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สารจากเลขาธิการ THAICID  

 
 
 
 
 

  การจัดประชุมวิชาการ  3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM ในป 2551 มีหัวขอหลัก (Theme) เร่ือง การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน (Sustainable Water Resource and Environmental 
Management) โดยมุงเนนใน 2 ประเด็นคือ จากแนวคิดสูการปฏิบัติจริง (From Thinking to Action) และ จากวิถี
ด้ังเดิมสูความทันสมัย (From Tradition to Modernization) เพ่ือใหเกิดองคความรูในเชิงแนวความคิดในการบริหาร
จัดการนํ้าอยางย่ังยืนภายใตภาวะปจจุบันและภาวะโลกรอน ที่กําลังเผชิญกับสภาพปญหาการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย
และคุณภาพนํ้าที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แนนอนวาสภาพปญหาเหลาน้ันไมเพียงแตจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเทาน้ัน 
แตยังเกิดขึ้นทั่วโลกดังท่ีเปนขาวอยูในปจจุบัน ดังน้ันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนจึงเปน
ส่ิงท่ีทาทายกับทุกประเทศ    
 
 

ในฐานะเลขาธิการ THAICID มีความรูสึกยินดีที่มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานใหการตอบรับการมาบรรยาย
พิเศษในหัวขอที่เก่ียวของกับ theme ของการประชุมดวยความเต็มใจยิ่ง และมีผูใหความสนใจสงบทความเขารวมการ
บรรยายจํานวน 8 บทความ  เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  นับวาการจัดการประชุมวิชาการ THAICID ไดรับการ
ตอนรับท้ังเร่ืองการสงบทความวิชาการและการเขารวมการประชุมวิชาการมากย่ิงขึ้นทุกป  ซ่ึงถือวาเปนนิมิตหมายอันดี
ท่ีจะทําให THAICID เปนองคกรหลักในการเผยแพรความรูทางดานการชลประทานและการระบายน้ําในประเทศไทย   

 
ผมขอขอบคุณคณะทํางาน THAICID ทั้ง 3 คณะที่รวมแรงรวมใจทําใหการประชุม 3rd THAICID NATIONAL 

SYMPOSIUM เกิดขึ้น  เพ่ือใหเกิดกิจกรรมที่ตอเน่ืองตอไปในอนาคต  
 
ขออํานวยการพรใหการประชุม 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  และ

เอกสารรวมบทความวิชาการ (Proceedings) น้ี  ขอใหเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษาคนควาวิจัยไมมากก็นอย 
ขอขอบคุณเปนอยางย่ิง  

 
 
 
 

         (นายวีระ  วงศแสงนาค) 
           เลขาธิการ THAICID  
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คํานํา 
 
 
 
 

การจัดประชุมวิชาการ  3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM ในป 2551 มีหัวขอหลัก (Theme) เร่ือง การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน (Sustainable Water Resource and Environmental 
Management) โดยมุงเนนใน 2 ประเด็นคือ จากแนวคิดสูการปฏิบัติจริง (From Thinking to Action) และ จากวิถี
ด้ังเดิมสูความทันสมัย (From Tradition to Modernization) การบริหารจัดการอยางย่ังยืนน้ัน เปนการใหความสําคัญกับ
การใชทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟนตัวกลับคืนสูสภาพเดิมไดและปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอมใน
ระดับท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซับและทําลายมลพิษน้ันไดงาย ดังน้ันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการบริหาร
ส่ิงแวดลอมจึงเปนส่ิงที่จะตองดําเนินการไปอยางควบคูกันอยางหลีกเล่ียงไมได 
 

วารสารบทความทางวิชาการฉบับน้ีประกอบดวยบทความวิชาการจํานวน 11 บทความแบงออกเปนบทความ
ของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 บทความ และ 8 บทความเปนของคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาผู
ซ่ึงเสนอผลงานเขารวมในการบรรยาย เน้ือหาสาระของทั้ง 11 บทความมีความหลากหลายในงานดานบริหารจัดการนํ้า
และดานส่ิงแวดลอมซ่ึงผูอานสามารถเลือกศึกษาไดตามความตองการ 

 
 คณะทํางาน THAICID หวังเปนอยางย่ิงวาบทความทางวิชาการดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูสนใจไมมากก็
นอย หากมีขอสงสัยใดๆ ทางคณะทํางาน THAICID ยินดีจะนํามาดําเนินการแกไขปรับปรุงในโอกาสตอๆไป โดย
สามารถสงขอเสนอแนะมาที่ ดร. วศพร เตชะพีรพานิช หรือ ดร. อาทร สุทธิกาญจน E-mail: thaicid@gmail.com จัก
ขอบคุณอยางย่ิง 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        คณะทํางาน THAICID 
                                                                                                                                         2551 

