
3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

การบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 

จากวิถีดั้งเดิมสูความทันสมยั

วสันต  บุญเกิด  
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบนัพัฒนาการชลประทาน
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อาวไทยอาวไทย

การควบคุมความเค็มการควบคุมความเค็ม

การผลิตกระแสไฟฟาการคมนาคมทางน้ํา

การชลประทานการชลประทาน
ปริมาณน้ําตามธรรมชาติปริมาณน้ําตามธรรมชาติ

การประปา อปุโภค บริโภค
อุตสาหกรรมและอื่นๆ

การชลประทานในประเทศไทยการชลประทานในประเทศไทย

อางเก็บน้ําอางเก็บน้ํา
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การบริหารจัดการน้ํา ระดับตางๆ

การจัดการน้ําในลุมน้าํ1

การจัดการน้ําในโครงการ2

การจัดการน้ําในระดับไรนา3
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หลักการการจัดการน้ําลักการการจัดการน้ํา

การวางแผน

ปฏิบัติการ

ติดตาม 
ประเมินผล



5

องคประกอบที่สําคัญในการจัดการน้ําองคประกอบที่สําคัญในการจัดการน้ํา

1.1.  น้ําตนทุนน้ําตนทุน  
((WaterWater

 
SupplySupply))

2.2.  ความตองการน้ําความตองการน้ํา  
(Water Requirement)(Water Requirement)

3.3.  ระบบสงน้ําระบบสงน้ํา  
((Infrastructure)Infrastructure)

4.4.  คนคน
(Manpower)(Manpower)
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แนวโนมการขาดแคลนน้ํา
1

เ กิดการตื่นตัวของ
 เกษตรกร เพื่อเรงรัด
 ก า ร ผ ลิ ต เ พื่ อ ก า ร
 สงออก มีผลใหความ
 ตองการน้ําชลประทาน
 เพื่อการผลิตมีมากขึ้น
 เปนเงาตามตัว

4

การบริหารงานพัฒนาแหลง
 น้ํายังขาดการวางแผนอยาง
 เปนระบบไมมี เอกภาพ  ม
 

ี
หลายหนวยงานที่ทําหนาท

 
ี่

พั ฒน า แหล ง น้ํ า
 

 ทํ า ง า น
 ซ้ําซอนกันทําใหศักยภาพ
 ของแหลงน้ํ าธรรมชาติ ถูก
 ลดทอนลงไป

2

คว ามต อ ง ก า ร ใช น้ํ า
 ช ล ป ร ะ ท า น ไ ด ข ย า ย
 ขอบเขต  ไปสูนอกภาค
 เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นตาม
 นโยบายการสงเสริมการ
 ลงทุนของรัฐและยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศ

5

ขอจํากัดความเหมาะสม
 ของสภาพภูมิประเทศสําหรับ
 กอสรางแหลงน้ําขนาดใหญ  

และปญหาการตอตานจาก
 ป ร ะช าคม  สื บ เ นื่ อ ง จ า ก
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ
 ระบบนิเวศวิทยา

3

การใชน้ําชลประทาน
 เ พื่อ เกษตรกรรมยั ง
 ขาดประสิทธิภาพ ยังม
 

ี
การใชอยางฟุมเฟอย

 เพราะเปนงานบริการ
 แบบใหเปลาจากรัฐ
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ระดบัภูมิภาคระดบัภูมิภาค

ระดบัลุมน้าํระดบัลุมน้าํ

ระดบัลุมน้าํนานาชาติระดบัลุมน้าํนานาชาติ

ระดบัโครงการระดบัโครงการ

ะดับการพัฒนาแหลงน้ําะดับการพัฒนาแหลงน้ํา
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การเพิ่มเนื้อที่ชลประทานมีแนวโนมลดลง

11

เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา และนโยบาย
 ของรัฐที่มุงเนนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาต
 

ิ
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักอนุรักษความ

 สมดุลทางธรรมชาติ

22
ที่ดินสวนใหญที่ตองใชในการกอสรางเปน พท.

