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เหนื่อยยาก.

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วนัที ่๓๑ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๓
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"การกาวสูอนาคต โดยคงไวซึ่งชื่อเสียง และเกียรติภูมิของชาวชลประทานตอไปไดนั้น
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการความรูทั้งในปจจุบันและอนาคต เราตองเก็บสิ่งดี ๆ ที่เปน
ความรู ประสบการณ ปฏิบัติสำเร็จนอยใหญ จากพลังปญญาของพวกเรามาชื่นชมยินดี
จดัการแลกเปลีย่นเรยีนร ูขยายผลตอยอดสกูารทำงานทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุ

เรากำลังรวมกันทำภารกิจที่สำคัญในการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของการ
แบงปนความรดูวยพลงัใจทีม่งุมัน่ สรางสรรค มวีสิยัทศันรวมและพลงัปฏบิตัทิีพ่รอมเพรยีงกนั
เพือ่ขบัเคลือ่นกรมชลประทานไปสอูงคกรแหงการเรยีนรใูนทีส่ดุ"

( นายชลติ  ดำรงศกัดิ ์)
อธบิดกีรมชลประทาน

สาสนอธบิดกีรมชลประทาน
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จากวสิยัทศันการจดัการความรขูองกรมชลประทาน ในอนัทีจ่ะสรางความเปนเลศิดานบรหิาร
จัดการน้ำอยางยั่งยืน และกรมชลประทานไดใหการสนับสนุนการจัดการความรูใหเกิดขึ้นอยาง
ทั่วถึงทั้งองคกร โดยมีวัตถุประสงค เปาหมายใชการจัดการความรูเปนประโยชนตอการบรรลุ
เปาหมาย 4 ประการ ในการพฒันาคนใหเปนบคุคลเรยีนร ูการพฒันางานใหสำเรจ็ มปีระสทิธภิาพ
ประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ การพัฒนาองคกรใหกาวหนาไปสูการเปน
องคกรแหงการเรยีนร ูและบรรลเุปาหมาย ความเปนชมุชน เปนหมคูณะ มคีวามเอือ้อาทรระหวาง
กนัในการทำงานรวมกนั ซึง่จะสรางความรภูายในหนวยงานขึน้มาใชเองอยตูลอดเวลา

การจดัการความรขูองกรมชลประทาน ไดกาวยางเขาสปูที ่5 ซึง่เปนปทีก่รมชลประทานครบ
รอบ 108 ป ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีมงานจัดการความรูกรมชลประทานจึงไดจัด
ทำหนงัสอืสมัมนาวชิาการและแลกเปลีย่นองคความรสูกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม ครัง้ที ่2 ขึน้
เพื่อเผยแพรในวัน KM Day ของกรมชลประทานในระหวางวันที่ 13 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เนือ้หาในหนงัสอื มบีทความทางวชิาการ ผลงานสรางสรรค เปนแบบอยางทีด่ ีกจิกรรมตางๆ ทีเ่กดิ
ขึน้ภายใตการจดัการความรกูรมชลประทานในรอบป พ.ศ. 2552 ทีผ่านมา

หนังสือเลมนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเผยแพรผลงานของชาวชลประทานที่เปน
นกัปฏบิตัใินการจดัการความร ูนำมาบนัทกึไว เพือ่แสดงความชืน่ชม ยกยอง ใหเกยีรตกิบับคุคล
เรียนรูของกรมชลประทานเหลานี้ ใหเปนแบบอยางกับคนรุนหลังๆ ในการพัฒนาตนเองตอไป
รวมทัง้เผยแพรความรปูฏบัิตสิำเรจ็นอย-ใหญ ของคนเหลานี ้ซึง่อาจจะเปนประโยชนไมมากกน็อย
ตอการนำไปใชตอยอด ยกระดบัความรใูหสงูขึน้ไปสกูารวจิยัและพฒันา เปนนวตักรรมตอไป

ในโอกาสนี ้ทมีงานจดัการความรขูอขอบคณุผบูรหิารของกรมชลประทานทกุระดบั ทกุสำนกั
/กอง และนกัปฏบิตัใินการจดัการความรทูกุทาน ทีใ่หการสนบัสนนุ รวมแรง รวมใจกนัปฏบิตักิาร
จัดการความรูอยางมีศรัทธาและดวยความมุงมั่น เพื่อความเจริญกาวหนาของกรมชลประทาน
ตอไป

บทนำ

ทมีงานจดัการความรู
13 มถินุายน 2553



○

○

○

○

○

14



○

○

○

○

○

15

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม ครัง้ที ่2

13-16 มถินุายน 2553
ณ ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

การจดัการความรกูรมชลประทาน
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การจดัการความร ูกรมชลประทาน

จัดการความรูหรือ KM นั้นไมใชเรื่องใหม  ชาวชลประทานในอดีตทำกันมานานแลว แตสมัยกอนยังไมมี
คำวา KM ในการทำงานมกีารถายทอดความร ูประสบการณ  จากคนรนุหนึง่ไปสคูนอกีรนุหนึง่ตามธรรมชาติ
เชน การพดูคยุ สอนงาน เหมอืนพีส่อนนอง อยางไมเปนทางการ เปนการทำ KM ทีไ่มเตม็รปูแบบ ขาดวงจร

การตอยอดความร ูแตมบีรรยากาศทีอ่บอนุ เอือ้อาทรตอกนัและกนั มคีวามรกั ความสามคัคเีปนหมคูณะและมคีวามสขุ
ใจในการทำงาน ผลงานของหนวยงานนั้นหรือโครงการนั้นก็สำเร็จดวยดี  แตโดยภาพรวมแลวทุกสมัยที่ผานมาก็มักมี
ปญหาทีเ่กีย่วของกบัความรปูรากฏอยบูอย ๆ เชน

เมือ่มบีคุลากรเกษยีณอายหุรอืลาออก หรอืเปลีย่นตำแหนงมกัมผีลกระทบกบังาน
มผีมูคีวามรมูากมาย แตการแบงปนความรอูยใูนวงจำกดั
ใชเวลานานใน การคนหาความรทูีต่องการ ซึง่สวนใหญหาไมคอยพบ หรอืถาพบความรกูไ็มทนัสมยั
ไมสมบรูณ หรอืไมตรงตามทีต่องการ
เวลามปีญหาในการทำงาน ไมรวูาจะไปถามคนทีร่ใูนเรือ่งนัน้ไดทีไ่หน
มกีารสรางความร ูแลกเปลีย่นความร ูประยกุตใชความรแูบบไมเปนระบบ ไมมหีลกัเกณฑ
เมือ่เกดิปญหา การตดัสนิใจมกักระทำโดยไมไดใชความรทูีด่ทีีส่ดุทีม่อียภูายในกรม
มกัมกีารทำผดิพลาดซ้ำแลวซ้ำอกีในเรือ่งเดมิ ๆ อยบูอย ๆ
มขีอมลู สารสนเทศมากมาย แตไมสามารถนำมาใชใหเกดิประโยชนไดเตม็ศกัยภาพ
องคความรตูาง ๆ ทีม่อียใูนกรม ไมไดถกูนำมาใช แลกเปลีย่น ตอยอดความรใูหม ๆ แตมกีารทำงานซ้ำซอน
กับคนอื่นที่ไดทำมากอนแลว

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทำใหมีการแขงขันและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเรว็ ทัง้ดานความร ูเทคโนโลย ีเปลีย่นจากสงัคมขอมลูขาวสารเปนสงัคมฐานความร ู(Learning Society) และเศรษฐกจิ
ฐานความร ู(Knownledge - Based Economy) โดยมกีารใชความรเูปนฐานเพือ่สรางความเตบิโตทางเศรษฐกจิและชงิ
ความไดเปรยีบในการแขงขนั  ความรกูลายเปนสนิทรพัย (Asset) ทีม่คีวามสำคญัทีส่ดุในการสรางคณุคาและมลูคาเพิม่
ในการผลติและบรกิารใหม ๆ ใหกบัองคกร และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัขององคกรใหมคีวามยัง่ยนื

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยางรวดเรว็นัน้ไดสรางหายนะใหกบัองคกรหลายแหงมาแลว ไมเวนแมแตองคกรทีเ่คย
ประสบความสำเร็จมาในอดีต  แตการเปลี่ยนแปลงก็ไดสรางโอกาสใหม ๆ เพื่อความอยูรอด ใหกับหลายองคกร ดังที่
ชารล ดารวนิ กลาวไววา "ผทูีอ่ยรูอด มใิชเปนสายพนัธ (Species) ทีแ่ขง็แรงทีส่ดุหรอืฉลาดทีส่ดุ หากแตวาเปนผทูีส่ามารถ
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุดตางหาก"

วงลอที่หมุนไป

ศภุชยั รงุศรี   ประธานทมีงานจดัการความรู

การการ
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ดงันัน้เพือ่ความอยรูอด กรมชลประทานจงึตองปรบัตวัเพือ่สนองตอบการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยการ
ทำ KM ซึง่เปนกระบวนการทีเ่ปนระบบมากกวาการทำทีไ่มเตม็รปูแบบในอดตี  ตามที ่สำนกังาน ก.พ.ร.กำหนดเพือ่ไป
สกูารเปนองคกรแหงการเรยีนร ู (LO : Learning Organization) ดงัทีร่ะบไุวในพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและ
วธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 (หมวด 3 มาตรา 11) ดงัมใีจความตอนหนึง่วา...

“สวนราชการมหีนาทีพ่ฒันาความรใูนสวนราชการ
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ....”

1. KM และ LO เปนสองหนาของเหรียญเดียวกัน
KM  เปนคำทีม่คีวามหมายกวาง มผีใูหความหมายในแงมมุตาง ๆ ไวมากกวารอยความหมาย บางคนจงึเปรยีบ

เทยีบความหมายของ KM เหมอืนกบัตาบอดคลำชาง คนตาบอด คลำถกูอวยัวะสวนใดของชาง กจ็ะสรปุวาชางมรีปูราง
ลกัษณะอยางนัน้ แลวนำมาถกเถยีงกนัไมรจูบวาชางมรีปูรางเปนอยางไร

ก.พ.ร.ใหความหมาย KM วาหมายถึงการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจายอยูในตัวบุคคล
หรอืเอกสาร มาพฒันาใหเปนระบบเพือ่ใหทกุคนในองคการสามารถเขาถงึความรแูละพฒันาตนเองใหเปนผใูฝร ูรวมทัง้
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคการมีความสามารถในการแขงขันมากที่สุด

สวน LO นัน้นกัวชิาการกใ็หความหมายไวหลายความหมายเชนกนักบั KM เชน
LO หมายถึง องคกรที่บุคลากรในทุกระดับ ทั้งปจเจกบุคคลและสวนรวมเพิ่มความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อที่

จะเพิม่ผลงานทีป่รารถนา หรอื
LO หมายถงึ องคกรทีผ่คูนตางขยายขดีความสามารถเพือ่สรางผลงานทีพ่วกเขาตองการใหเกดิขึน้ในอนาคตและ

ผูคนในองคกรตองการเรียนรูวิธีที่จะเรียนรูดวยกันอยางตอเนื่อง
การจะทำใหองคกรเปน LOไดนัน้ Peter M.Senge กลาววาตองมอีงคประกอบ ทีส่ำคญั 5 ประการ ดงัตอไปนี้

1. มวีสิยัทศันรวม (Share Vision) ซึง่หมายถงึการทีอ่งคกรมกีารกำหนด วสิยัทศันไวรวมกนั ทำใหคนในองค
กรเดินไปในทิศทางเดียวกัน

2. มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) ซึ่งหมายถึงการที่องคกรมีการเรียนรูที่กอใหเกิดเปนความรู
ความคดิรวมกนั ทัง้ทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ ไมใชตางคนตางอย ูตางคนตางเรยีนรู

3. มผีทูีม่ใีจใฝเรยีนร ู(Personal Mastery) หมายถงึเปนผทูีม่งุมัน่ฝกฝน พฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง มกีารปรบั
ปรงุสิง่ทีท่ำอยตูลอดเวลา โดยเนนการเรยีนรใูนทีท่ำงาน (Work Place Learning) หรอืเรยีนรภูายใตกระบวน
การทำงาน (On The Job Learning)

4. มผีทูีร่จูกัพฒันากรอบความคดิ (Mental Models) หมายถงึ เปนผตูระหนกัรูความคดิของตนเองเขาใจวธิคีดิ
ของตน เปนคนทีไ่มตดิยดึ เปดรบั พรอมทีจ่ะปรบัเปลีย่น

5. มผีทูีค่ดิไดอยางครอบคลมุเชือ่มโยงเปนระบบ (System Thinking) หมายถงึเปนผูคดิไดรอบดาน มองเปน
องครวม ไมมองแยกสวน มกีรอบความคดิเชงิกลยทุธ  คดิทนัตอการเปลีย่นแปลง คดิเชงิรกุ คดิแกไขปญหา
ที่สาเหตุ

กลาวไดวา KM และ LO เปนสองหนาของเหรยีญเดยีวกนั หากทำ KM  อยางถกูตอง องคกรกจ็ะคอยๆ
พฒันาเปน LO และหากทำใหเกดิองคประกอบที ่Peter M.Senge กลาวไวมาก การทำ KM กง็ายสำหรบั
องคกรนั้น
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 2. วัตถุประสงคและเปาหมายการทำ KM ของกรมชลประทาน
การทำ KM ของกรมชลประทาน มวีตัถปุระสงคเพือ่ใช KM เปนเครือ่งมอืในการบรหิารความรตูางๆทีส่ำคญัของกรม

ชลประทาน  เพือ่ใหสามารถนำความรไูปใชประโยชนในการปฏบิตังิานใหบรรลเุปาหมาย  ตามวสิยัทศัน พนัธกจิ และ
ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน

กรมชลประทานทำ KM เปนเครือ่งมอืเพือ่การบรรลเุปาหมาย 4 ประการไปพรอมๆ กนั ไดแก
1. บรรลเุปาหมายการพฒันาคน  ใหคนเปนบคุคลเรยีนร ู (Learning Person) ซึง่หมายถงึเปนผมูใีจใฝเรยีนรู

(Personal Mastery) เปนผทูีร่จูกัพฒันากรอบความคดิ (Mental Models) และเปนผทูีค่ดิไดอยางครอบคลมุ
เชือ่มโยงเปนระบบ (System Thinking)

2. บรรลุเปาหมายการพัฒนางาน ใหงานสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการ

3. บรรลเุปาหมายการพฒันาองคกร ใหมลีกัษณะการเปน LO  ในทีส่ดุ
4. บรรลเุปาหมายความเปนชมุชน เปนหมคูณะ ความเอือ้อาทรระหวางกนัในทีท่ำงาน มีชดุความรขูองตนเอง

สำหรบัใชงานในชมุชนของตน ซึง่จะสรางความรขูองตนขึน้ใชเองตลอดเวลา
ทัง้นีโ้ดยอาศยัองคประกอบทีส่ำคญัคอื คน เทคโนโลย ีและกระบวนการจดัการความรู
ประโยชนจากการทำ KM ที่ดี จะชวยใหกรมชลประทานยกระดับผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร เปา

ประสงค และตวัชีว้ดัตามคำรบัรองปฏบิตัริาชการอยางตอเนือ่ง และมปีระสทิธผิล  ผลสมัฤทธิท์ีไ่ด คอื
1)  การสนองตอบ (Responsivenness)ความตองการของผใูชน้ำและผมูสีวนไดเสยีทกุภาคสวน
2) ผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในที่ทำงาน และนวัตกรรมดานสิ่ง

ประดิษฐหรือบริการ
3) เพิ่มขีดความสามารถ (Competency) ขององคกรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอนสภาพของ

การเรียนรูขององคกรและ
4) เพิม่ประสทิธภิาพ (Effciency) ทำใหสดัสวนของผลลพัธกบัตนทนุลดลง เปนการทำงานทีล่งทนุลงแรงนอย

แตไดผลมากหรือมีคุณภาพสูงขึ้น

3. วิสัยทัศนการทำ KM กรมชลประทาน
"มุงบริหารจัดการองคความรู พัฒนาเครือขายและศูนยกลางการเรียนรูโดยใชวิธีการและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพือ่ความเปนเลศิดานบรหิารจดัการน้ำอยางยัง่ยนื"

4. แนวคิดการทำ KM กรมชลประทาน
มุงสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู  โดยใหการสนับสนุนปจจัยแหงความสำเร็จ 8 ประการ และมีแผน

การจดัการความรปูระกอบดวย แผนบรหิารองคความรแูละการสรางองคกรแหงการเรยีนร ูและแผนปฏบิตักิารประจำป
(KM Action Plan) เพือ่สนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตร โดยการนำกระบวนการ KM (KM Process) 7 ขัน้ตอน มาบรูณาการ
กบักระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง (CM : Change Management Process) 6 องคประกอบ  สกูารปฏบิตัใิหทัว่ถงึ
ทัง้กรมชลประทาน ดวยความมงุมัน่การทำ KM อยางถกูตอง ปพูืน้ฐานมงุส ูLO ของผบูรหิาร และผทูีป่ฏบิตังิานรวมกนั
ทกุระดบั ทกุหนวยงาน โดยมทีศิทางปฏบิตัสิคูวามสำเรจ็ 10 ประการ
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5. วัฒนธรรมการเรียนรู กรมชลประทาน
วฒันธรรมการเรยีนร ู เพือ่พฒันากรมชลประทานเปน LO ม ี8 ประการ

1) พฒันาตนเอง
2) มคีณุธรรมและความเสมอภาค
3) เหน็ประโยชนสวนรวม
4) รกัองคกร
5) การทำงานเปนทมี
6) รบัฟงความคดิเหน็ของผอูืน่
7) แลกเปลี่ยนความรู
8) ถายทอดความรู

6. ปจจัยแหงความสำเร็จของการทำ KM กรมชลประทาน
ปจจยัแหงความสำเรจ็ของการทำ KM ทีก่รมชลประทานสนบัสนนุ 9 ประการ
1) ผบูรหิารทกุระดบัมคีวามร ูความเขาใจ เหน็ประโยชนการทำ KM ใหการสนบัสนนุ อยางจรงิจงั

และตอเนือ่ง
2) การม ีKM Team ทีเ่ขม็แขง็ มคีวามมงุมัน่ตอความสำเรจ็ของการทำ KM ในทกุสำนกั/กอง
3) การสรางบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนร ูทัว่ทัง้กรม
4) การใหความร ูความเขาใจ เหน็ประโยชน และทำใหคนอยากมสีวนรวมการทำ KM ทัว่ทัง้กรม
5) การสรางแรงจงูใจ การทำ KM ทีห่ลากหลาย
6) การมแีผนงานการทำ KM ที ่ชดัเจนและตอเนือ่งทำ KM ฝงอยใูนเนือ้งานประจำ ในทกุสำนกั/กอง
7) การตดิตามประเมนิผลการทำ KM โดยมตีวัชีว้ดั อยางตอเนือ่งและสม่ำเสมอ ทัง้ในระดบักรมฯ

และสำนกั/กอง
8) การสือ่สารความรใูนบรรยากาศทีเ่ปนมติร เปดเผยโปรงใสและไววางใจซึง่กนัและกนั
9) การใชเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมและการทำงานของคนในกรม
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7. แผน KM กรมชลประทาน
แผน KM กรมชลประทาน ประกอบดวย แผนบริหารองคความรูและการสรางองคกรแหงการเรียนรู และแผน

ปฏบิตักิารประจำป (KM Action Plan)
1) แผนบรหิารองคความรแูละการสรางองคกรแหงการเรยีนร ูประกอบดวย

1.1) แผนการจดัระบบการบรหิารความรภูายในกรมฯ ไดแก
- การแตงตั้งคณะกรรมการ ระดับกรมฯ คณะทำงานระดับสำนัก/กอง เพื่อรับผิดชอบ KM ภายใน
หนวยงาน

- การเสรมิสรางความรเูกีย่วกบั KM และการสราง LO
- จัดทำแผนบริหารองคความรูและการสราง LO โดยการจัดทำแผนระดับกรมเปนแผน 5 ป แผน
ปฏิบัตกิารประจำป ทัง้ในระดบักรมและ ระดบัสำนกั/กอง

1.2) แผนการเสรมิสรางวฒันธรรมการเรยีนร ูโดยการ
 - กำหนดวสิยัทศันการจดัการความร ูและวฒันธรรมการเรยีนรขูองกรมฯ
 - การรณรงค ประชาสมัพนัธ และเผยแพรวสิยัทศันและวฒันธรรมการเรยีนรใูหทกุคนในกรมฯไดรบัทราบ
อยางทัว่ถงึ

 - การทีผ่บูรหิารเปนตวัอยางทีด่ใีนการประพฤตปิฏบิตัตินตามวฒันธรรมการเรยีนรแูละกำหนดมาตรการ
ในการสงเสรมิ สนบัสนนุและจงูใจใหบคุลากรในสงักดัปฏบิตัติามวฒันธรรมการเรยีนรู

1.3) แผนการเสรมิสรางความร ูภมูปิญญาของเจาหนาทีก่รมชลประทาน โดยการ
1.3.1) การสรางกลไกการเขาถงึแหลงความร ู การเสรมิสรางการเรยีนร ูภายในกรมฯดวยวธิกีารตางๆ เชน

 - การสรางและพฒันาศนูยความรกูลาง (Knowledge Center) โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ผาน
website กรม เพื่อเปนแหลงเผยแพรแลกเปลี่ยน ถายทอดความรู และความคิดเห็นภายใน
กรมฯ

 - การจัดทำมุมเรียนรู (Learning Corner) ภายในหนวยงานเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร และ
องคความรตูาง ๆ ภายในหนวยงาน

- การพฒันาหองสมดุ ใหเปนแหลงทีใ่ชในการแสวงหาความรไูดอยางมปีระสทิธภิาพ
1.3.2) การเสรมิสรางการเรยีนรภูายในกรมฯ เชน

- การสงเสรมิการทำงานเปนทมี และการมสีวนรวมของบคุลากรในการวางแผน การดำเนนิการ
การตดัสนิใจ และการแกไขปญหาตางๆภายในหนวยงาน

- การสงเสริมการนำประสบการณจากการทำงาน มาจัดทำเปนชุดความรูไว เพื่อเปนคูมือ
ปฏิบัติและนำความรูไปประยุกตใช

- การกระตุน สงเสริมบุคลากรใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  บูรณาการองคความรูเพื่อสราง
ความรแูละนวตักรรมใหม ๆ เพือ่พฒันาการปฏบิตังิาน

- การยกยองบคุคลและหนวยงานทีม่กีารเรยีนรดูเีดน หรอืมผีลงานในการสรางสรรคองคความ
รูหรือนวัตกรรมใหม

1.4) แผนประยกุตใชความร ูโดยการ
- กำหนดแนวทางปฏบิตัใิหมกีารรายงานสรปุผลการเรยีนรขูองบคุลากรทีส่งเขารวมการฝกอบรม/สมัมนา
หลกัสตูรตาง ๆ ใหผบูงัคบับัญชารบัทราบ