 
 



 iii

ICID และTHAICID คืออะไร  
 

ICID คือองคกรระหวางประเทศท่ีมีช่ือวา คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยการชลประทานและการระบายนํ้า
(International Commission on Irrigation and Drainage ) มีช่ือยอวา ICID  

  

THAICID คือ องคกรของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นเปนผูแทนประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยการ
ชลประทานและการระบายน้ํา มีช่ือวาคณะกรรมการดานการชลประทานและการระบายน้ําแหงประเทศไทย ( Thai National 
Committee on Irrigation and Drainage ) มีช่ือยอวา THAICID  

 

วัตถุประสงคและกิจกรรมหลักของ ICID  

1. สงเสริมการคนควา พัฒนาเทคโนโลยี หรือวิจัย ทางดานท่ีเกี่ยวของกับการชลประทานและการระบายนํ้า  

2.รวบรวมวิเคราะหและแลกเปล่ียนขาวสารซ่ึงกันและกัน ในประเทศท่ีเปนสมาชิก  

3.จัดการประชุมใหญทางวิชาการท่ัวโลก การประชุมระดับภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมโตะกลม  

4. สงเสริมใหคําแนะนํา ปรึกษาและความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ  



 iv

กิจกรรม THAICID ป 2550 
1. International Symposium on 2006 Flood of Chao Phraya River: Emerging issues and 

contribution of hydrological studies   19 มกราคม 2550    หองบุษบงกช  โรงแรมรอยัลริเวอร 

2. 2nd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
“Technology for Water Management”  เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการนํ้า     14 มิถุนายน 2550                   
กรมชลประทาน สามเสน 

 

 

 

 

 

 

3. 4th INWEPF Steering Meeting and Symposium    “Prosperity and Sustainability of Paddy Fields 
and Ecosystem”   5-7 กรกฎาคม 2550  โรงแรมดิเอมเมอรัลล  กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information at http://www.rid.go.th/Thaicid/ 
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คณะกรรมการดานการชลประทานและการระบายนํ้าแหงประเทศไทย  

องคประกอบ 
 

  1)  นายศิริพงศ  หังสพฤกษ      ท่ีปรึกษา 
  2)  อธิบดีกรมชลประทาน       ประธานคณะกรรมการ 
  3)  วิศวกรใหญท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา   รองประธานคณะกรรมการคนท่ี 1 
       (ดานวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน 
  4)  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา     รองประธานคณะกรรมการคนท่ี 2 
  5)  ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา    กรรมการ 
       กรมชลประทาน 
  6)  ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรม    กรรมการ 
       และสถาปตยกรรม กรมชลประทาน 
  7) ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดิน      กรรมการ 
  8)  ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร     กรรมการ 
  9)  ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล     กรรมการ 
10)  ผูแทนสํานักงบประมาณ      กรรมการ 
11)  ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร    กรรมการ 
       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
12)  ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
13)  ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 
14)  ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   กรรมการ 
15)  ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   กรรมการ 
16)  ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   กรรมการ 
       พระจอมเกลาธนบุรี 
17)  ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    กรรมการ 
18)  ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค     กรรมการ 
19)  นายชัยวัฒน  ปรีชาวิทย      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
20)  นายจรินทร  ทองเกษม      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
21)  นายวสันต  บุญเกิด      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
22)  รศ.ดร.ณัฎฐา  หังสพฤกษ      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
23)  รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
24)  รองอธิบดีกรมชลประทาน      กรรมการและเลขาธิการ 
25)  ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ     กรรมการและรองเลขาธิการ 
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คณะอนุกรรมการและคณะทํางานยอยของ THAICID  
 