 ที่ถูกใชประโยชนอยูแลว มีจํากัดและมูลคาสูง 
ทําใหตองใชเงินลงทุนสูงขึ้นมาก ทําใหรัฐไม

 


สามารถจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินมาลงทุน
 พัฒนาแหลงน้ําไดอีกตอไป

33
ปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติที่ถือเปนน้ําตนทุน

 ในบางลุ ม น้ํ า มีความสํา คัญตอระบบการ
 เกษตรกรรมของประเทศ เชน ลุมน้ําภาคกลาง 

ไมสามารถพัฒนาเพื่อขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีกได
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แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพโครงการและภมูิปญญา
 ทองถิ่นมาปรับใชใน ลักษณะของ Partial หรือ Fully 

Automation System

นําเครื่องมือกลมาใชแทนทักษะ (Skilled Labour) หรือ 
แรงงานที่มีแนวโนมขาดแคลนจากการเคลื่อนยายสูนอก

 ภาคเกษตรกรรมมากขึ้น 

ลดการสูญเสียน้ําชลประทานในคลองสงน้ําดวยการดาด
 คอนกรีต หรือ เปลี่ยนแปลงเปนการสงน้ําดวยทอ เพื่อให
 


น้ําถูกใชประโยชนมากขึ้น 

111

222

333
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แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ (ตอ)

ลดความเสี่ยงภาวะการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากการรอคอยการจัดสรร
 น้ําชลประทานจากแหลงน้ํา ดวยการกระจายบอพกัน้ําไวประจําไรนา 

หรือพื้นที่ยอย ๆ แลวจัดสรรน้ําไวสํารองใชงานลวงหนา รวมถึงเปน
 Supplementary Sources & Night Storage

พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําทวมพรอมทั้งปรับระบบ
 การทํานาในพื้นที่น้ําทวมขงั

ปรับเปลี่ยนเกณฑการออกแบบอาคารชลประทานใหม
 

ี
ความเหมาะสมและงายตอการบริหารจัดการจริงในพื้นท

 
ี่

แตละแหง

444

555

666
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แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ (ตอ)

Privatization & Irrigation Management Transfer : IMT  ดวยรูปแบบ
 ตาง ๆ โดยรัฐปรับลดบทบาทเปนเพียงที่ปรึกษาดานเทคนิคสนับสนุน

 วิทยาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Improvement)

 และกํากับใหมีการดําเนินงานตามนโยบายเพื่อรักษาความเปนธรรม ความ
 เสมอภาคในสังคมเทานั้น

สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมดวยจิตสํานึกของความเปนเจาของ 
(Entrepreneurship/Ownership/Partnership)

 
ดวยการใหม

 
ี

สวนรวมในการดูแลรักษาน้ําชลประทานและอาคารชลประทานตาง ๆ  
ในระดับแปลงนาดวยตนเอง และมีสวนในคาใชจาย (Cost Sharing)

ปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหเปนกระบวนการ (Process Structure) 
แทนการจัดการตามหนาที่เฉพาะ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
(Functional Structure) เพื่อใหเกิดระบบบูรณาการจาก             
ทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ และมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากการ

 บริหารจัดการ (End Results Oriented)

777

888

999



Basin and Delta Level Water Management

11
Simultaneous discharge measurement (water 
balance analysis)

22
Run-off analysis in the left side area of the  Chainat- 
Pasak Main Canal

33 Preparation of water allocation plan for dry 
season on the consensus of all stakeholders

44
Regulation of water allocation during the dry season 
by Water Allocation Regulating Committee (WARC)

55 Integration of the GIS layer and the database

66 Compilation of the above activities result to 
the current guideline



Pilot project for telemetry systemPilot project for telemetry system

Phra Jun Fort Hydrological
Observation

Station

RID Master Station

Sub
Master
Station

BMA Sub
Master
Station

Bang Sai Hydrological
Observation

Station

RID Samsen Hydrological
Observation

Station

Pathumthani Hydrological
Observation

Station

Memorial Bridge Hydrological
Observation

Station

PAT Hydrological
Observation

Station

PSTN

Leased 
Line

Leased Line

Ayuttaya Hydrological
Observation

Station

Pakkred Hydrological
Observation

Station

Chao Phraya River

River mouth



ระบบควบคุมประตูระบายน้ําระยะไกลระบบควบคุมประตูระบายน้ําระยะไกล

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน

จังหวัดสกลนคร

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน

จังหวัดสกลนคร

SCADASCADASCADAแบบแบบ
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จุดติดตั้ง สถานีลูกขาย

อางเก็บน้ํา

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน



16 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน



17 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน



18 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน
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อางพกัน้ําเวลากลางคนื ( Night Storage )

