส่รางบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถทางดานวศิวกรรมทรพัยากรนำ้ 
มาขับเคลื่อนประเทศดานแหลงน้ำมากมาย 
 ผมเปนบุคคลหนึ่ง ที่มีโอกาสไดเขาศึกษาระดับปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ และไดนำความรูทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มาใชในการปฏิบัติหนาที่
อยางแทจริง จนถึงทุกวันนี้  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่คอยประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู และคอยชี้แนะจนสามารถมีวันนี้ได

ชื่อ-นามสกุล:  นายสุวิรัตน พิพัฒนกิจกุล
ตำแหนง:  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
   (ผูอำนวยการสวนพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ)
ชื่อหนวยงาน:  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ
ที่อยูหนวยงาน:  112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต
 ความประทับใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) เริ่มตนจากการที่พี่ๆ นองๆ ในสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 6 (ที่ทำงานเดิม) ชวนกันไปสมัครเรียน จำนวน 4 คน และไดเขาเรียน
พรอมกันในป พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนรุนที่ 22 มีนิสิตจำนวน 22 คน ตั้งแตเริ่มเรียนจนถึงเรียน
จบ อาจารยทุกทานตั้งใจสั่งสอน มอบความรู ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถาม และเอาใจใสกับ

พวกเรามากในหลายเรื่อง โดยเฉพาะชวงทำ IS ทานจะติดตาม แนะนำ พรอมใหกำลังใจ 
แมจะเรียนจบไปแลวก็ยังมีความหวงใยในเรื่องอื่นๆ  มีเมตตาตอลูกศิษยเสมอมา กรณีเพื่อน
รวมรุนที่มาจากหลายหนวยงานทั้งจากภาคราชการและเอกชน เชน กรมทรัพยากรน้ำ 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวง บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ เปน
พี่ๆ นองๆ ที่ไดรวมเรียน รวมติว รวมศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผานการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  สังสรรคดวยกัน จนกลายเปนคอนเนคชั่นที่ไดเพิ่มเติมจาก
การเรียน อีกสิ่งที่ประทับใจ คือ เจาหนาที่ประจำภาควิชาที่มีความเปนกันเอง คอยอำนวย
ความสะดวกใหกับนิสิตในทุกๆ เรื่อง
 ขอขอบคุณทุกทาน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในระหวางการเรียนที่ภาควิชาทรัพยากรน้ำ 
(ภาคพิเศษ) ที่ทำใหไดทั้งความรู ความเขาใจทางวิชาการ มีคอนเนคชั่นใหมๆ ซึ่งมีแตความ
ปรารถนาดีใหกัน และชวยหลอหลอมใหเราเปนเราในทุกวันนี้ ขอขอบคุณจากใจจริงครับ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อ-นามสกุล: นายธราพงษ เพ็ชรคง  
ตำแหนง: ผูอำนวยการกองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ที่อยูหนวยงาน:  123 สำนักการระบายน้ำ ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.  
   10400

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต
 กระผมเปนขาราชการคนหนึง่ทีม่วีสัิยทศันในเรือ่งการศกึษา โดยการพฒันาตนเองอยางสม่ำเสมอ
คอืแนวทางทีก่ระผมเชือ่ม่ันวาขาราชการยคุใหมพงึจะมี และขาราชการทีร่บัราชการมานานควรเปน
แบบอยางที่ดี ใหกับขาราชการรุนใหม ซึ่งขอเรียนวา วัตถุประสงคของกระผมในการเขาศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในชั้นปริญญาโทที่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น   
เพื่อตองการเพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชาการใหมๆ  เกี่ยวกับงานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
เนื่องจากงานในหนาที่หลักของกระผมอยูที่กองเครื่องจักรกล  สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 

ชื่อ-นามสกุล:  นายสุวิรัตน พิพัฒนกิจกุล
ตำแหนง:  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
   (ผูอำนวยการสวนพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ)
ชื่อหนวยงาน:  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ
ที่อยูหนวยงาน:  112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 