1.   คณะอนกุรรมการดาน Water & Ecosystem in Paddy Fields   

องคประกอบ 
 
1) นายวสันต  บุญเกิด  ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันพัฒนา  ประธาน 
     การชลประทาน 
2)          นายวิรัตน ขาวอุปถัมภ  ผูตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ           รองประธาน 
                                                                     และส่ิงแวดลอม 
3)          รศ. กิตติพงษ  วุฒิจํานงค            มหาวิทยาลัยแมโจ                                                     รองประธาน 
4)          รศ. ดร. ณัฏฐา หังสพฤกษ        คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร             อนุกรรมการ 
5) รศ. ดร. กัมปนาท  ภักดีกุล  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  อนุกรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล     
6) ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้า        อนุกรรมการ 
7) ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดิน        อนุกรรมการ 
8) ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร                                                                                         อนุกรรมการ 
9) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   อนุกรรมการ 
10) ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                    อนุกรรมการ 
11)         นายสิโรจน ประคุณหังสิต นักวิชาการเกษตร 8 ว       อนุกรรมการ 
12)         นายอานันท ผลวัฒนะ     กรมการขาว                                                         อนุกรรมการ 
13)         นายธีรพล  ตั๊งสมบุญ  วิศวกรชลประทาน 8 วช    อนุกรรมการ 
14) นายอาทร สุทธิกาญจน        วิศวกรโยธา 7วช                                               อนุกรรมการ 
15) นางสาวสุดธิดา เปล่ียนคารมย นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว         อนุกรรมการ 
16) นายฉัตรชัย บุญลือ  ผูอํานวยการสวนบริหารโครงการเงินกู  อนุกรรมการ 
     และเงินชวยเหลือ  สํานักบริหารโครงการ        และเลขานุการ 
17) นายกาญจดินทร สระประทุม หัวหนาฝายโครงการเงินกู สํานักบริหารโครงการ อนุกรรมการ 

และผูชวยเลขานุการ 
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2.   คณะทํางานทางวชิาการ  
 
องคประกอบ 

1) นายวสันต บุญเกิด  ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันพัฒนา                ประธาน 
     การชลประทาน  
2) นายพงศธกรณ สุวรรณพิมล ผูเช่ียวชาญดานท่ีปรึกษาอุทกวิทยา                         คณะทํางาน 
3) นายสมเกียรติ ประจําวงษ               ผูเช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา           คณะทํางาน 
                                                                      (ดานวางแผนงาน) 
4) นายสุรสิทธ อินทรประชา              ผูเช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา              คณะทํางาน 
                                                            (ดานออกแบบและคํานวณ) 
5) นายเลอศักด์ิ ร้ิวตระกูลไพบูลย ผูเช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมชลประทาน           คณะทํางาน 
                                                               (ดานบริหารจัดการน้ํา) 
6) นายชัชวาล ปญญาวาทีนันท           ผูเช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมชลประทาน           คณะทํางาน 
                                                                  (ดานจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) 
7) นายสุวิทย ธโนภานุวัฒน  ผูเช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา             คณะทํางาน 
     (ดานวางแผนงาน) 
8) นายสมภพ สุจริต   ผูอํานวยการสวนความปลอดภยัเขื่อน     คณะทํางาน 
9) ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                              คณะทํางาน 
10) ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม                                                 คณะทํางาน 
11) ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน                                      คณะทํางาน 
12) ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร              คณะทํางาน 
13) นายเกื้อพันธ เหนียนเฉลย        คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะทํางาน 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
14) นายสนิท วงษา                                คณะวิศวกรรมศาสตร                                                       คณะทํางาน 
                                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
15) นางศรินทิพย แทนธานี                   คณะวิศวกรรมศาสตร                                                      คณะทํางาน 
                                                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
16) นางสาวภรณี ธนภรรคภริน            สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร              คณะทํางาน 
17)  นางสาวนฤมล เวียงวัง                    กรมประมง                                                                 คณะทํางาน 
18) ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร                             คณะทํางาน 
19) ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดิน                              คณะทํางาน 
20) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                         คณะทํางาน 
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21)        นายกิจจา ตรีเนตร             นักธรณีวิทยา 8ว                                                     คณะทํางาน 
22)        นายโฆสิต ลอศิริรัตน             นักอุทกวิทยา 8 ว                                                     คณะทํางาน 
23)        นายกรรณชิง ขาวสอาด        ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา-             คณะทํางาน 
                                                                       พลายชุมพล                                                              
24) นายธนา สุวัฑฒน                    วิศวกรโยธา 8วช                                                        คณะทํางาน 
25) นายวัชระ เสือดี   วิศวกรชลประทาน 8วช             คณะทํางาน 
26) นายคณพศ วรรณด ี  กรมทรัพยากรนํ้า                                          คณะทํางาน 
27) นายพงศธร ศิริออน  หัวหนากลุมงานออกแบบระบบชลประทาน 6          คณะทํางาน 
28)   นางสาวฉวี วงประสิทธิพร   วิศวกรโยธา 7วช                                                        คณะทํางาน      
29)        นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล       นักธรณีวิทยา 7ว                                                      คณะทํางาน 
30) นายทองเปลว กองจันทร  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาชลประทาน            คณะทํางานและเลขานุการ 
31)        นายอาทร สุทธิกาญจน                 วิศวกรโยธา 7วช                                          คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ   
32) นางภัทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ   วิศวกรโยธา 7วช                              คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
33) นางสาววศพร เตชะพีรพานิช   วิศวกร 5                            คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
 