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นองโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง
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แสดงจุดที่ตั้งของแสดงจุดที่ตั้งของ  อางพกัน้ําในเวลากลางคืนอางพกัน้ําในเวลากลางคืน  ( ( Night Storage )Night Storage )

 คลอง 6 ซาย 2 ซาย
คลอง 1 ขวา 5 ซาย 2 ซาย
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ประตูระบายน้าํอัตโนมัติประตูระบายน้าํอัตโนมัติ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นองโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง
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บอน้าํนิ่งและบานระบายแบบบอน้าํนิ่งและบานระบายแบบ Baffle Distributors Baffle Distributors

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นองโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง
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การบริหารบรรเทาปญหาน้ําทวม
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ระบบชลประทานในไรนาในประเทศไทยระบบชลประทานในไรนาในประเทศไทย

งานคนั-คนู้ํา (Ditch & Dike Programme) และ   
งานจัดรูปที่ดนิ (Land Consolidation)

โครงการคัน-คูน้ํา เริ่มขึ้นในป พ.ศ.
 

2505 เปนการสราง
 

ระบบกระจายน้ําโดยเพิ่มโครงขายคูสงน้ําเขากับระบบคลองสงน้ํา
 

ที่มี เพื่อนําน้ําเขาสูแปลงนาไดใกลชิดยิ่งขึ้น คูสงน้ําแตละสายม
 

ี

ความยาว 1-2 กม. มีระยะหางกันประมาณ 400
 

-
 

500 ม.
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การจัดรูปที่ดิน : การดําเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใชเพื่อ
 

เกษตรกรรมใหสมบูรณทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
 

ลดตนทุนการผลิต โดยทําการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณ
 

เดียวกัน เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม การจัดระบบชลประทาน
 

และการระบายน้ํา การจัดสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การ
 

ปรับระดับพื้นที่ การบํารุงดิน การวางแผน การผลิต และการ
 

จําหนายผลิตผล การเกษตรรวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยนการโอน 
การรับโอนสิทธิ์ในที่ดิน การใหเชาซื้อที่ดิน และการอื่นที่เกี่ยวกับ

 
การจัดรูปที่ดิน ตลอดจนการจัดเขตที่ดินสําหรับที่อยูอาศัย
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ตารางเปรียบเทียบงานคันคูน้ําและงานจัดรูปที่ดิน

รายละเอียดรายละเอียด งานคันคูน้ํางานคันคูน้ํา งานจัดรูปที่ดนิงานจัดรูปที่ดนิ

จํานวนแปลงที่ไดรับน้าํจากคูสงน้ําโดยตรง 17
 

% 99
 

-
 

100
 

%

จํานวนแปลงที่อยูติดกับคูระบายน้ํา 1 % 99
 

-
 

100
 

%

จํานวนแปลงที่อยูติดกับทางลําเลียงในไรนา - 99
 

-
 

100
 

%

ความยาวของคูสงน้ํา 3-4 ม./ไร 4-6 ม./ไร

ความยาวของคูระบายน้ํา - 4-6 ม./ไร

ความยาวของทางลําเลียงในไรนาความยาวของทางลําเลียงในไรนา 00--11  มม././ไรไร 44--66  มม././ไรไร

สภาพพื้นดินในแปลงเพาะปลูก สม่ําเสมอ
 พอสมควร

ราบเรียบ
 สม่ําเสมอ
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ระบบชลประทานในไรนา  แบบที่ 1
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ระบบชลประทานในไรนา  แบบที่ 2
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ระบบชลประทานในไรนา  แบบที่ 3
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ระบบชลประทานในไรนา  แบบที่ 4 และ 5
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รูปที่ 1: แสดงผลผลิตขาวประเทศตางๆ ในทวปีเอเชียในป 2529 เปรียบเทียบ
 กับโคงผลผลิตขาวของประเทศญี่ปุนในปตางๆ  



32

รูปที่ 2 : รูปแบบขั้นตอนการเพิ่ม
 ผลผลิตขาว
IRRIGATION  RATIO  = พื้นทีน่าในเขตชลประทาน

พื้นทีน่าทั้งหมด 

รูปที่ 3 : ความสัมพันธระหวาง IRRIGATION RATIO  
และผลผลติขาว



3333

ตารางสรุปรูปแบบการพัฒนาระบบชลประทานในไรนา
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Trapezoidal concrete lining ditch
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Stripping soil
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Embankment
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Compacting the Embankment
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Excavating and shaping
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Concrete lining 



40

Completion
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U-Shape
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Assembling steel into  U- Shape forms
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Pouring mixed concrete in forms
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Removing Forms
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Curing U-shape reinforced concrete
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Ditch alignment for U-shape installation



47

Installing U-shape ditch
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Advantages and disadvantages
Trapezoidal U-Shape

Advantages :
1.