- การใหผบูงัคบับญัชากระตนุ สงเสรมิ และตดิตามใหมกีารนำความรไูปประยกุตใชในการปฏบิตังิาน
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1.5) แผนการเสรมิสรางบรรยากาศการเรยีนร ูโดยการ
- การกำหนดวนักจิกรรมการเรยีนรรูวมกนั เชน  KM Day เพือ่ใหมกีารถายทอดและแลกเปลีย่นความรู
ขามหนวยงาน

- การจดัใหมกีจิกรรมการพบปะ สงัสรรค เพือ่ถายทอดและแลกเปลีย่นความรภูายในหนวยงาน
- การประชาสมัพนัธผลงานการบรหิารองคความรแูละการสรางองคกรแหงการเรยีนรขูองกรมฯ และของ
สำนกั/กองตางๆอยางสม่ำเสมอ

1.6) แผนการตดิตามและประเมนิผล โดยการ
- การสรางระบบการรายงานผลการบริหารองคความรูภายในกรมฯ
- การติดตามและประเมินผลการบริหารองคความรูภายในกรมฯ
- การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารองคความรู

1.7) แผนการกำหนดแผนบรหิารองคความรรูะดบักรมฯใหม

2) แผนปฏบิตักิารจดัการความร ูประจำป (KM Action Plan)
โดยการกำหนด  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และเปาหมาย KM (Desired State) ในกระบวนงาน (Work

Process)  เพือ่ สนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตรและตวัชีว้ดัตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ ตลอดจนการพฒันาคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) จดัทำเปนแผนปฏบิตักิารจดัการความร ูประจำป (KM Action Plan) ทัง้ในระดบักรม
และระดับสำนัก/กอง ซึ่งในแผนประกอบดวยกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และ
กระบวนการการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management Process)
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1) สรางวัฒนธรรมใหม  ชวยกันเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร จากวัฒนธรรมอำนาจ เปนวัฒนธรรมความรู โดย
ผบูรหิารงานทกุระดบั เปลีย่นพฤตกิรรมจากการบรหิารงานแบบควบคมุ-สัง่การ (Command and Control) เปนบรหิาร
งานแบบเอือ้อำนาจ (Empower) กระตนุใหผปูฏบิตัคิดิรเิริม่สรางสรรควธิกีารทำงานใหมๆ

นยิามใหมของคำวา "ภาวะผนูำ" หมายถงึ ความสามารถในการรเิริม่วธิกีารใหม รเิริม่งานใหม ตามขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบ

2) การสรางวสิยัทศันรวม โดยมกีารใหคนในหนวยงานรวมกนักำหนดวสิยัทศัน หรอืปณธิานความมงุมัน่และเปา
หมายของการทำ KM และ

เมื่อรวมกันกำหนดแลวก็ตองรวมกันตีความ ทำความเขาใจซ้ำๆ  จนเขาใจลึกลงไปถึงวิธีปฏิบัติ พฤติกรรม
ความเชือ่ และคณุคา ชดัเขาไปในใจ จนเกดิความรสูกึเปนเจาของวสิยัทศันและเปาหมายการทำ KM นัน้ในคนทกุคนใน
หนวยงาน

3) สรางและใชความรใูนการทำงาน และสรางบรรยากาศแหงการเรยีนร ูโดยสนบัสนนุใหทกุคน ทกุหนวย
งาน สรางและใชความรใูนการทำงาน   สนบัสนนุให"ถอดความร"ู และบนัทกึความรทูำออกมาเปน "ขมุความร"ู นำมา
แลกเปลีย่นเรยีนร ูไปใชในการปฏบิตังิาน โดยตองหาความรจูากภายนอกหนวยงานดวย

มกีารสรางบรรยากาศทีเ่อือ้ตอการแลกเปลีย่นเรยีนร ู   มกีารสือ่สารความรใูนบรรยากาศทีเ่ปนมติร เปดเผยโปรง
ใสและไววางใจซึง่กนัและกนั    สรางวฒันธรรมทีเ่ปดเผยขอมลู และวฒันธรรมของการตัง้คำถาม ถามในสิง่ทีต่นไมรู

สงเสรมิใหมปีฏสิมัพนัธระหวางผรูวมงาน  สงเสรมิใหคนมทีกัษะในการเรยีนรเูปนทมี (Team Learning) สงเสรมิ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามสายงาน

นอกจากนั้นใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและเขาถึงไดงาย

8. ทิศทางปฏิบัติสูความสำเร็จ KM
กรมชลประทานใชทศิทางปฏบิตั ิ10 ประการ สคูวามสำเรจ็การทำ KM ดงันี้
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4) เรยีนลดั โดยในการพฒันางานใด ๆ  กต็าม ตองไมเริม่ตนใหมจากศนูย ไมมงุคดิคนหาวธิกีารใหม ๆ  ดวยตนเอง
เพราะจะทำใหเสยีเวลา ตองยดึแนวคดิวา จะตองมคีนอืน่ทดลองทำมาแลว เราตองเสาะแสวงหาใหพบ (เวนแตเสาะแสวง
หาแลวไมพบจรงิ ๆ ) และขอเรยีนรจูากเขาคอืใชยทุธศาสตร "เรยีนลดั" นำมาปรบัใช  แลวตอยอด ดวยความคดิสรางสรรค
เปนของตนเอง

5) สรางการเปลีย่นแปลงดวยยทุธศาสตรเชงิบวก  โดยเสาะหาตวัอยางของวธิกีารยอดเยีย่ม (Best Practices)
ทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน นำมายกยองและจดักระบวนการ "แบงปนความร"ู เพือ่ขยายผลไปยงัหนวยงานอืน่ภาย
ในกรมชลประทาน

วธินีีไ้มเนนการแกไขปญหา แตมงุเสาะหาความสำเรจ็ นำมาขยายผล สกูารยกระดบัผลสำเรจ็ใหขยายวงกวางออกไป
6) จัด "พื้นที่" หรือ "เวที" โดยจัดพื้นที่ ทั้งพื้นที่จริง และพื้นที่เสมือนสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ เชนการจดัหองใหคนทัง้ในหนวยงานเดยีวกนั และตางหนวยงาน ไดพบปะ พดูคยุ ไตถามหา
วธิกีารแกไขปญหางานบางเรือ่ง หรอืเลาถงึผลสำเรจ็ หรอืการเรยีนรใูหม ๆ  หรอืจดัมหกรรมประจำปนำเสนอผลงานสราง
สรรคภายในหนวยงาน เปนตน

สำหรบัพืน้ทีเ่สมอืนใหคนไดพบกนัผานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เชน บลอ็ก อนิทราเนต็ เวบ็บอรด
 เวบ็ไซต เปนตน

7) พฒันาคน โดยเนนการพัฒนาคนผานการทำงาน คือพัฒนาคน-พัฒนางานไปพรอมกัน คนที่เกิดการพัฒนา
จะเปน "บคุคลเรยีนร"ู เปนคนทีม่ทีกัษะในการ "เรยีนรรูวมกนัผานการปฏบิตังิาน" มทีกัษะการใชความร ูการเรยีนรจูาก
ผอูืน่-รวมกบัผอูืน่ มทีกัษะในการแบงปนความร ูและทกัษะยอย ๆ  อืน่ ๆ  อกีมาก เชน ทกัษะดานสนุทรสีนทนา(Dialogue)
ทกัษะการฟงอยางลกึซึง้ (Deep Listening)

8) ระบบใหคณุ ใหรางวัล  โดยใหรางวลัตามผลงาน รางวลัไมจำเปนตองเปนเงนิ หรอืการเลือ่นยศ เลือ่นเงนิเดอืน
เสมอไป  เนื่องจากรางวัลที่สำคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจในความมีคุณคาของตนเอง ความสุขจากการไดรับการ
ยอมรบั การเปนคนทีม่คีณุคาขององคกร

เนนการใหรางวัลแกผูมีพฤติกรรมการแบงปนความรู และลดรางวัลผลงานสวนบุคคลลง เพื่อเปนสัญญาณสราง
วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม
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9) หาเพือ่นรวมทาง โดยการทำ KM  เปนเครอืขาย จะทำใหมแีรงกระตนุเสรมิพลงั มผีลสำเรจ็เลก็ ๆ ของบาง
หนวยงานมาแลกเปลีย่นเรยีนรเูพิม่ความตืน่เตน เพราะหากทำการสรางสรรค หรอืเปลีย่นแปลงไปเพยีงหนวยงานเดยีว
พอทำไประยะหนึ่งอาจจะลาและหมดแรงลมเหลวไปเลย

10) จดัทำ "ขมุความร"ู (ปจจยัทีท่ำใหการทำงานนัน้ประสบความสำเรจ็)โดยการรวบรวมความรทูี ่"ถอด" มา
จากการทำ AAR  การทำกิจกรรม "เพื่อนชวยเพื่อน"( Peer Assist) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ เปน
ความรูที่เนน "ความรูจากการปฏิบัติ" และ "ความรูเพื่อการปฏิบัติ" คือเปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) แตเมื่อ
รวบรวมเปน "ขมุความร"ู บนัทึกไว กจ็ะทำใหความรขูองบคุคลกลายเปนความรขูององคกร สามารถนำไปใชงานไดงาย
และมกีารจดัระบบใหคนหางาย รวมทัง้คอยปรบัปรงุใหทนัสมยัอยเูสมอจากการนำไปใชแลวถอดความรจูากการปฏบิตัิ
หมุนเวียนเปนวัฏจักรไมรูจบ

9. การทำ KM กรมชลประทาน และสิ่งที่ไดเรียนรู
กรมชลประทานทำ KM ผานมา 5 ปแลว โดยนำแนวทางทัง้ของสำนกังาน ก.พ.ร.สถาบนัเพิม่ผลผลติ  และแนว

ทางของ สคส. มาปฏิบัติแบบ "เต็มรูปแบบ" เพื่อปูทางไปสูการเปน LO มิไดทำเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของ
กพร. เทานัน้ เปนการทำไปเรยีนรไูป (Learning by Doing) โดยมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการจดัการอยางตอเนือ่งเปน
ประจำทุกป

ในชวง 2-3 ปแรกกรมและทกุสำนกั/กองทำ KM กนัไมดนีกั ผลตอบรบัไมคอยด ีเพราะทำแลว เปนภาระงานเพิม่
เหมอืนเปนเนือ้งอก ไมเนยีนในเนือ้งาน  ทำเหมอืนทำการบานสง แมคนทีเ่กีย่วของกบัการขบัเคลือ่น KM เองกย็งัไมคอย
ร ูไมคอยเขาใจ ไมเหน็ประโยชนจากการทำ KM มากนกั  คนอืน่ ๆ ยิง่ไมร ูไมเขาใจ ไมเหน็ประโยชน และสวนใหญไม
เคยมสีวนรวมในการทำเลย แมเสยีงตอบรบัจะบอกวา ผบูรหิารใหการสนบัสนนุเปนอยางดกีต็าม

ตอมาชวง 2 ปหลงั ผบูรหิารการจดัการความร ู(Chief Knowledge Officer หรอื CKO)  ซึง่เปนอธบิด ีไดใหความ
สำคญักบั KM โดยออกมาสือ่สารกบัคนในกรมใหเหน็ความสำคญัของการทำ KM มากขึน้ เชน กลาวถงึ

 "ความรคูอืพลงัขบัเคลือ่นองคกรสคูวามสำเรจ็"
 "รวมคดิ รวมทำ รวมแกไขปญหา สกูารจดัการความร"ู หรอื
"เรากำลังรวมกันทำภารกิจที่สำคัญในการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของการแบงปนความรูดวยพลังปญญา