ความประทับใจ / สิ่งที่ไดรับจากการเรียนของบัณฑิต
 ความประทับใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) เริ่มตนจากการที่พี่ๆ นองๆ ในสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 6 (ที่ทำงานเดิม) ชวนกันไปสมัครเรียน จำนวน 4 คน และไดเขาเรียน
พรอมกันในป พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนรุนที่ 22 มีนิสิตจำนวน 22 คน ตั้งแตเริ่มเรียนจนถึงเรียน
จบ อาจารยทุกทานตั้งใจสั่งสอน มอบความรู ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถาม และเอาใจใสกับ

พวกเรามากในหลายเรื่อง โดยเฉพาะชวงทำ IS ทานจะติดตาม แนะนำ พรอมใหกำลังใจ 
แมจะเรียนจบไปแลวก็ยังมีความหวงใยในเรื่องอื่นๆ  มีเมตตาตอลูกศิษยเสมอมา กรณีเพื่อน
รวมรุนที่มาจากหลายหนวยงานทั้งจากภาคราชการและเอกชน เชน กรมทรัพยากรน้ำ 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวง บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ เปน
พี่ๆ นองๆ ที่ไดรวมเรียน รวมติว รวมศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผานการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  สังสรรคดวยกัน จนกลายเปนคอนเนคชั่นที่ไดเพิ่มเติมจาก
การเรียน อีกสิ่งที่ประทับใจ คือ เจาหนาที่ประจำภาควิชาที่มีความเปนกันเอง คอยอำนวย
ความสะดวกใหกับนิสิตในทุกๆ เรื่อง
 ขอขอบคุณทุกทาน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในระหวางการเรียนที่ภาควิชาทรัพยากรน้ำ 
(ภาคพิเศษ) ที่ทำใหไดทั้งความรู ความเขาใจทางวิชาการ มีคอนเนคชั่นใหมๆ ซึ่งมีแตความ
ปรารถนาดีใหกัน และชวยหลอหลอมใหเราเปนเราในทุกวันนี้ ขอขอบคุณจากใจจริงครับ 

มีหนาที่รับผิดชอบดานติดตั้ง ซอมบำรุงรักษา สนับสนุนเครื่องจักรกลพรอมอุปกรณ ดานงานระบบระบายน้ำ ไดแก เครื่องสูบน้ำ, 
เครื่องผลักดันน้ำ  และเครื่องจักรกลหนัก เปนตน ซึ่งติดตั้งทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดวยกระผมเปนคนที่มีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลัง ความสามารถและมีความตองการที่จะพัฒนาตัวเอง โดยคิดเสมอวา ไมมีใครแกเกินเรียน และดวยความเชื่อมั่นใน
ชือ่เสยีงของภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรนำ้ รวมทัง้ชือ่เสียงของคณาจารยของภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรนำ้ ตลอดจนหลกัสตูรท่ีมมีาตรฐาน
ทำใหกระผมตัดสินใจสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ที่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  ทุกเสนทางชีวิตยอมมีอุปสรรค เนื่องจากกระผมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มานานแลวทำใหความรูที่เคยเรียนมาตองมีการ
รื้อฟนในความรูดานวิชาการอยูพอสมควร  และตองเรียนรูเพิ่มในหลายวิชาใหมๆ เชน วิชาอุทกวิทยา (Hydrology),  วิชาชลศาสตร 
(Hydraulics) รวมทั้งวิชาอื่นๆ  ซึ่งยอมรับวา ตองใชความมานะอุตสาหะและความพยายามคอนขางมากในการเรียนในชั้นเรียนรวมทั้ง 
การอานหนงัสอืเพือ่ศกึษาทบทวนความรูทีอ่าจารยแตละทานสอนในชัน้เรยีนเพือ่ใหมคีวามเขาใจไดดยีิง่ขึน้อกีดวย  อยางไรกต็ามในทกุอปุสรรค
ยอมมีแสงสวางหากเปดใจที่จะยอมรับและเรียนรู โดยการเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีเพ่ือนรวม
ช้ันเรียน  ทั้งจากกรมชลประทาน, การประปา และหนวยงานอื่นๆ ที่ซึ่งเปนสังคมที่เอื้อเฟอชวยเหลือในการแบงปนความรูกันเปนอยางดี 
และกระผมกย็นิดท่ีีใหเด็กรุนหลงัท่ีเรยีนเกงกวาชวยสอนเพิม่เตมิใหในหลายวชิา รวมถึงทีมคณาจารยของภาควิชาวศิวกรรมทรพัยากรน้ำ
ที่พรอมให การชวยเหลือสงเสริมการเรียนเปนอยางดี และนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่กระผมมีความประทับใจอยางยิ่ง คือ รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมิ
นทร ซึ่งทานเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักในการทำการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study ) โดยทานคอยใหคำแนะนำรวมทั้งสละ
เวลาใหเขาพบและใหคำแนะนำอยางสม่ำเสมอ  แมในชวงแรกของการทำการศึกษาคนควาจะตองมกีารปรบัแกไขหลายตอหลายครัง้ ประกอบ
กับชวงเวลาดังกลาวกระผมตอง มีภาระงานเรงดวนในหนาที่ของขาราชการ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ตองปฎิบัติงานอยางตอ
เนื่อง แตทานอาจารยไดแนะนำแนวทางและรวมผลักดันจนสามารถสำเร็จการศึกษาไปไดดวยดี ซึ่งกระผมตองขอขอบพระคุณทาน
อาจารย รศ.ดร. อดิชัย พรพรหมินทร มา ณ ที่นี้  และขอขอบพระคุณ ทีมคณาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกทาน ที่ชวยเหลือสนับสนุน
กระผมในการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด
 สุดทายนี้สำหรับทานที่สนใจจะศึกษาตอทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำหรือดานวิศวกรรมแหลงน้ำ กระผมขอแนะนำ ภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไวเปนอีกทางเลือกหนึ่ง โดยทานจะไดความรูดานวิชาการจากคณาจารยที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ระดับประเทศและมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยในโลกยุคปจจุบันอยางแนนอน