 

3.   คณะทํางานดานบริหาร  

องคประกอบ 

1) นายฉัตรชัย บุญลือ  ผูอํานวยการสวนบริหารโครงการเงินกู               ประธาน 
     และเงินชวยเหลือ 
2) นายกาญจดินทร สระประทุม         หัวหนาฝายโครงการเงินกู                                          คณะทํางาน 
3) นางสุภาพร กุลทัศน  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว          คณะทํางาน 
4) นางสาวทยิดา  สิริธีรธํารง  เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 7ว                          คณะทํางาน 
5) นายไตรทิพย มังกโรทัย                  นายชางชลประทาน 6            คณะทํางาน 
6) นางจันทรจิรา พุทธวงษ  เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 6ว                   คณะทํางาน        
7) นางสาววศพร เตชะพีรพานิช วิศวกร 5                           คณะทํางาน 
8) นายอาทร สุทธิกาญจน  วิศวกรโยธา 7วช                                                คณะทํางานและเลขานุการ 
9) นางจิตรา บุญรอด   เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 6ว                         คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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4.   คณะทํางานดานประชาสัมพันธและเผยแพร  

องคประกอบ 

1) นายสาธิต มณีผาย   ผูเช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา                ประธาน 
                                                                     (ดานออกแบบและคํานวณ) 
2) นางสาวกุลรัตน สั่งยัง  เจาหนาท่ีบริหารงานประชาสัมพันธ 7                        คณะทํางาน 
3) นางสกุนตลา ผาติธรรมรักษ เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 7ว             คณะทํางาน 
4) นายพิชิต ขุมทรัพย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7วช            คณะทํางาน 
5) นายธีระชัย เนียมหลวง    วิศวกรโยธา                                                      คณะทํางานและเลขานุการ 
6) นางสาวนิรมล ฉองหมุน                นักวิชาการประชาสัมพันธ 5                          คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 7) นางอารียรัตน ชลสาคร  นักวิชาการประชาสัมพันธ 4              คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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สารบัญ  
 

เรื่อง                   หนา  
 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน จากแนวคิดสูการปฏิบัติจริง     1 
จริย  ตุลยานนท  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน จากวิถีดั้งเดิมสูความทันสมัย     10 
  วสันต  บุญเกิด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย     20 

ศ.ดร.นิพนธ ต้ังธรรม 
คุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากพื้นท่ีเกษตรกรรม : กรณีศึกษาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล    39 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นิษา  คุยทรัพย     ณัฏฐา  หังสพฤกษ    และวนิดา  ชูอักษร 

คุณภาพน้ําท่ีระบายออกจากพื้นท่ีเกษตรกรรม : กรณีศกึษาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา    52 
คลองเพรียว-เสาไห  จังหวัดสระบุรี  
พันธุชา  สืบวงศ   ณัฏฐา  หังสพฤกษ และ วนิดา  ชูอักษร 

สภาพอุทกธรณีวิทยาและอุทกเคมีของน้ําใตดินเค็ม  บริเวณโครงการชลประทานน้ํากํ่าตอนลาง จังหวัดนครพนม 64 
กิจจา ตรีเนตร, ยาหยี ตรีเนตร, กัมปนาท ขวัญศิริกุล และ ภัทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ  

การวิเคราะหสภาพน้ําบาดาลในพื้นท่ีชลประทาน โครงการประตูระบายนํ้าน้ําก่ําตอนลาง    76 
ดร.ภัทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ (ผศ.)   ยาหยี ตรีเนตร  ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล 

Prof. Dr. Tsutomu Ichikawa  รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกล่ิน  

การเปลี่ยนแปลงสัณฐานทองน้าํแบบตะกอนทรายภายใตการไหลแบบไมคงท่ี     87 
สนิท  วงษา     

การบริหารความเส่ียงน้ําทวมน้ําแลง: กรณีศกึษาพื้นท่ีลุมน้ําทับมา จังหวัดระยอง     99 
ภรณี  ธนภรรคภวิน 

การบริหารจัดการนํ้าโครงการเครือขายอางเก็บน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  114 
กัมปนาท  ภักดีกุล   กรตสุวรรณ  โพธิ์สุวรรณ   อนุชัย  ถนอมสินรัตน    

การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทานแบบหลายมิติ  กรณีศึกษาโครงการชลประทานราษฎร    126 
แมปงเกา จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน 
ธนา   สุวัฑฒน  ภัทราภรณ  เมฆพฤกษาวงศ   
 

 