ปฏิบัติสำเร็จนอยใหญของพวกเรา ดวยพลังใจที่มุงมั่น สรางสรรค มีวิสัยทัศนรวม และพลังปฏิบัติที่พรอมเพรียงกัน"
เปนตน
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นอกจากนัน้ CKO ยงัไดทำ KM ใหทกุคนมองเหน็อยางชดัเจนเปนตวัอยาง เชน การลงมอืปฏบิตัเิปนวทิยากรสอน
งานดวยตนเองในบางโอกาส การเขารวมสรปุบทเรยีน KM ประจำปกบั KM Team การเขารวมสรปุบทเรยีนการดำเนนิ
งานตามยทุธศาสตรกรม ประจำป เปนตน

อยางไรกต็ามแม CKO ระดบักรม จะแสดงตนเปนตวัอยางและใหการสนบัสนนุ KM  และสำนกั/กองตางๆหนัมา
สนใจทำ KM มากขึน้ มคีนร ูเขาใจ เหน็ประโยชนมากขึน้ แตกไ็มไดหมายความวาการขบัเคลือ่น KM จะลืน่ไหล  เพราะ
พบวาการทำ KM ยงัไมทัว่ถงึทัง้องคกร  อาจดวยเหตผุลทีก่รมตองเรงรดังานตามแผนงานโครงการตาง ๆ ใหแลวเสรจ็
โดยเรว็สวนหนึง่ และอาจเนือ่งจากความทีเ่ปนกรมใหญอกีสวนหนึง่ หรอืเหตผุลอืน่ใดกต็าม  จงึทำให CKO บางสำนกั/
กองใหเวลากบั KM นอย  อยางไรกต็าม CKO บางสำนกั/กองกท็ำ KM ไดด ีแมวาจะอยภูายใตขอจำกดัเดยีวกนั

ทางหนึง่ทีจ่ะทำ KM ใหทัว่ถงึทัง้องคกร อยางลืน่ไหลไดนัน้ ตองทำให CKO ของทกุสำนกั/กองมคีวามเขาใจ และ
เหน็ประโยชนจาก KM อยางแทจรงิ โดยมแีรงจงูใจเสรมิ กลยทุธหนึง่ทีก่รมกำลงัทำอย ูใชการประชมุผบูรหิารสญัจรเปน
เครื่องมือ โดยให CKO ของสำนัก/กองที่ไปประชุม นำเสนอผลงานความรูที่ปฏิบัติสำเร็จที่นาสนใจ ใหผูบริหารสำนัก/
กองอืน่ ๆ ไดเหน็เปนตวัอยาง เมือ่ CKO สำนกั/กอง ไดเหน็ตวัอยางการปฏบิตัสิำเรจ็ด ีๆ แลวกน็ำกลบัไปประยกุตใน
สำนกั/กองของตน หรอืตอยอด หรอื คดิสรางนวตักรรมใหมๆ ของตนขึน้ใชเอง

เมือ่กรมใหการสนบัสนนุการทำ KM  ไปอยางตอเนือ่งอกีระยะหนึง่เชือ่วาการทำ KM จะทัว่ถงึทัง้องคกรมากขึน้ เนือ่ง
จากผบูรหิารระดบัตาง ๆ  ของกรมสวนมากเปนผมูวีฒันธรรมการเรยีนรอูยแูลว อกีทัง้เปนผมูคีวามรกัองคกรและการเหน็
ประโยชนสวนรวมยิง่ CKO ระดบักรมใหการสนบัสนนุปจจยัของความสำเรจ็ตาง ๆ เขามาชวยเสรมิอยางตอเนือ่งดวย
แลว   KM กจ็ะยิง่ลืน่ไหล

ผบูรหิารระดบัสำนกั/กอง ทีท่ำ KM ไดดนีัน้ เขาจะสรางวสิยัทศันรวมการทำ KM กบัคนในสำนกั/กอง  และจะปฏบิตัิ
ตนเปนตวัอยางทีด่ตีามวฒันธรรมการเรยีนร ูจะเปนผเูขามามสีวนรวมในการกำหนด "หวัปลา" ทีเ่ปนความรหูลกัหรอืความ
รทูีส่ำคญั ๆ ทีต่องการใช เปนผสูนบัสนนุการจดัสรรทรพัยากรเพือ่ใชในกจิกรรม KM ซึง่จะเกีย่วของกบั เงนิ เวลา เวท/ี
พืน้ที ่ คนทีร่วมทำ (ซึง่หมายถงึคณุ "อำนวย" และ "คณุกจิ") และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู
ในสวนของ "ตวัปลา" ทีเ่นนจบัภาพ "ความรปูฏบิตั"ิ จากประสบการปฏบิตัสิำเรจ็นอย-ใหญของ "คณุกจิ" นำมาแลกเปลีย่น
แสดงความชืน่ชมยนิด ีและจะสนใจการทำ COPs สรางคลงัความรใูนสวน "หางปลา" ของสำนกั/กองดวย  นอกจากนัน้
จะสนบัสนนุปจจยัแหงความสำเรจ็การทำ KM ทัง้ 9 ประการ ตลอดจนสนบัสนนุการปฏบิตัติามทศิทางการปฏบิตั ิ 10
ประการใหเกิดขึ้น

พบวาทกัษะสำคญัทีผ่บูรหิารตองพฒันา และนำมาใชเปนเครือ่งมอืสรางการเปลีย่นแปลง คอื ทกัษะในการแสดง
ความชืน่ชมความสำเรจ็ ทกัษะในการแสวงหาความด ีนำผลสำเรจ็มายกยองเฉลมิฉลอง
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KM  ทีท่กุสำนกั/กองปฏบิตันิัน้ เปนการปฏบิตัอิยางนอย 6 ประการตอความร ูไดแก
1) การกำหนดความรหูลกัทีจ่ำเปนหรอืสำคญัตองานหรอืสำนกั/กองหรอืกจิกรรมของกลมุหรอืชมุชนหรอืหนวย

งานในสำนัก/กอง
2) การเสาะหาความรทูีต่องการ ดวยวธิกีารตาง ๆ
3) การปรบัปรงุ ดดัแปลง หรอืสรางความรบูางสวน ใหเหมาะกบัการใชงานของตน
4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5) การนำประสบการณจากการทำงาน และการประยกุตใชความรมูาแลกเปลีย่นเรยีนร ูและสกดั "ขมุความร"ู

ออกมาบันทึกไว
6) การจดบนัทกึ”ขมุความร ู“(ปจจยัทีท่ำใหการทำงานนัน้ประสบความสำเรจ็) และ “แกนความร”ู (สมรรถนะ

หลกัทีท่ำการทำงานนัน้ประสบความสำเรจ็ ซึง่สรปุมาจากขมุความร)ู สำหรบัไวใชงาน และปรบัปรุงเปนชดุ
ความรทูีค่รบถวน ลมุลกึ และเชือ่มโยงมากขึน้ เหมาะตอการใชงานมากยิง่ขึน้

ความรเูหลานีเ้ปนทัง้ความรทูีช่ดัแจง (Explicit Knowledge) และเปนความรฝูงลกึ (Tacit Knowledge) ทีอ่ยใูนคน
ปจจบุนักรมไดเหน็ความรทูีช่ดัแจง (Explicit Knowledge)  และเปนความรฝูงลกึ (Tacit Knowledge) ทีอ่ยใูนคนเปน

ขมุความร ูผดุขึน้มาภายไตกระบวนการ KM ในรปูหนงัสอืหรอืรปูอืน่ ๆ เกดิขึน้ ในทกุสำนกั/กอง
บางสำนกั/กองทำ KM ไดดกีวาการปฏบัิตติอความรทูัง้ 6 ประการ เพราะเขาใจหลกัสำคญัของ KM ทีว่า  "KM

เปนกระบวนการจัดการความสัมพันธระหวางคน" จึงทำ KM ที่ไมไดมุงตรงไปที่ตัวความรูโดยตรง แตมีการสรางความ
เปนชมุชน สรางบรรยากาศในทีท่ำงานใหเอือ้ตอการแลกเปลีย่นเรยีนร ูมกีารสนบัสนนุใหมกีารทำงานเปนหมคูณะ มคีวาม
เอือ้อาทรระหวางกนัในทีท่ำงาน มกีารพดูคยุกนัมากขึน้ ในบรรยากาศทีเ่ปนมติร ชืน่ชมความสำเรจ็ และไววางใจซึง่กนั
และกนั  ทำแลวเกดิความสขุ สนกุสนาน ควบคไูปดวย ผลทีไ่ดเปน "ขมุความร"ู สำหรบัใชงานในชมุชนของตน หรอืใน
หนวยงานของตน

ตัวอยางเชน สำนักชลประทานที่ 14 มีโครงการทำบุญวันคลายวันเกิดของคนที่เกิดวันเดียวกัน มีวันแขงขันกีฬา
ฟตุบอลสามคัค ีในขณะเดยีวกนักส็ราง "ขมุความร"ู ขึน้ใชเองหลายเรือ่ง  หรอืกองการเงนิและบญัชจีดัวนั KM Day ของ
กอง เปดเวทใีหผบูรหิารของกองทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการ มาเลาเรือ่งราว ประสบการณความสำเรจ็ของตน ดวยความ
ชืน่ชมยกยอง และนำความสำเรจ็อืน่ๆนอย-ใหญมาชืน่ชม ในงานทกุคนมรีอยยิม้ มเีสยีงหวัเราะอยางมคีวามสขุ เปนตน
ผลที่ไดเปน"ขุมความรู"ไวใชงาน
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สำหรบั KM Team นัน้มสีวนสำคญัในการขบัเคลือ่น KM เปนอยางมาก สำนกั/กองทีม่ ีKM Team หรอืทีเ่รยีกวา
คณุ"อำนวย"ทีเ่ขม็แขง็ มคีวามมงุมัน่ตอความสำเรจ็ของ KM  สงู กจ็ะทำ KM ไดดกีวาสำนกั/กองอืน่ๆ เพราะในทมีประกอบ
ดวยคนทีม่ศีรทัราใน KM  มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรค มคีวามกระตอืรอืรน เปนบคุคลเรยีนร ู(Learning Person) มทีกัษะ
การทำงานเปนทมี ชวยเหลอืเกือ้กลูกนั ทกัษะการจดัเวท ีการเปนวทิยากรกระบวนการ การจบัประเดน็ และการบนัทกึ
ขมุความรจูากการแลกเปลีย่นเรยีนร ูมทีกัษะการเขยีน ทกัษะดาน ICT ทกัษะการสรางบรรยากาศ สนกุสนาน สรางสรรค
สือ่สาร สามคัค ี ทกัษะการ ชืน่ชม แบงปน  เปนตน

ตัวอยางเชน KM Team ของสำนักชลประทานที่ 15 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและศูนยสารสนเทศ เปนตน
อยางไรกต็าม KM Team จะเขม็แขง็ไดกต็องมาจาก CKO หรอื "คณุเอือ้" ของสำนกั/กองทีน่ำจากขางหลงันัน่เอง

ทีผ่านมาพบวา บางสำนกั/กอง เมือ่ตัง้ KM Team ขึน้มาแลวกใ็ห KM Team รบัผดิชอบการทำ KM แตเพยีงฝาย
เดยีว  ผบูรหิาร CKO กไ็มไดลงมาด ูชืน่ชม หรอืใหกำลงัใจ หนวยงานอืน่ ๆ ในสำนกั/กองกไ็มไดทำ KM อะไรเลยเพราะ
เหน็วามทีมีงานทีร่บัผดิชอบแลว ซึง่เปนการเขาใจผดิ  KM Team กรม จงึตองมกีารสรางความเขาใจกนัใหถกูตองวา

