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บทคัดยอ 
การนํา Modern technology มาใชในงานชลประทานเริ่มมานานแลว ต้ังแตประมาณป 

พ.ศ.2513 ซ่ึงกรมชลประทานนําคอมพิวเตอรเมนเฟรมขนาดเล็ก  เขามาใชงานวางโครงการ การเก็บ
ขอมูลอุทกวิทยา และในดานอ่ืนๆ จากนั้นเปนตนมากรมชลประทานไดนํา modern technology มา
ใชอยูตลอดเวลา ท้ังในดานการสํารวจทําแผนท่ี ทางดานธรณีฟสิกส ทางดานออกแบบ และทางดาน
กอสราง งานอีกดานท่ีมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชมากไดแกงานบริหารจัดการน้ํา และการแกไข
ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ซ่ึงมีการติดตั้งระบบโทรมาตรและโปรแกรมแบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือ
การบริหารจัดการน้ํา และการวางแผนการสงน้ําชลประทาน  

 การนําเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาวมาใชงาน ยังมีปญหาอุปสรรคทําใหไมเกิดความสัมฤทธิ์ผล
เต็มท่ี ท้ังจากขาดความรูความเขาใจในเทคโนโลยี การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม ขาดเจาหนาท่ี
ท่ีมีความรูเชี่ยวชาญ งบประมาณบํารุงรักษา และผูบริหารไมเห็นความสําคัญของระบบ ซ่ึงแนวทาง
แกไขควรเลือกดําเนินการเฉพาะในจุดท่ีสําคัญ ไมขยายการติดต้ังออกไปทุกพ้ืนท่ี ทําใหมีเวลาเรียนรู
เทคโนโลยี  สามารถพัฒนาบุคลากรใหรองรับไดทันการ ควรพัฒนาหรือปรับปรุงแบบจําลองใหไดดวย
บุคคลากรในองคกรเอง จะทําใหใชเทคโนโลยีตางๆไดประโยชนสูงสุด และควรปรับปรุงการบริหาร
จัดการ ใหเปนรูป Participatory Irrigation Management ดวยจะชวยลดภาระการบริหารจัดการ
และองคกรมีเวลาใหสวนเทคนิคมากข้ึน ซ่ึงจะเปนแนวทางใหเกิด Sustainability in Water 
Management ได  

 
 ในการดําเนินงานชลประทานตั้งแตยุคสมัยเริ่มตนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวเปนตนมา เปนเรื่องท่ีตองใชเทคโนโลยีมาเปนสวนสําคัญในการดําเนินการอยูตลอดเวลา ใน
สมัยนั้นการใชเทคโนโลยีจะเปนเรื่องของการสํารวจระดับดิน ระดับน้ํา ในท่ีตางๆ มีการติดตั้งสถานีวัด
ระดับน้ําในจุดสําคัญๆ ขอมูลจากสภาพน้ําในชวงเวลาตางๆเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยกําหนดรูปแบบของ
แผนระบบชลประทานในทุงราบภาคกลางใน The General Report on Irrigation of the Lower 
Mae Nam Valley ซ่ึงนาย เย โฮมัน วันเดอ ไฮเด ผูเชี่ยวชาญชาวดัชท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงจางใหมา
วางโครงการใน   พ.ศ.2445 ไดจัดทําข้ึน และนับแตนั้นเปนตนมาไดมีการใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานชลประทานมาโดยตลอด 

 การพัฒนาการชลประทานในยุคแรกเริ่มไดพัฒนาจากยุคของกรมคลอง(พ.ศ. 2446) กรมทด
น้ํา(พ.ศ.2457) และกรมชลประทาน (พ.ศ.2470) เปนตนมา  Modern technology เปนคําท่ีมักถูก
นํามาใชในการพูดถึงเครื่องมือสําหรับการยกระดับหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในทุก
ยุคทุกสมัยตลอดมา ดังนั้นแมยอนหลังไปประมาณ 50 ปท่ีแลว ก็มีการพูดถึงเรื่องของ Modern 
technology กัน ประมาณ ป พ.ศ.2513 กรมชลประทานเริ่มนําคอมพิวเตอรเมนเฟรมขนาดเล็ก  
IBM 1130 เขามาใชงานวางโครงการและการเก็บขอมูลอุทกวิทยา และในดานอ่ืนๆ เชน cost 
accounting และจัดทําฐานขอมูลอะไหลเครื่องจักรกลขนาดใหญ  ซ่ึงในสมัยนั้นในประเทศไทยมี
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เพียง 3 หนวยงานเทานั้น ท่ีมีคอมพิวเตอรใช คือ สํานักงานสถิติแหงชาติ สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย (AIT) และกรมชลประทาน และนับจากนั้นเปนตนมา กรมชลประทานไดนํา modern 
technology มาใชอยูตลอดเวลา เชนในดานการสํารวจทําแผนท่ี ไดนําเครื่องมือใหมๆ เชน จัดหา
เครื่อง Trasster 77 มาใชชวยทําแผนท่ีลายเสนอัตโนมัติ และเครื่องมือดัดแกทําแผนท่ี Orthophoto 
มาใชประมาณ พ.ศ. 2525 ปจจุบันการทําแผนท่ีไดใช LIDA และการถายภาพดวย Drone เขามาชวย 