 

Constructed widely, and the 
construction staff are used to it

2.

 

Not too expensive
3.

 

Easily repaired (even by farmers 
themselves)

4.

 

Farmer participation in construction is 
possible

Advantages :
1. As U–shape sections are manufactured 

in the factory, the results are follows :
-Waste of construction materials is 
minimum

-Not depending on weather
2. Short time for installation
3. Easily replaced in case any section break 

down
4. More durable
5. Loss of water is minimum
6. Less earthwork

Disadvantages :
1.

 

Needs more area
2.

 

Less durable
3.

 

High maintenance cost
4.

 

More wastes of construction materials 
at the construction site

5.

 

More time and labor  needed
6.

 

Construction period is limited

 

by weather 
and Cropping calendar

Disadvantages:
1.

 

Construction cost is expensive
2. Needs more skill and experience
3. Not available widely in the market, 

manufacturing is needed
4. New to farmers so they needs some 

time before getting used to it



49

Farmers’ Intention Survey
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Meeting with farmers for establishing 
the WUOs
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General Meeting of the IWUG
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The Executive Members of the IWUG of 18R Canal
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Hand over the Completed ditches to WUG
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Flowchart of farmers’ participation to 
the Ditch and Dike project

Water delivery testing

Handover the completed ditch to WUG

Farmers intention survey

Planning and layout

Explain the plan to farmers

DesignPr
e 

-c
on

st
ru

ct
io

n

Construction of Ditch & Dike CoordinationIWUG RID

Farmers

-Put farmers’ ideas together

C
on

st
ru

ct
io

n
Po

st
-c

on
st

ru
ct

io
n

Local  administrative  organization 
(TAO)

Ditch  leaders

Committee  of  IWUG

RID   (O&M  Project)

WUG Members
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Training  on flow measurement  
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Training on the float gauging method 



57

The maintenance of ditch by WUG members
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การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน)

1. ขัน้ตอนกอนการจัดตั้งกลุมฯ1. ขัน้ตอนกอนการจัดตั้งกลุมฯ

(1)  พิจารณาความจําเปนกอน-หลัง เพื่อจัดลําดับ
 ความสําคัญของพื้นที่ชลประทานที่ตองจัดตั้งกลุม

 ผูใชน้ําฯ 
(2) ศึกษาขอมูลขององคกรผูใชน้ําที่มีอยูเดิม (ในกรณีท

 
ี่

เคยมีการจัดตั้งกลุมแลว) เพื่อเปนขอมูลนําไปสูการ
 ตัดสินใจในการกําหนด ประเภท รูปเเบบวิธีการจัดตั้ง

 องคกรในพื้นที่แหงนัน้ ๆ 
(3) รวบรวมขอมูลรายชื่อผูใชน้ํา
(4) กําหนดแผนงานการจัดตั้งกลุมพื้นฐาน
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การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน)

2. ขัน้ดําเนนิการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน2. ขัน้ดําเนนิการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน

(1)  ประชาสัมพันธ 
(2) ประชุมเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุม

2.1 สรางความเขาใจกับเกษตรกร 
2.2 เลือกหัวหนากลุมพื้นฐาน 
2.3จัดทําระเบียบขอบังคับกลุมผูใชน้ําพื้นฐาน 

3. การขึน้ทะเบียนองคกรผูใชน้ําชลประทาน3. การขึน้ทะเบียนองคกรผูใชน้ําชลประทาน
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Upgrading  Water User’s Organizations 

Water Users’
 

Group (Basic group)

Integrated Water Users’
 

Group 

Farmer group

WUA WUC

WUA – Water Users’ Association WUC – Water Users’ CO-operative
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Water 
Users’ 
Group

Integrated 
Water 
Users’ 
Group

Water 
Users’ 

Association

Water 
Users’ 

Cooperative

Farmer 
Group

Non Juristic Juristic

Upgrading Water User’s Organizations
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Establishing Joint Management Committee:JMC

Local 
Administrative 
Organization

(JMC)

Other Relation
Agencies

Irrigation
Project

Water Users’ 
Organization
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