" KM มไิดเปนหนาทีข่องผบูรหิารทานใดทานหนึง่ หรอืทมีงานจดัการความรทูมีใดทมีหนึง่แตเพยีงฝายเดยีว แตเปน
หนาทีข่องคนทกุคนทีท่ำงานรวมกนั ทัง้ในบทบาทของผบูรหิารงาน หรอืบทบาทของคนทีเ่ปนพีเ่ปนนอง เปนผรูวมงาน"

เมือ่มาดคูวามหมาย KM ของ ก.พ.ร. ทีก่รมใชสือ่สารใหความร ูความเขาใจกนัในกรมชลประทานมาโดยตลอดและ
ตอเนือ่งนัน้ ความหมายนีเ้หมาะกบัการสือ่สารกบัสวนราชการหรอืหนวยงานมากกวาจะนำไปใชสือ่สารกบัคนในองคการ
ดงันัน้เพือ่ใหคนกรมชลประทาน เกดิความร ูความเขาใจ KM ใหชดัลกึเขาไปในจติใจ และใชเปนเครือ่งมอืปฏบิตัติวัตอ
ไป KM Team กรม จงึไดหยบิยกความหมาย KM ของบรูชยั ศริมิหาสาคร มาทดลองใชสือ่สาร สรางความเขาใจเมือ่ป
2552 วา KM หมายถงึ

1) การบรหิารงาน (ทำงาน) โดยใชความรเูปนฐาน
2) การบรหิารงาน (ทำงาน) ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางกนั

ถาจะเขยีนนยิามความหมายของ KM ตามแนวคดินีใ้หสมบรูณ จะเปนดงันี้
"KM คอืการบรหิารจดัการทีส่งเสรมิใหคนในองคกร ไดแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั เพือ่ตอยอดความรทูี่

แตละคนมอียใูหสมบรูณ แลวนำไปใชสรางนวตักรรมในการแกปญหาหรอืพฒันางาน" (บรูชยั ศริมิหาสาคร,
2550)

ในความหมายนี ้KM จะเนนไปทีก่ารสรางบรรยากาศใหเอือ้ตอการแลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางกนัของคนในหนวยงาน
เพราะมคีวามเชือ่วาถาคนแลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางกนัจะชวยยกระดบัความรขูองผปูฏบิตังิานใหเพิม่มากขึน้ กลายเปน
ผปูฏบิตังิานทีม่คีวามร ู(Knowledge Worker) ซึง่จะสรางนวตักรรมตาง ๆ ใหเกดิขึน้

เพือ่ใหเหน็ภาพชดัเจน ในการปฏบิตัติวัในระดบัปจเจกบคุคล ในกรมชลประทานทีอ่ยากเหน็ KM Team กรม จงึมี
การสือ่สารใหเหน็ภาพ Style คน KM ชลประทานวาเปน

"ยอดนกัปฏบิตั ิ มหีวัใจ KM มงุส ูLO พรอมให ใฝร ู นกัฟงอยางลกึซึง้  คดิสรางสรรคเชงิบวก สนกุแกปญหา  นำมา
สรุปบทเรียน ผลดีตองแชร สนทนาเลาเรื่อง เปดเผยจริงใจ ชื่นชมใหเกียรติ  ออนนอมถอมตน  สำเร็จแจมใส จิตใจ
เบิกบาน"

ยอนกลบัมามองภาพใหญในการบรหิาร KM ในระดบักรม  วาปจจบุนัไดมกีารปรบัปรงุ KM Team โดยมทีมีงาน
ยอยเพือ่กระจายความรบัผดิชอบ ใหชวยเหลอืรวมมอืกนัขบัเคลือ่น KM มากขึน้ ปจจบุนัมคีณะทำงานระดบักรม รวม 6
คณะ ไดแกคณะทำงานพัฒนาความรู คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ คณะทำงานพัฒนาศูนยความรูกลาง
คณะทำงานเสรมิสรางแรงจงูใจ คณะทำงานสงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนร ูและทมีงานเครอืขายการจดัการความรู
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คณะทำงานพฒันาความร ู  เปนคณะทำงานทีต่ัง้ขึน้ใหม ในป 2553  เพือ่ทำหนาทีจ่บัภาพความร ู (Knowledge
Capture) ของบคุคลหรอืของหนวยงานทีป่ฏบิตัสิำเรจ็ ( Best Practice)ในเรือ่ง สำคญั ๆ ใหญ ๆ ทีเ่กดิขึน้ในกรม เพือ่
นำมาสนบัสนนุใหมกีารพฒันา ปรบัปรงุ ดดัแปลง ความร ูหรอืตอยอดความร ูใหเหมาะสมกบัการใชงานมากขึน้ และ
ผลักดันใหมีการนำความรูที่พัฒนาเหมาะสมแลวไปใชประโยชน นอกจากนั้นทีมนี้จะชวยคิดสรางกระบวนการบริหาร
จดัการการเรยีนรขูองกรมใหเปนระบบ   เพือ่พฒันาความรทูีป่ฏบิตัสิำเรจ็เหลานัน้ ไปใชประโยชนในการพฒันางานและ
สรางนวัตกรรมตอไป

สำหรบัคณะทำงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ เปนคณะทำงานทีม่อียเูดมิ จะชวยสือ่สารและประชาสมัพนัธเพือ่
สรางความร ูความเขาใจ เหน็ประโยชน และอยากจะมสีวนรวมทำ KM ของคนในกรมใหทัว่ถงึมากขึน้ ดวยสือ่ชองทาง
ตางๆสงัเกตจุากผลการปฏบิตั ิ พบวาการสือ่สารดวยวธิกีารออก Site Visit ตามสำนกั/กองตาง ๆ ของ KM Team แบบ
Face to Faceไดประโยชนในการสรางความร ูความเขาใจในการทำ KM มาก เพราะเปนวธิทีีส่ามารถเขาถงึผบูรหิารของ
สำนกั/กองทกุระดบัมากทีส่ดุ และยงัชวยแนะนำวธิกีารทำ KM ทีเ่นยีนไปในเนือ้งานไมเปนภาระเพิม่อกีดวย

สวนคณะทำงานพฒันาศนูยความรกูลาง  เปนคณะทำงานทีต่ัง้มาแตตนทำ KM จะทำหนาทีพ่ฒันา ปรบัปรงุ ศนูย
ความรกูลางของกรม ซึง่รวมถงึคลงัความรขูองสำนกั/กองทัง้ 35 คลงัความรใูหเปนเครือ่งมอืทีส่งเสรมิอำนวยความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งที่เปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ใหมี
ความนาสนใจ และทนัสมยัอยเูสมอ

ผลงานของคณะนีท้ำใหมอีงคความรขูองกรมทีน่ำขึน้เผยแพรในเวบ็ไซตใหคนเขาถงึไดงายมมีากขึน้ มพีืน้ทีช่มุชน
นกัปฏบิตัดิานตาง ๆ ใหคนทีส่นใจในเรือ่งเดยีวกนัไดเขามาพดูคยุแลกเปลีย่นเรยีนรกูนั แตอยางไรกต็ามพบวามคีนเขา
มาแลกเปลีย่นเรยีนรใูนเวทนีีม้อีตัราการเพิม่ขึน้ไมมากเทาทีค่วร จะเปนดวยสาเหตใุดกต็ามกเ็ปนการบานสำคญัของ KM
Team และคณะทำงานชดุนีใ้นการพฒันา ปรบัปรงุตอไป

สำหรับคณะทำงานเสริมสรางแรงจูงใจ เปนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นเมื่อป 2552  คณะนี้จะชวยคิดวิธีการสรางแรง
จงูใจ ในรปูแบบตาง ๆ  ตามหลกัเกณฑหรอืกลยทุธทีก่ำหนด เพือ่กระตนุผบูรหิารและบคุลากรในกรมทกุระดบั ปรบัเปลีย่น
ทศันคต ิพฤตกิรรม ใหเปนผมูวีฒันธรรมการเรยีนร ูและมสีวนรวมในกจิกรรม KM มากขึน้
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ถอืเปนคณะทำงานทีส่ำคญัเชนเดยีวกบัคณะอืน่ ๆ  เพราะหากตองการผลกัดนัขบัเคลือ่นกจิกรรม KM ใด กใ็ชกลยทุธ
ทีค่ณะทำงานชดุนีค้ดิขึน้เปนตวัผลกัดนัขบัเคลือ่น ยกตวัอยางเชน การประกวดหนวยงาน KM ดเีดน (KM AWARD)
หรอืผบูรหิารจดัการความรดูเีดน (CKO  AWARD)  การประกวดผลงานของบคุคลหรอืทมีงานทีม่ผีลงานสรางสรรค และ
เปนแบบอยางทีด่ ี(RID INNOVATION AWARD) เปนตน

ในป 2552 ทีผ่านมา กรมไดหนวยงาน KM ดเีดน ไดแก สำนกัชลประทานที ่14 และ15 และสำนกังานจดัรปูทีด่นิ
กลาง  ผูบริหารจัดการความรูดีเดน ไดแก นายจรญู พจนสุนทร ผูอำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และนายชัชวาล
ปญญาวาทนีนัท   ผอูำนวยการสำนกัวจิยัและพฒันา  และ

ผลงานของบคุคลหรอืทมีงานทีม่ผีลงานสรางสรรค และเปนแบบอยางทีด่ ีเชน
- ฝายแกนดนิเหนยีวใตพืน้ทราย โดย นายดสุติ  แสงสคุนธ  สำนกัชลประทานที ่4
- รกุ - รบั  - รากหญา รายการโทรทศัน "ตะลอนทวัร" เรือ่งน้ำถามเรา โดย นายประพนธ  คำไทย และคณะ
สำนกัชลประทานที ่4

- ฝายทดน้ำพลกิไดอตัโนมตั ิโดย นายอำนวย  ชวีะพฤกษ และคณะ สำนกัชลประทานที ่12
- การพฒันาพืน้ทีล่มุต่ำในเขตโครงการโคกกระเทยีมใชเปนพืน้ทีแ่กมลงิชัว่คราว โดย นายสมพงษ  บางตระกลู
และคณะ สำนกัชลประทานที ่10

- เครือ่งเตอืนภยัทางน้ำกึง่อตัโนมตัโิดย  นายเจษฎา  องัศพุาณชิย  และคณะ สำนกัชลประทานที ่14
- การจดัทำภาพตดัขวางและจำแนกชัน้ดนิในเขตพืน้ที ่สชป. 11 โดย นายธรีะวฒุ ิศลิปะคปุต และคณะ สำนกั
ชลประทานที ่11

- เรอืบงัคบัวทิยเุพือ่เกบ็ตวัอยางน้ำโดย  นายเจษฎา  องัศพุาณชิย  และคณะ สำนกัชลประทานที ่14   เปนตน
ซึง่มกีารมอบรางวลั ชืน่ชม ยกยองในวนัคลายวนัสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบป 108 ในวนัที ่13 มถินุายน

2553  ทีไ่ดจดัเปนวนั KM Day แลกเปลีย่นเรยีนรไูปดวย ผไูดรบั KM  AWARD ไดรบัเกยีรตเิขารวมพธิรีบัรางวลัพธิเีดยีว
กนักบัรางวลัขาราชการดเีดน และฝายสงน้ำและบำรงุรกัษาดเีดน