บร�การติดตั้งบ�อสังเกตการณ�
(Monitoring Well installation)

บร�ษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท� จำกัด
Atom Environmental Consultant Co., Ltd.
555/34  หมู� 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย� จ.สมุทรปราการ 10290
Tell: (662) 408-4526   Fax: (662) 408-4526 
Mobile: 061-6495569
E-mail: rakpong.atom@gmail.com , rakpong999@hotmail.com



ให�บร�การงานในพ�้นที่อับอากาศ

-  สำรวจ ซ�อมแซม ปรับปรุง งานใต�อาคาร
-  ล�างทำความสะอาด ถังน้ำดี - น้ำเสีย โรงงาน อาคารสำนักงาน
 อาคารที่พักอาศัย
-  ล�างถังสารเคมี ถังน้ำมัน ไซโล
-  ออกแบบ ปรับปรุง ให�คำปร�กษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
-  จำหน�าย เคร�่องบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ

AGLOW (THAILAND) CO.,LTD.  
บร�ษัท อะโกลว (ประเทศไทย) จำกัด
59/8 Moo 6 Tumbon Thup Luang ,
Muang Nakhon Pathom , Nakhon Pathom Thailand 73000
Tel. 094-9549789, 095-8636293    E-mail. aglowtech@gmail.com



R.E.Q. WATER SERVICES CO., LTD.
บริษัท อาร.อี.คิว. วอเตอร เซอรวิสเซส จำกัด

สำนักงานใหญ 190/1 ซ.สุขุมวิท 62/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02 953-8060 โทรสาร: 02-953-8063 ตอ 106

ประกอบธุรกิจดานผลิตน้ำประปา

และรับเหมากอสรางดานงานประปา 

และบริหารจัดการกิจการประปา

ทั้งระบบผลิตน้ำประปาจากผิวดินและ

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล

ผูผลิตและจำหนายถังบำบัดน้ำเสีย

มาตราฐานโรงงานญี่ปุน

21/277 ซอยนวลจันทร 50 ถนนนวลจันทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 081-809-4424 , 081-841-7471

www.clean-cp.com



Tel: 662 968-7510-11
Mobile: 66 971878499

info@tri-solution.com

www.tri-solution.com

CENTRIFUGAL PARTITION
CHROMATOGRAPHY

A cost-effective solution for cannabis purification

• Isolation for any type of
  cannabinoid or terpen
• Minimal product loss
• High yields and purity

Tri Solution Co., Ltd.