 ทางดานการออกแบบนับแตไดมี Personal Computer (PC) ไดนําโปรแกรมตางๆมาชวยใน
การออกแบบและเขียนแบบใหปฏิบัติงานไดรวดเร็วข้ึน การใช Computer Aid Design (CAD) 
software ไดชวยลดภาระในการทํางานดานออกแบบลงไดมาก นอกจากนี้มีการนําวัสดุใหมๆมา
ออกแบบใชสําหรับการแกปญหาดินออน การรั่วซึม ฯลฯ   
 ทางดานธรณีฟสิกสในระยะ2-3 ปมานี้ไดมีการนําเทคโนโลยีของการสํารวจวัดความตานทาน
ไฟฟาการสํารวจวัดคาความเร็วคลื่นเฉือนและ การสํารวจเรดารหยั่งลึกมาบูรณาการเพ่ือตรวจสภาพ
เข่ือนดินถมโดยไมกระทบกระเทือนโครงสรางเข่ือน  
 งานดานกอสรางก็เปนงานท่ีกรมชลประทานมีความเชี่ยวชาญมานาน เทคโนโลยีท่ีมีอยูเดิม
ไดแกเทคนิคการกอสรางเข่ือนดิน ซ่ึงไดกอสรางเข่ือนขนาดใหญและขนาดกลางไปแลวจํานวน
ประมาณ 500 เข่ือนและขนาดเล็กอีกประมาณ 3,000 เข่ือน ในระยะตอมาเปนเทคโนโลยีของการ
กอสรางเข่ือนคอนกรีตบดอัด (Roller Commpacted Concrete – RCC Dam) และในขณะนี้
เทคโนโลยท่ีีกําลังดําเนินการอยูคือเทคโนโลยีการกอสรางอุโมงคซ่ึงอุโมงคผันน้ําแมงัด-แมกวง นับเปน
การใชเทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงคท่ีทันสมัยมากแหงหนึ่ง 

 
หัวเจาะสําหรับการกอสรางอุโมงค แมงัด-แมกวง 

 
 ในการประชุมวิชาการนัดพิเศษของ THAICID เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ท่ีอาคารศูนย
วิศวกรรมชลประทานกรมชลประทานไดมีการนําเสนอเทคโนโลยีใหมดานกอสรางจากญ่ีปุนซ่ึงอนํามา
ใชในการพัฒนางานชลประทานในระยะตอไปเชน การปูลาดตลิ่งคลองดวย concrete block 
revetment เพ่ือแกปญหาการกัดเซาะและการเลื่อนตัว การใช Lattice Frame Reinforced Sheet 
สําหรับปูพ้ืนเพ่ือกระจายน้ําหนักในการกอสรางในพ้ืนท่ีดินออน บาน Flap Gate ซ่ึงเปดปดเองโดยไม
ตองใชคนในการควบคุมหรือใชพลังงานใดๆแตใชหลักการเปดปดดวย Counterweight และระดับน้ํา
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน บานแบบนี้ออกแบบเพ่ือการปองกันภัยจากคลื่นสึนามิแตสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของ
คันปองกันอุทกภัยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณตัวเมืองหรือชุมชน นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบรอยราวในคอนกรีตจากระยะไกล ซ่ึงเปนประโยชนในการตรวจสอบความแข็งแรงของเข่ือน
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และสะพาน การใชเครื่องควบคุมการปฏิบัติงานของรถ Motor Grader แบบ 3 มิติ และการใช
เครื่องมือตอกเข็มรุนใหมซ่ึงไมมีเสียงหรือการสั่นสะเทือนและมีขนาดเล็กทําใหปฏิบัติงานในเนื้อท่ี
จํากัดไดสะดวก 

 
 

 
การใชเครื่องมือวัดรอย crack ในตัวเข่ือนจากระยะไกล 

       

 
Flap gate ซ่ึงปดเปดไดเองดวยแรงดันน้ํา 

  
งานดานหนึ่งท่ีมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชมากไดแกงานบริหารจัดการน้ําและการแกไข

ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ซ่ึงมีการใชโมเดลคาดการณสภาวะอากาศลวงหนา ซ่ึงงานสวนนี้กรม
ชลประทานไดรับความรวมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร  งานในสวนท่ีกรมชลประทานดําเนินการในหลายพ้ืนท่ี ไดแกการติดตั้งระบบโทรมาตร
และโปรแกรมแบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงตามความคาดหมายแลวระบบ
ดังกลาวจะสามารถชวยในการตรวจวัดน้ําฝน น้ําทา (และบางแหงน้ําเสีย) และชวยคํานวณปริมาณน้ํา
หลากเพ่ือการบรรเทาภัยจากอุทกภัย แบบจําลองคณิตศาสตรอีกแบบหนึ่งถูกนํามาใชในการวาง



  

10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 

 

4 

แผนการสงน้ําชลประทาน โดยเริ่มพัฒนาจากการใชโปรแกรม WASAM ในโครงการแมกลองใหญ
ในชวงประมาณป พ.ศ. 2520 เปนตนมา 

 การพัฒนาระบบโทรมาตรเปนงานหนึ่งท่ีตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากมี
ความยุงยากในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเพราะความชํารุดเสียหาย และจากเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบสื่อสารเพ่ือสงขอมูล ท่ีพัฒนาจากระบบวิทยุซ่ึงตองการ
อุปกรณมาก มีปญหาบอย มาสูการใชระบบของ mobile phone เริ่มจากระบบ 2G และมาสูระบบ 
3G ในปจจุบัน  

 ปจจุบันมีการทดลองใชตัวสถานีโทรมาตรขนาดเล็กเพ่ือสงขอมูลเขาสูระบบโทรมาตรขนาด
ใหญท่ีมีอยูเดิมและใชโปรแกรมคํานวณและพยากรณเชน MIKE 11 เพ่ือปรับปรุงใหระบบโทรมาตร
เดิมท่ีลาสมัยสามารถนํากลับมาใชงานไดอีก เชนท่ีกําลังดําเนินการอยูท่ีโครงการปาสัก 

 
การปรับปรุงใชระบบโทรมาตรขนาดเล็กรวมกับระบบคํานวณและพยากรณเดิมท่ีโครงการปาสัก 
 
 การบริหารจดัการน้ําในปจจุบันเปนงานท่ีมีความสําคัญมากเนื่องจากจํานวนผูใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน

อยางมากมาย และความตองการน้ําจากภาคสวนตางๆท่ีแขงขันกันทําใหแมในภาวะปน้ําปกติการ
บริหารจัดการน้ําก็ยังเปนเรื่องยุงยาก หากปใดสภาวะอากาศไมอํานวยเกิดภาวะฝนแลงการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือแบงปริมาณน้ําใหก็จะยิ่งทวีความยุงยากข้ึนเปนทวีคูณ กรมชลประทานใหความสนใจ
งานดานนี้มากและกําลังจัดทําศูนยบริหารจัดการน้ําอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center-
SWOC) ข้ึนกําหนดแลวเสร็จในปงบประมาณ 2560 นี้ 
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อาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการชลประทาน 

(ความกาวหนาในการกอสรางเม่ือ 20 พ.ค.2560) 
 

 
ภาพ perspective แสดงหองควบคุมและสั่งการของ Smart Water Operation Center 

 
 การนําเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาวมาใชงาน ยังมีปญหาอุปสรรคทําใหไมเกิดความสัมฤทธิ์ผล

เต็มท่ีตามท่ีมุงหวัง ปญหาตางๆเกิดข้ึนท้ังจากขาดความรูความเขาใจในเทคโนโลยีอยางแทจริง การ
เลือกใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูเชี่ยวชาญ ขาดงบประมาณ
บํารุงรักษา และการไมเห็นความสําคัญของระบบจากผูบริหาร 

 การเลือกดําเนินการเฉพาะในจุดท่ีสําคัญและมีความจําเปน  โดยไมขยายการติดต้ังออกไป
โดยรวดเร็วทุกพ้ืนท่ี จะทําใหมีเวลาเรียนรูเทคโนโลยีนั้นๆ สามารถพัฒนาบุคลากรใหรองรับไดทันการ 
และขยายผลออกไปในพ้ืนท่ีอ่ืนได ในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงแบบจําลองไดดวย
บุคคลากรในองคการเอง จะทําใหองคกรสามารถใชเทคโนโลยีตางๆไดโดยเกิดประโยชนสูงสุด ใน
ขณะเดียวกันควรตระหนักวาการใชเทคโนโลยีเปนพียงสวนหนึ่งของการ Modernization เทานั้น 
การปรับปรุงการบริหารจัดการโดยให Water user ไดเขามามีสวนรวม ใหเปนในรูป Participatory 
Irrigation Management จะชวยลดภาระการบริหารจัดการลงและองคกรมีเวลาใหความสนใจใน
สวนเทคนิคมากข้ึน และนาจะเปนแนวทางท่ีมุงไปสู Sustainability in Water Management ไดใน
ท่ีสุด 