ในป 2553 คณะทำงานชดุนีไ้ดคดิรางวลัการประกวดเพิม่เตมิอกี ไดแก โครงการจดัการความรดูเีดน ( PROJECT
AWARD  2010 ) และบคุคลดเีดนในการจดัการความร(ู KM  POP AWARD  2010 )

จะเหน็วาเมือ่ตองการเนนใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในเรือ่งใดเปนพเิศษ ทมีงานนีก้จ็ะชวยคดิกลยทุธวาจะมี
กจิกรรมจงูใจอยางไร โดยใชการประกวด ใหการยกยอง ชมเชย มอบรางวลั เปนเครือ่งมอืสำคญั โดยรางวลัทีใ่หนัน้เนน
ทีค่ณุคา ทีเ่กดิขึน้ในจติใจของผรูบัรางวลั ทีเ่กดิความภาคภมูใิจในความมคีณุคาของตนเอง มคีวามสขุใจจากการไดรบั
การยอมรบั และการเปนคนทีม่คีณุคาขององคกร

สำหรบัคณะทำงานสงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนร ูเปนคณะทำงานทีต่ัง้ขึน้ใหม ในป 2553  คณะนีจ้ะนำความรู
ปฏบิตัสิำเรจ็ หรอื  Best Practice ทัง้เรือ่งเลก็ ๆ นอย ๆ ทีเ่กดิขึน้ จากการ "จบัภาพความสำเรจ็" จากสำนกั/กองตาง ๆ
มาจดัเวท/ีพืน้ที ่จดัวนั/เวลา ใหคนเจาของความรเูหลานัน้ไดมโีอกาสนำความรปูฏบิตัสิำเรจ็มาแลกเปลีย่นเรยีนรขูามหนวย
งาน เปนการสรางบรรยากาศการเรยีนร ู ทีท่ำขึน้ไปพรอม ๆ กบัการมอบรางวลัตาง ๆ

ทีผ่านมาพบวาการแลกเปลีย่นเรยีนร ูโดยการทำชมุชนนกัปฏบิตั ิ(CoP)  ในลกัษณะ Face to Face เปนเครือ่งมอื
ทีค่วามเหมาะสมกบัคนในกรมมาก คณะนีจ้งึทำโครงการสงเสรมิใหทกุสำนกั/กองทำ CoP ในดานตางๆใหมากขึน้

ในป 2553 คณะทำงานชดุนีไ้ดจดัเวทสีมัมนาทางวชิาการ วนั KM Day ในวนัคลายวนัสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบป 108 ในระหวางวนัที ่14-16 มถินุายน 2553   โดยนำผลงานสรางสรรคทีเ่ปนแบบอยางทีด่ ีทีบ่คุคลหรอืสำนกั/
กองตางๆสงเขาประกวด และผลงานเดน ๆ อื่น ๆ ที่ไดจากการ "จับภาพความสำเร็จ" เพิ่มเติม ถายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนร ูชืน่ชม ยกยอง มากกวา 50 เรือ่ง
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นอกจากนัน้ไดสงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนร ูในรปูแบบนทิรรศการความร ูโดยใหทกุสำนกั/กองนำผลงานสำเรจ็ดีๆ
ใหม ๆ มาแสดง แลกเปลีย่นเรยีนรกูนัภายในกรม และใหคนภายนอกไดเขามาเรยีนรดูวย  ดวยบรรยากาศการเรยีนรทูี่
สรางสรรค มกีารประกวดแขงขนักนัในระหวางสำนกั/กองเพือ่สรางความสนกุสนาน สามคัค ีดวย

สำหรบัทมีงานเครอืขายการจดัการความร ูซึง่ตัง้มาตัง้แตป 2550 มาจาก KM Team ของทกุสำนกั/กองนัน้ จะเปน
ผชูวยประสานงานประชาสมัพนัธและรายงานกจิกรรม KM ของสำนกั/กอง และจบัภาพความรทูีป่ฏบิตัสิำเรจ็ หรอื Best
Practice ของสำนกั/กอง ให KM Team นำไปสงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนร ูรวมถงึการนำไปพฒันา ปรบัปรงุ ดดัแปลง
ความร ูหรอืตอยอดความร ูใหเหมาะสมกบัการใชงานมากขึน้

สำหรับสวนฝกอบรม สำนักพัฒนาโครงสรางและบริหารงานบุคคลนั้น จะทำหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ
วิธีการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทางสำนัก/กองตาง ๆ ซึ่งมีเครื่องมือKM (KM Tools)
มากมาย เชน ฝกทักษะในการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การเลาเรื่อง (Storytelling),สุนทรีสนทนา (Dialogue),
การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน (AAR), เพือ่นชวยเพือ่น (Peer Assist), กจิกรรมกลมุคณุภาพและนวตักรรม (IQCs) ,
การฟงอยางลกึ (Deep Listening) เปนตน รวมถงึการนำพาดงูานหนวยงานทีเ่ปน Best Practice ดวย

10. สรุป
การจดัการความร ูกรมชลประทานเปนเสมอืนวงลอทีห่มนุไป สคูวามสำเรจ็ในการ พฒันาคน พฒันางาน พฒันา

องคกรเปนองคกรแหงการเรยีนร ูและความเปนชมุชน เปนหมคูณะ ความเอือ้อาทรระหวางกนัในทีท่ำงาน ในทศิทางที่
ถูกตอง บนเสนทางที่ตองใชเวลาและความมุงมั่นอดทด เปรียบเสมือนการสรางกรุงโรมที่ไมสามารถสรางใหแลวเสร็จ
ภายในวนัเดยีว เนือ่งจากเปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัปรับเปลีย่นทศันคต ิพฤตกิรรม ของคนใหเปนผมูวีฒันธรรมการเรยีนรู
สนับสนุนใหกรมชลประทานมีขีดความสามารถในการแขงขันและปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตมากขึ้น

การทีม่ผีกูลาววา "สดุยอดของการบรหิารงานคอืการจดัการคน และสดุยอดของการจดัการคนคอืการจดัการความ
รู" จึงไมใชเรื่องที่เกินความจริง และเปนคำกลาวที่ทาทายผูบริหารงานทุกระดับทุกสมัย รวมถึงผูปฏิบัติงาน ที่รักงาน
รักเพื่อนรวมงาน รักกรมชลประทาน และเห็นประโยชนสวนรวมทุกคนในการสรางความสุดยอดของการจัดการคนให
เกิดขึ้น  โดยการชวยกันสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นทั่วทั้งกรมชลประทาน  โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานใหเปนแบบอยางที่ดีตามวัฒนธรรมเรียนรูกรมชลประทานอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องและมีทิศทางปฏิบัติ
10 ประการดงัทีก่ลาวมาแลว

ผลปฏบิตัดิงักลาวของผบูรหิารทกุระดบัและผปูฏบิตังิานเหลานัน้จะทำใหเกดิบคุคลเรยีนรขูยายวงใหญขึน้ จนกรม
ชลประทานมลีกัษณะเปนองคกรแหงการเรยีนรไูดในทีส่ดุ ความสำเรจ็ทลีะเลก็ละนอยจากการปฏบิตัจิะสรางความสขุทาง
ใจใหเกดิขึน้กบัตนเอง และเกดิความภาคภมูใิจทีไ่ดรบัการยอมรบัวาเปนคนทีม่คีณุคาของกรมชลประทาน   ผลของการ
สรางความเปนหมคูณะทีเ่อือ้อาทรกนัและกนั และขมุความรตูาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการจดัการความรสูกูารพฒันางาน จะเปน
ฐานความรทูีเ่ปนมรดกตกทอดใหกบัชนรนุหลงัไดใชประโยชนในการปฏบิตังิานและตอยอดความรสูนูวตักรรม เพือ่ความ
เปนเลิศดานการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนใหกับกรมชลประทาน
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ภาพกจิกรรม KM ทีผ่านมา....
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เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม ครัง้ที ่2

13-16 มถินุายน 2553
ณ ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

กำหนดการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม
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กำหนดการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรูสูการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม

          วนั / เวลา              หวัขอ

วนัที ่ 14  มถินุายน  2553

08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. พธิมีอบโลรางวลัและเกยีรตบิตัรดานการจดัการความรู

10.00 - 11.00 น. ประสบการณ CKO ดเีดน และหนวยงาน KM ดเีดน ป 52

โดย  CKO ดเีดน และผบูรหิารหนวยงาน KM ดเีดน

11.00 - 12.00 น. เรียนรู...การบริหารการใชน้ำชลประทานอางหวยสะแบก

(สถาบนัเกษตรกรผใูชน้ำชลประทานดเีดน ป 53)

โดย  นายดาบ ไชยวรรณ ประธานกลมุผใูชน้ำอางฯ หวยสะแบก

13.00 - 14.00 น. ยุวชลกร...เรียนรูงานชลประทาน

โดย นายอตัถพงษ ฉนัทานมุตั ิ ผอ.กพร

14.00 - 15.00 น. JMC รวมจดัการน้ำสคูวามยัง่ยนื

โดย  ผใูหญทองเหมาะ โครงการฯ กระเสยีว สชป. 12

15.00 - 16.00 น. เลาเรื่อง..งานวิจัยทองถิ่น

โดย นายสจุนิต  หลิม่โตประเสรฐิ สสช. และนายสพุจน สวุรรณจติร  สชป.11

วนัที ่ 15  มถินุายน  2553

09.00 - 10.00 น. รกุ รบั รากหญา ตะลอนทวัร (การประชาสมัพนัธเชงิรกุ)

โดย  นายประพนธ คำไทย  สชป.4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร

10.00 - 11.00 น. เกบ็เรือ่งมาเลา ประสบการณทีอ่สิราเอล และการนำเทคโนลยีี

ระบบชลประทานมาใชในประเทศไทย

โดย นายสาธติ มณผีาย และนายถริะศกัดิ ์ทองศริ ิสอบ.

11.00 - 12.00 น. เลาสกูนัฟง.... ฝายสงน้ำฯ ดเีดน

โดย นายณฐัวฒุ ิ สรอยประเสรฐิ, นายทองลวน เผาวจิารย

และ นายเจนศกัดิ ์ ลมิปติ

13.00 - 14.00 น. ละครเพลง...เคล็ดลับการสรางการมีสวนรวม

โดย นายวฒุชิยั  รกัษาสขุ  สชป. 1

14.00 - 15.00 น. จัดการขอรองเรียน...อยางไร?

โดย  นายมนสั กำเนดิมณ ี สสช.

15.00 - 16.00 น. รักษน้ำชลประทาน...ที่บานนพรัตน

โดย นายชชูาต ิ ศภุวรรธนางกรู  สชป. 11

ณ หอง 500 ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
ระหวางวนัที ่14-16 มถินุายน 2553
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          วนั / เวลา              หวัขอ

วนัที ่ 16  มถินุายน  2553

09.00 - 10.00 น. บรหิารจดัการน้ำยม  ยดืหยนุ ผสมผสาน

โดย นายพรมงคล  ชดิชอบ  สชป. 4

10.00 - 11.00 น. รเูขา...รเูรา... สภูยัน้ำ

โดย  นายทวศีกัดิ ์ ธนเดโชพล

11.00 - 12.00 น. หวยไฟ....สายน้ำพระทัยสูความเขมแข็ง

นายเจนศกัดิ ์ ลมิปต ิ สชป.2  โครงการชลประทานพะเยา สชป. 2
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          วนั / เวลา              หวัขอ

วนัที ่ 14  มถินุายน  2553

13.00 - 13.30 น. การเตอืนภยัน้ำทวม ลมุน้ำปง-นาน

โดย  นายธาดา สขุะปณุพนัธ ุ สอน.