บร�ษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด
10 ซอย พงษสวัสดิ์ 10 ทาทราย เมือง นนทบุรี 11000
Tel.0-2102-6401 089-7747682 Fax. 0-2102-6401
www.envimove-thai.com email : envimove@gmail.com

•  รายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม (EIA)
•  รายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
 ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ�งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสุขภาพ (EHIA)
•  รายงานผลกระทบสิ�งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
•  รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ�งแวดลอม
 และความปลอดภัย (ESA)
•  ประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)
•  ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม ESA / CoP / IEE / EIA /
 EHIA (ใบอนุญาตจาก สผ. ใหเปนผูมีสิทธิจัดทำรายงาน EIA เลขที่ 25/2564 : 3 ป)
•  ที่ปรึกษางานมวลชนสัมพันธ และประชาสัมพันธ สำหรับโครงการที่เขาขายตองจัดทำรายงาน
 การวิเคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม (EIA)
•  ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ 
 และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
 สิ�งแวดลอม (0310(1)/9953)
• ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการ
 ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใตดิน
 ตามกฎกระทรวง ควบคุมการ
 ปนเปอนในดินและน้ำใตดินภายใน
 บริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

เกิดจาการรวมตัวกันของผูเชี่ยวชาญดานสิ�งแวดลอมสุขภาพและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
ทำรายงาน IEE EIA EHIA CoP และ ESA มากกวา 15 ป ในดานการศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอม
โครงการตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาพลังความรอน
รวม รวมถึงโครงการที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล โดยบริษัทฯ มีความยินดีในการเสนอบริการ
ที่เกี่ยวของ ดังตอไปน�้



บริษัท พารากอน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด
Paragon Engineering Consultants CO., LTD.

 บริษัท พารากอน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด เปนบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย กอตั้งขึ้น 
เมื่อป พ.ศ. 2552 เปนการรวมตัวกันของกลุมวิศวกรชลประทานและวิศวกรแหลงน้ำ ภายใตความ
รวมมือและสนับสนุนจากกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในหลากหลายดานจากสถาบัน
การศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันทำงานใหบริการทางดานที่ปรึกษา ใหกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ
 ขอบเขตการใหบริการทางดานที่ปรึกษา
 • ดานวิศวกรรมแหลงน้ำ ประกอบดวย
     - การศึกษาทางดานอุตุ-อุทกวิทยา/ชลศาสตร
   - การศึกษาสำรวจและออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำ 
   - การศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาแหลงน้ำและระบบสงน้ำ
   - การศึกษาดานบริหารจัดการน้ำแลง-น้ำทวมและการเตือนภัย
   - การศึกษาความตองการใชน้ำในดานตางๆ เปนตน
 • ดานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
 • ดานการพัฒนาเมืองและภูมิภาค
 • ดานการวางแผนและออกแบบ ทางดานสถาปตยกรรม/ภูมิสถาปตย
 • ดานการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
 • ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม

19/49 ซอยวัชรพล 2 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
19/49 Soi Watcharapol 2, Khwaeng Tha Raeng. Khet Bang Khen. Bangkok 10230  Tel. 02 347 0136 
E-mail : unit_hydrograph@yahoo.com Facebook : Paragon Engineering Consultants CO., LTD.

SYNTECH INTER CO., LTD.
บริษัท ซินเท็ค อินเตอร จำกัด

    บริษัท ซินเท็ค อินเตอร จำกัด กอตั้งในป พ.ศ. 2535 เปนผูผลิตและจำหนายเคมี SYNTHESIS
หัวเชื้อน้ำยาประสิทธิภาพสูง ที่ใชใน Cooling Tower, Boiler, Chiller, Evaporative Condenser,
RO System เปนบริษัทแนวหนาในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในดานการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ใหบริการแบบครบวงจร
We comply with NSF International and International Organization for Standardization
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)

19/1 ซอยรมเกลา7 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร : 02-919-4082  แฟกซ : 02-919-5357  email : marketing@syntechinter.com



สำนักงานขายกรุงเทพฯ
081-9127009 ,090-3235966
waterkt745@gmail.com
174 ถ.รามคำแหง 120
เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

สำนักงานใหญ/โรงงานผลิต
090-3235966,081-9127009
เคทีวอเตอร 165/1หมู 8 ต.ชัยเกษม
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77190

 ใหบริการออกแบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำทุกระบบ โดย
วิศวกรชำนาญงานดานน้ำมากวา 20ป เชี่ยวชาญงานดาน
บำบัดน้ำบาดาลที่มีปญหาดานสนิมความกระดางหินปูนใน
น้ำ ทุกขนาด ใหบริการตั้งแตบานพักอาศัยทั�วไป รีสอรท  
โรงงานโรงเรียน โรงพยาบาล อาคารอพารทเมนท หอพัก
รับติดตั้งระบบโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดทุกขนาด อยางได
มาตรฐาน อย.
 รับสั�งทำเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO ทุกขนาด รับแกปญหา
น้ำกรอยน้ำเค็ม ขาดแคลนน้ำจืด ปรับสภาพน้ำเปนน้ำจืด
พรอมใชงาน
 ใหคำปรึกษาปญหาจากการใชน้ำ และระบบควบคุมปม
น้ำโดยผูเชี่ยวชาญ

เคทีวอเตอร�
เราคือผู�ผลิตสินค�าและจัดจำหน�ายเกี่ยวกับระบบน้ำโดยตรง

AOS ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.
We are specialty in Environmental Management system.

ศูนยรวมจำหน�าย : ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังดักไขมัน ถังเก็บน้ำดี เคร�องสูบน้ำ ปมสูบสารเคมี เคร�องเติมอากาศ

                     หัวกระจายอากาศ สารเคมีที่ใชในการบำบัดฯ และสารเคมีที่ใชในระบบผลิตน้ำ

บริการใหคำปรึกษา ออกแบบกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบผลิตน้ำ RO, DI, EDI

และงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

โดยทีมงานวิศวกรรมผูเชี่ยวชาญ มากกวา 10 ป

TEL : 0-2010-1638, FAX : 0-2016-0389 MOBILE : 081-480-9683 E-mail : aos-engineering@hotmail.com

www.aos-engineeringthailand.com

เลขที่ 56/25 หมู 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ศูนยรวม เคร�องมือ เคมีภัณฑ อุปกรณวิทยาศาตร

ชุดทดสอบสารปนเปอนใน อาหาร น้ำ ยา ดิน เคร�องสำอาง

เพ�อใช ในหองแล็บ โรงงานอุตสาหกรรม ดานเกษตร

การเรียนการสอนในโรงเรียน งานราชการ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป

บริษัท บี สมารท ซายเอ็นซ จำกัด

211/2 หมู 4 หมูบานพฤกษาวิลล 35 ถ.นครอินทร

ตำบลบางไผ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร: 02-4493941 / มือถือ: 084-18440189, 084-1643344

E-mail: bsmartsci@gmail.com / www.bsmartsci.com

Line ID: @bsma



บริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัดบริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด
VB WELDING TECHNOLOGY CO., LTD.VB WELDING TECHNOLOGY CO., LTD.

เลขที่ 56/11 ม.12 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอรโทรบริษัท : 02-903-6803 มือถือ :  089-500-1712, 089-500-3612

Email : vb.welding@gmail.com  www.benjawelding.com

•  จำหนายและบริการเครื่องเชื่อมทอ HDPE ตั้งแตขนาด 50 มม. - 1200 มม.
 ชั้นแรงดัน PN 4 - PN 25
•  จำหนายอุปกรณขอตอทอ HDPE แบบฉีดและแบบ Electrofusion
 ขนาดตั้งแต 20 มม. - 800 มม. ชั้นแรงดัน PN 6 - PN 16
•  จำหนายและบริการเครื่องปนไฟขนาดเล็ก ขนาด 5KVA, 8KVA, 9KVA, 11KVA
 แบบ 1 เฟส 220V และ 3 เฟส 380V
•  บริการติดตั้งทอพลาสติก HDPE, PVDF, PPR ขนาดตั้งแต 20 มม. - 1200 มม.
 ชั้นแรงดัน PN 6 - PN 25 แบบ Butt Fusion, Electro Fusion และ Socket Fusion
•  รับปรึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย ในหนวยงานราชการและเอกชนทั่วไป
•  รับจัดบริการอบรมชางเชื่อมทอพลาสติก HDPE, PPR

บร�การตรวจวัดคุณภาพสิ�งแวดล�อม
คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ฝุ�นละออง 
(แสง เสียง ความร�อน สารเคมีอันตราย)

บร�ษัท มอนิเตอร�ร��ง แอนด� แอคเซสเซอร�่ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด
142 ซอยกัลปพฤกษ� 6 แขวงบางหว�า เขตภาษีเจร�ญ กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-002-2213, 091-6984025 ชู, 096-9503724 ยุท

ใบอนุญาตเลขที่ 0201-03-2565-0035



บร�ษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท� จำกัด (IVC) เป�นบร�ษัทที่ให�บร�การงานที่ปร�กษาด�านว�ศวกรรมและสิ�งแวดล�อม

แก�หน�วยงานของรัฐและเอกชน ได�แก� กรมชลประทาน, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ, กรมท�าอากาศยานและบร�ษัทเอกชนหลายแห�ง

โดยมีขอบเขตการให�บร�การ คือ การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ�งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร� (SEA),

รายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล�อม (EIA), การศึกษาความเหมาะสมทางว�ศวกรรม (FS),

การศึกษาผลกระทบด�านสุขภาพ (HIA), การศึกษาผลกระทบทางสังคม (SIA),

การศึกษาด�านเศรษฐศาสตร�และความคุ�มทุนของโครงการ, การจัดการมีส�วนร�วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ�โครงการ,

การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล�อม (Monitoring Report),

การศึกษาด�านการจัดการสิ�งแวดล�อม, การศึกษาการจัดการพลังงาน,

การศึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำเสีย, การศึกษาภาวะความเสี่ยงด�านการใช�น้ำของโรงงาน

และการจัดทำข�อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร� (GIS) เป�นต�น

บร�ษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท� จำกัด
30/280 ซอยงามวงศ�วาน 47 แยก 7 (ชินเขต 2/7) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท�/โทรสาร 02-010-2011 
www.ivcconsult.com

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบตกแตงภายในและทำเฟอรนิเจอรบิวทอิน

ดวยประสบการณจากรุนสูรุนนานกวา 30 ป ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ

พรอมที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดใหกับคุณอยางมีเอกลักษณ

และตรงกับความตองการของคุณ

ฟงกชั่นพรอมใชงานประณีตทุกรายละเอียด และเปนที่ยอมรับจากหนวยงานตางๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ไดมอบความไววางใจใหแกเรา

บริษัท อินเตอรเฟอรนิเจอร เอเชีย จำกัด 

984/74 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-713-1499  www.interfurniture-asia.com



ºÃÔÉÑ· ·ÕàÍ็¹¾Õ àÍ็¹äÇÃÍ¹àÁŒ¹·� ¨Ó¡Ñ´
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

บริการตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และจัดทำรายงาน Monitoring

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-318

332/173 ËÁÙ‹ 3 µÓºÅºÒ§ÃÑ¡¾Ñ²¹Ò ÍÓàÀÍºÒ§ºÑÇ·Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11110 â·Ã. 02-156-8273
E-mail : tnp.envi@gmail.com http://tnpenvironment.co.th
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EMBES Technology (Thailand) Co.,Ltd.

• EMBES Technology (Thailand) Co.,Ltd. was established in 2003

• Registered capital: 8.1 Million Baht

• Board of investment (BOI) promoted company No.1071(4)/2548

• We are one of the leading technology research and development company in Thailand

• We constantly consider way to develop the powerful new innovative technologies to help

 other organizations  to fill-up their business gaps

• We helps many organizations to strengthen their operations and enhance their marketing

 opportunities through innovative technology

• We specialize or customize technology for organization that meet their customer’s specific

 needs and organization owned     the copyright of this technology

• We can summarize our objective as: “The innovative technology invention company”

To be the top problem solving company in the field of “INNOVATIVE TECHNOLOGY”

Embes Technology (Thailand) Co.,Ltd.
110,112 Srirachanakorn 3 Rd., Sriracha, Sriracha, Chonburi 20110 THAILAND

Tel. (+66) 0-3821-2700-2 

email : info@embes.com

air820i® is an state of the art Universal RTU 
(Remote Terminal Unit) Controller that combine 
Wireless WAN Cellular Router, RTU and Data 
Logger all together. It provides powerful solutions 
for essential application with several ports such 
as LAN, USB, RS232, RS422, RS485, SDI-12, DI, 
DO, ADC and Dry Contact Relay in a single box 
for each application you need to use for.