13.30 - 14.00 น. การบำรงุรกัษาระบบโทรมาตร  ผลทีไ่ดคอืกำไร

โดย  นายพลชยั  กลิน่ขจร  สอน.

14.00- 14.30 น. การตดิตามความกาวหนาในการเพาะปลกูดวยภาพถายดาวเทยีม

โดย  นางสาววรียีา วทิยา  สอน.

14.30 - 15.00 น. กราฟหนึ่งหนวยน้ำทาของลุมน้ำในประเทศไทย

โดย  นายสงวน  กนัทะวงศ สอน.

15.00 - 15.30 น. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินแบบหลายเงื่อนไข

โดย  นายเทอดศกัดิ ์ ลกัษระหตุ  ศนูยปากพนงัฯ

15.30 - 16.00 น. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู

โดย  นางชตุมิาศ  สำแดงฤทธิ ์ ศท.

วนัที ่ 15  มถินุายน  2553

09.00 - 09.30 น. สมัประสทิธิน์้ำทากบัปรมิาณน้ำทาเฉลีย่ 25 ลมุน้ำหลกั

โดย  นายสมชาย  อิม่อย ู สอน.

09.30  10.00 น. การหาสมการเสนโคงความจุและโคงพื้นที่ผิวน้ำดวยโปรแกรม

Solver-Curvec และการพฒันาโปรแกรมเกบ็สถติทิัว่ไปดานจดัสรรน้ำ

ของโครงการชลประทาน (โปรแกรม IRRIPROSTAT version 1.00)

โดย  นายเนรมติ  เทพนอก สชป. 8

10.00- 10.30 น. เขือ่นกกัเกบ็น้ำและดกัตะกอน แมมอน อำเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม

โดย  นายจารวุตัร เลศิศลิปเจรญิ ผวศ.ชป. 1

10.30  -11.00 น . ประสบการณการนำเสนอและวางแผนงานดวยภาพ 3 มติิ

โดย  นายสวุฒัน  พาหสุวุณัโณ สวพ.

11.00- 11.30 น. อนาคตของลมุน้ำลำเซบาย

โดย  นายนรินัดร  นาคทบัทมิ สชป. 7

11.30 - 12.00 น. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบพรอมใชโครงการนำรอง

บริเวณจังหวัดเชียงใหม

โดย  นางวภิาพร  วรสาร  สรธ.

กำหนดการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรูสูการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม
ณ หอง 501 ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

ระหวางวนัที ่14-16 มถินุายน 2553
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          วนั / เวลา              หวัขอ

วนัที ่ 15  มถินุายน  2553

13.00 - 13.30 น. Branding Innovation "น้ำดืม่ชลประทาน"

โดย  นายเอนก  กานสงัวอน สชป. 11

13.30 - 14.00 น. "อางพวง" เครอืขายอางเกบ็น้ำตามพระราชดำริ

โดย  นายสทิธา  บญุประจวบ สชป. 14

14.00 - 15.00 น. แบบจำลองเตอืนภยัน้ำทวม  และคมูอืแผนทีน่้ำทวม

โดย นายเอกพล ฉิม้พงษ สชป.14 และนายเกรยีงกฤษณ แสนปญญา สชป.2

15.00 - 15.30 น. แกมลงิ โคกกระเทยีม

โดย  นายอรรถพร เทีย่งแท และ นายชรศิ เมอืงมทีรพัย  ชป.โคกกระเทยีม

15.30 - 16.00 น. การประเมนิผลกระทบ โขง เลย ช ีมลู

โดย  นายธนา  สวุฒัฑน สบก.

วนัที ่ 16  มถินุายน  2553

09.00 - 09.30 น. ฝายแกนดินเหนียวใตพื้นทราย

โดย  นายดสุติ  แสงสคุนธ  สชป. 4

09.30 - 10.00 น. สาระนาร.ู.. กองการเงนิ

โดย  ทมีงานจดัการความร ูกองการเงนิและบญัชี

10.00 - 10.30 น. การบังคับใชกฎหมายชลประทาน

โดย  นายสทุธพิงษ  กาญจนเกษร  กมด.

10.30 - 11.00 น . หองสมุดไซเบอร

โดย  นายจตพุล  กำหนด  สอน.

11.00 - 11.30 น. การประยกุตใช VDO Streaming รวมกบั Web Control

โดย  นายสมชาย   ผวิรงุสวุรรณ  ศท.

11.30 - 12.00 น. โปรแกรมการวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ

โดย  ดร.อรรถนนัท  เลก็อทุยั  สวพ.

13.00 - 13.30 น. การปะทุของภูเขาไฟที่สาธาณรัฐไอซแลนด

โดย  นายนพดล  ภมูวิเิศษ  สรธ.

13.30 - 14.00 น. การบรูณาการขอมลูเชงิพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามการเจรญิเตบิโตของขาว

โดย  ผชช.ผก. และคณะ

14.00 - 14.30 น. การศึกษาแผนดินไหวการชลประทาน

โดย นายกจิจา ตรเีนตร, นางวฒันา คำคม และ นางยาหย ีตรเีนตร สรธ.

14.30 - 15.00 น. โครงการเขื่อนใตดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย  ดร.กมัปนาท  ขวญัศริกิลุ สรธ.
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เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม ครัง้ที ่2

13-16 มถินุายน 2553
ณ ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

บทความรับเชิญ
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การทำงานเชงิรกุดานปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้

นายทวศีกัดิ ์ ธนเดโชพล 1

1/ผอูำนวยการโครงการชลประทานชมุพร  สำนกัชลประทานที ่14  กรมชลประทาน

บทนำ
กรมชลประทาน ไดกาํหนดวสิยัทศัน (Vision) ไววา "นํา้สมบรูณ สนบัสนนุการผลติ เสรมิสรางคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ

มัน่คง"  โดยมพีนัธกจิหรอืหนาทีท่ีต่องดำเนนิการเพือ่ทีจ่ะขบัเคลือ่นใหมงุสวูสิยัทศันทีต่ัง้ใจไวอย ู4 ประการ คอื ประการ
ทีห่นึง่ พฒันาแหลงนํา้ตามศกัยภาพของลมุนํา้ใหสมดลุ  ประการทีส่อง บรหิารจดัการนํา้อยางมปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ เปน
ธรรมและยั่งยืน ประการที่สาม เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าทุกระดับอยาง
บูรณาการ ประการสดุทาย ดำเนนิการปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้ ภายใตยทุธศาสตรทีก่ำหนดไวสามประเดน็
ยทุธศาสตรดวยกนัคอื ประเดน็ยทุธศาสตรทีห่นึง่ การพฒันาแหลงนํา้ ประเดน็ยทุธศาสตรทีส่อง การบรหิารจดัการนํา้
และประเด็นยุทธศาสตรสุดทายคือ การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า  สิ่งที่นาพิจารณาคือ "พื้นที่ชลประทาน"
ซึง่เปนพืน้ทีเ่ปาหมายทีต่องดำเนนิการตามพนัธกจิและมงุสวูสิยัทศัน  ซึง่ไดกาํหนดไวในยทุธศาสตรของกรมชลประทาน
ป พ.ศ.2552 ขาดประเด็นยุทธศาสตรดาน "การรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน" พื้นที่ชลประทาน ตาม
คำรบัรองปฏบิตัริาชการของกรมชลประทานจะเพิม่ขึน้ทกุป  สำหรบัในป พ.ศ.2552 กาํหนดพืน้ทีช่ลประทานหรอืรับบรกิาร
นํา้จากระบบชลประทาน จำนวน 23.925 ลานไร จากพืน้ทีท่ำการเกษตรกรรมทัง้หมดของประเทศไทย จำนวนประมาณ
131 ลานไร

นอกจากยุทธศาสตรของกรมชลประทานที่กําหนดไวแลว ก็ยังมีคานิยมขององคกรที่ไดกําหนดขึ้นมาเพื่อที่ให
บุคลากรภายในกรมชลประทาน ใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับการใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกภาคสวน
ดงัคำทีว่า "Water for all” W: Work Hard  ทมุเทในการทำงาน  A: Attitude มคีวามคดิสรางสรรค  T: Teamwork เรยีน
รแูละทำงานรวมกนั  E: Ethics  มจีรยิธรรมในการปฏบิตังิาน และ R: Relationship  มคีวามผกูพนัและความสามคัคี
ทกุสิง่ทกุอยางทีผ่เูขยีนไดกลาวมาขางตน เปนปจจยัทีใ่ชในการขบัเคลือ่นใหภารกจิของกรมชลประทานมงุสวูสิยัทศันที่
กำหนดไว

สำหรบัการทำงานเชงิรกุดานปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้  ซึง่กาํหนดไวในพนัธกจิและประเดน็ยทุธศาสตร
ของกรมชลประทาน ป พ.ศ.2552  ในการปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้นีค้รอบคลมุทัง้ในพืน้ทีก่ารเกษตรในเขต
ชลประทานและชมุชนเมอืงทีร่ะบบการปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้ทีก่รมชลประทานไดดำเนนิการจดัทำขึน้และ
ยงัมหีนาทีใ่นการบรหิารจดัการในระบบนัน้อย ู สิง่ทีผ่เูขยีนจะกลาวถงึตอไปนีเ้ปนแนวทางทีผ่เูขยีนไดใชปฏบิตังิานในพืน้ที่
จงัหวดัชมุพร ซึง่เปนทีเ่สีย่งตอภยัพบิตัดิานนํา้ โดยมโีครงการตนแบบคอื "โครงการปองกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร
ตามแนว  พระราชดำร"ิ  ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ พระองคไดพระราชทานแนวพระราชดำรเิกีย่วกบัการ ปองกนั
และบรรเทาอทุกภยัไวหลายประการ เชน การใชแกมลงิ การใชคลองลดัหรอืคลองผนันํา้ การใชอาคารควบคมุบงัคบันํา้
การศกึษาปรมิาณนํา้ และการเตอืนภยัในสภาวะวกิฤต ิตลอดจนแหลงเกบ็กกันํา้ขนาดตางๆ  เปนตน  พรอมนีไ้ดนอมนำ
แนวพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยฯู ไปขยายผลในพืน้ทีก่ารเกดิอทุกภยัในลมุนํา้ยอยตางๆ  เชน คลองชมุพร
คลองสวี คลองตะโก คลองหลังสวน และคลองละแม โดยมุงหวังสูงสุด คือ “ใหประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเปน
อยูที่ดี"

IV
 0
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 ความหมายของการทำงานเชงิรุก
การทำงานเชงิรกุ  (Proactive)  เปนการกระทำทีก่าวไปลวงหนา แตไมใชเปนการลยุทำงานทีค่อนขางกาวราว ไม

สนใจผใูด มงุประโยชนของตนเปนสำคญั  การทำงานเชงิรกุมใิชลยุทำโดยทีไ่มมขีอมลูสนบัสนนุหรอืการวางแผนลวงหนา
เพราะการทำงานแบบนัน้ อาจสงผลทำใหงานประสบความลมเหลวได

ดงันัน้ การทำงานเชงิรกุ จงึมคีวามหมายวา การทำงานทีม่กีารวางแผนลวงหนาอยางละเอยีด รอบคอบ รจูกั
และรบัผดิชอบตนเอง  โดยสามารถทีจ่ะเลอืกตอบสนองแรงกระตนุภายนอก ในมมุมองและคณุคาของตนเอง
ทีไ่มยอมตกอยภูายใตอทิธพิลสิง่แวดลอมรอบขางและสถานการณภายนอกบบีบงัคบัใหตองจำใจทำ รวมถงึ
มสีตไิมจมปลกักบัปญหา  แตตอบสนองดวยสตใินคณุคาทีเ่ชือ่มัน่  ซึง่มคีวามแตกตางจากการทำงานแบบตัง้รบั
Reactive Approach) ทีจ่ะกระทำเมือ่สถานการณบบีบงัคบัใหตอบสนอง  ในบางครัง้อาจมคีวามรสูกึเขามาเกีย่วของ
ดวย  เมือ่เกดิขอผดิพลาดจะโทษสิง่แวดลอมรอบขางและเงือ่นไขขอจำกดัตางๆ โดยไมพจิารณาตนเองเปนหลกั