The air420® is a cost optimized model of industrial grade 4G LTE 
Wireless WAN cellular routers, gateways and VPN appliances that 
provide secure high-speed wireless communication to any devices and 
remote sites.

The air440i® is one of the best innovations of designing 4G LTE Cellular 
Router with highest performance. The hardware based has designed on 
embedded system rules that use low power consumption and industrial 
design so that can be used in the extreme environment including the 
software design that concerns data security certified by nationwide 
standard while still maintaining its flexibility during performance.



บริษัท สิมะอารีย์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SIMA-AREE ENGINEERING CO.,LTD.

Sima-Aree Engineering Co., Ltd has been in the groundwater and mineral exploration business 

for more than 30 years. We are the distributor of mobile drilling rigs of FRASTE S.P.A. with API 

Spec. Q1 standard. We have high quality and affordable groundwater drilling equipment for 

example various sizes and formations of DTH Drilling Bits, DTH Hammers, Drag Bits, and Special 

Bits, Galvanizes Pipes (with ASTM or API Standard), etc.

We have experienced expert who are ready to advise our customers both technical and 

economical projects. With more than 30 years of experience, we are certainly confident in 

our work, high in standard and low in cost for our value customers.

บริษัท สิมะอารีย์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SIMA-AREE ENGINEERING CO.,LTD.
223/1 Soi phibun Songkharm 22 ,Bang khen,
Mueang Nonthaburi. Nonthaburi 11000, Thailand.

Tel : 02-965-3041
Fax : 02-965-3830
E-mail : info@sima-aree.com
Website: http://www.sima-aree.com







 เราเปนผู ใหบร�การแกปญหาของเสียและปญหาส่ิงแวดลอม ดวยผลิตภัณฑและว�ธ�การท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

จากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากข�้น สงผลใหเกิดมลพิษตางๆ ตามมา ไมวาจะเปนมลพิษทางน้ำ การปลอยน้ำเสียลงสู

แมน้ำ ลำคลอง หร�อมลพิษทางอากาศ การปลอยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม เราจ�งควรใสใจและชวยกันดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมใหดียิ่งข�้น

 ผลิตภัณฑของเราเปนจ�ลินทร�ยท่ีชวยยอยสลายกาก ตะกอน และบำบัด

ไขมันในบอ ตามเสนทอ สามารถลดคา BOD, COD,  SS, Oil & Grease และ 

TKN กอนท่ีจะปลอยน้ำลงสูแหลงน้ำตามธรรมชาติตอไป โดยไมตองใชสาร

เคมี ปลอดภัยตอผูใชงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

การปรับปรุงน้ำเสียที่บำบัดแลวกลับไปยังสระบัวรอบร�สอรท โดยการใชจ�ลินทร�ย Eat The Grease (Hydro)

กอน : มีสาหรายเจร�ญเติบโตและแพรกระจายอยูเต็มสระ ทำใหเกิดกล่ินรบกวนและน้ำขุนจนไมสามารถมองเห็นตัวปลา

ภายหลัง : สาหรายไดถูกกำจัดไป กล่ินลดลง น้ำใสข�น้อยางเห็นไดชัด สามารถมองเห็นปลาวายในบอไดอยางชัดเจน

บร�ษัท เซนทิเนล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)

10/164 หองเลขที่ 2003C อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 20 ซอยสุขุมว�ท 13 (แสงจันทร)

ถนนสุขุมว�ท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-258 0665  Website: eatdgrease.com 

โครงการบำบัดเร�ม่เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565 และภายใน 7 วันสาหรายก็หมดไป ภาพ “หลัง” ถายเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

การใชผลิตภัณฑจ�ลินทร�ย Eat The Grease เพ่ือยอยสลายและกำจัดไขมันในบอไขมัน 

กอนบำบัดเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565

บอไขมัน กอนบำบัด (21 ธันวาคม 2561)

บอไขมัน หลังบำบัด (10 มกราคม 2562)

หลังบำบัดเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผลการว�เคราะหน้ำหลังจากท่ีเราไดทำการบำบัดน้ำเสียท่ีตนทาง (พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ)

©2013-2022 Sentinel Solution (Thailand) Co., Ltd. All Rights reserved
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