การทำงานเชงิรกุ จงึเปนการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากมกีารวางแผนลวงหนา  และจดัการสิง่หนึง่สิง่ใดดวย
วจิารณญาณอยางรอบคอบ ทำใหไมคอยมคีวามผดิพลาด  ทัง้นีย้งัสามารถคาดการณสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ลวงหนาได ดวยขอมลู
ที่มีอยูและพรอมตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

พฤตกิรรมของบคุคลทีท่ำงานเชงิรกุ
การทำงานเชงิรกุ จำเปนตองมบีคุลากรทีม่พีฤตกิรรมการทำงานเชงิรกุ (Proactive Approach) จงึจะทำใหงานภาย

ใตพนัธกจิขบัเคลือ่นไปสวูสิยัทศันทีก่ำหนดไวได  ซึง่พฤตกิรรมของบคุลากร ตองมอีสิรภาพในการเลอืก (Freedom to
Choose) ตอบสนองตอพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ โดยมคีวามเชือ่มัน่ในคณุคา 4 ประการ คอื

1. การรจูกัตนเอง (Self-Awareness)  ตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะทำใหสิง่ใดมทีีอ่ทิธพิลตอตวัเราเอง
2. มจีนิตนาการ (Imagination)  สามารถคาดการณเหตกุารณทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได
3. มวีจิารณญาณ (Conscious)  ตระหนกัรอูยใูนใจวาสิง่ใดถกูหรอืผดิ  มวีนิยัควบคมุพฤตกิรรมของตนเองได  อกี

ทั้งมีความคิดและการกระทำที่สอดคลองกัน
4. มคีวามมงุมัน่ทีเ่ปนอสิระ (Independent Will) เลอืกทีก่ระทำสิง่ใดตามทีต่นเองตระหนกั (Self-Awareness) โดย

ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมรอบขาง

คณุสมบตัขิองผทูำงานเชงิรุก
จากพฤตกิรรมของบคุคลทีท่ำงานเชงิรกุ  ตองมคีวามเชือ่มัน่ในคณุคา 4 ประการ ดงัทีก่ลาวมาแลว  ผทูีป่ฏบิตังิาน

เชงิรกุควรมทีกัษะและคณุสมบตั ิดงันี้
1. คาดการณเหตกุารณลวงหนา (Foreseen)  สามารถมองเหน็ภาพในอดตี  ปจจบุนั และคาดการณเหตกุารณ

ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได  เชน มองเหน็ปญหาทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี  ปจจบุนัยงัเกดิปญหาขึน้อกี และคาดการณ
วาปญหานีจ้ะทวคีวามรนุแรงหรอือาจเปลีย่นแปลงไปในรปูแบบอืน่ๆ โดยไมประเมนิสถานการณตํา่กวาหรอืสงู
เกนิจรงิ เพือ่วางแผนปองกนัปญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

2. มทีกัษะการวเิคราะหปญหาไดด ี(Analytical Skill) เลอืกไดวาปญหาใดมแีนวโนมวกิฤตในอนาคต พรอมทัง้
วิเคราะหสาเหตุและอุปสรรคของปญหา

3. รูจักองคกร (Organization Awareness) ตองรูจักองคกรทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานพันธกิจขององคกร
พฤตกิรรมของคนในองคการ วฒันธรรมภายในองคกร และการบรหิารภายในองคกร  ซึง่ทัง้ 4 ดาน เปนตวัแปร
สำคัญที่ทำใหสามารถเลือกวางแผนกลยุทธและวิธีทำงานใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล
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4. มเีทคนคิการนำเสนอทีม่ปีระสทิธภิาพ (Presentation Skill)  มทีกัษะการถายทอดความคดิทีว่างแผนไว
ใหผูบริหารเขาใจและยินดีสนับสนุน

5. มบีคุคกิภาพนาเชือ่ถอื (Creditability)  การเปนผนูำกลยทุธ หรอืผนูำการเปลีย่นแปลง (Changed Agent)
ไดดใีนองคกรนัน้ สิง่ทีส่ำคญัคอื  ไดรับการยอมรบั และความนาเชือ่ถอืจากบคุลากรสวนใหญในองคกร เพราะ
มีสวนทำใหบุคลากรทุกคนยินดีใหความรวมมือและเปลี่ยนแปลงตาม

การทำงานเชงิรกุดานปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร
จากประสบการณดานการทำงานในกรมชลประทานรวม 23 ป ของผเูขยีน ซึง่ผานการทำงานดานการพฒันาการ

ใชนํา้ในระดบัแปลงนา  งานกอสรางระบบชลประทานในไรนา (งานคนัคนูํา้) งานดานการมสีวนรวมของเกษตรกรในงาน
ชลประทาน งานดานการสงนํา้และบำรงุรกัษา ตลอดจนงานดานแผนงานและงบประมาณ และองคความรไูดรํา่เรยีนและ
ฝกอบรมจากสถาบนัการศกึษาตางๆ ผเูขยีนไดนำมาประยกุตใชเปนแนวทางในการทำงานเชงิรกุภายใตพนัธกจิของกรม
ชลประทาน  โดยเฉพาะดานการปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร  ไดดงันี้

1. ทำความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย วสิยัทศัน พนัธกจิ ประเดน็ยทุธศาสตรและเปาหมายของกรมชลประทาน
เพื่อสามารถดำเนินการจัดทำแผนงาน/แผนงบประมาณดานการปองกันและบรรเทาอันเกิดจากนํ้าในพื้นที่
จงัหวดัชมุพร ใหสอดคลองกบันโยบายและประเดน็ยทุธศาสตรของกรมชลประทาน  หรอืกลาวอกีนยัหนึง่ คอื
การรูจักองคกร

2. ใชหลกั "รเูขา รเูรา รบรอยครัง้ชนะรอยครัง้" ตามที ่ซนุว ูนกัปราชญชาวจนีผขูยีนตำราพชิยัสงครามได
กลาวไว  นำมาประยกุตใช ดงันี้
2.1 รเูขา ในทีน่ีห้มายถงึ งานทีเ่ราจะดำเนนิการคอื "การปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้"
      ซึง่ประกอบดวย

(1) สภาพภมูปิระเทศ โดยใชแผนที ่1:50000 เปนเครือ่งมอืเบือ้งตน หากจะสงูกวานัน้กใ็ชเทคโนโลยเีขา
มาชวย คอื GIS  เพือ่จะไดทราบถงึลกัษณะภมูปิระเทศ  แหลงนํา้  ลำนํา้ ถนน หมบูาน เปนตน

(2) สภาพภมูอิากาศ โดยศกึษาจากลกัษณะภมูอิากาศทีผ่านมา เชน สถติปิรมิาณฝนทีต่กแตละเดอืน  สถติิ
ปรมิาณฝนทีต่กแตละป ของกรมอตุนุยิมวทิยา ตลอดจนเสนทางพายซุึง่สามารถศกึษาไดจาก website
ตางๆ เชน กรมอตุุนยิมวทิยา ( www.tmd.go.th )  สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้และการเกษตร,สสน
ก (www.thaiweather.net) เปนตน

(3) พื้นที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ทั้งนํ้าแลงและนํ้าทวมซํ้าซาก ขอมูลดังกลาวมีหนวยงานที่รับ
ผดิชอบดำเนนิการอยแูลว เรามติองออกไปสำรวจขอมลูใหสิน้เปลอืงงบประมาณ โดยสามารถใชเปน
ขอมลูพืน้ฐาน หากตองการความละเอยีดคงตอง X-Ray หรอืลงพืน้ทีส่ำรวจ  ขอมลูพืน้ทีป่ระสบภยั
พิบัติสามารถ Down Load ไดจาก website ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.
dpm.moi.go.th )  โดยมกีารแบงระดบัความรนุแรงของพืน้ทีเ่สีย่งภยัตออทุกภยัออกเปน 3 ระดบั คอื
ระดบัที ่1  ความเสีย่งตํา่  ระดบัที ่2 ความเสีย่งปานกลาง และระดบัที ่3 ความเสีย่งสงู  นอกจากนีย้งั
มพีกิดั UTM แบบจดุ (Point) ของหมบูานตางๆ ดวย

(4) ระบบการเตอืนภยัของสวนราชการตางๆ เชน เครือ่งมอืวดันํา้ฝนของกรมอตุนุยิมวทิยา ระบบ Early
Warning ของกรมทรพัยากรนํา้ และ Mister เตอืนภยั ของกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เพือ่
ใชในการติดตามสถานการณหรือสอบทานสถานการณกับเครื่องมือของกรมชลประทาน
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(5) หมายเลขโทรศัพทของผูนำทองที่ (กํานันและผูใหญบาน) และผูนำทองถิ่น (นายก อบต., สมาชิก
อบต.และหัวหนาสวนโยธา อบต.) เพื่อประโยชนในการติดตอประสานงานและสอบถามขอมูล
ประกอบการใหความชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ

(6) องคประกอบของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด เพื่อประโยชนในการ
ประสานงานในการใหความชวยเหลอืผปูระสบภยัพบิตั ิและรายงานสถานการณตางๆ ตอ ผวูาราชการ
จังหวัด

2.2 รเูรา  ในทีน่ีห้มายถงึ องคประกอบตางๆ ทีเ่กีย่วกบัโครงการชลประทาน  ดงันี้
(1) ความพรอมของเครือ่งจกัร-เครือ่งมอื  (1.1)  เครือ่งจกัรกลหนกั เชน รถ Back hoe  หรอืรถตกัหนา�

ขดุหลงั   เพือ่ใชในกรณ ีฉกุเฉนิ หากไมมตีองเตรยีมหาแหลงทีจ่ะประสานงานในการใชได
(1.2) ยานพาหนะ เชน รถบรรทกุเททาย  รถบรรทกุขนาดตางๆ  หรอืเรอื เพือ่ใชในการลำเลยีงวสัดุ

หรือชวยเหลือผูประสบภัย
(1.3) เครื่องสูบนํ้าขนาดตางๆ โดยการประสานกับหนวยสูบนํ้าของสำนักเครื่องจักรกล กรม

ชลประทาน
(1.4) เครือ่งปนไฟเคลือ่นที ่  เพือ่ใชเปนแหลงจายกระแสไฟฟาสำหรบัเปด/ปดประตรูะบายนํา้ขนาด

ใหญ ในกรณกีระไฟฟาขดัของเปนเวลานาน
(1.5)  เครือ่งมอืสือ่สาร ในทีค่อื วทิยสุือ่สารชนดิมอืถอื เพือ่ใชตดิตอ/สือ่สารในกรณรีะบบการสือ่สาร

อืน่ๆ ใชไปได หรอืกรณทีีเ่กดิวาตภยัรนุแรง เชน พายไุตฝนุ ซึง่จะทำใหเครอืขายการสือ่สารตางๆ
ลมหมดไมสามารถตดิตอกนัได ตองพึง่วทิยสุือ่สารอยางเดยีว

(2) ความพรอมของอาคารควบคมุและบงัคบันํา้ตางๆ เชน ระบบไฟฟาของประตรูะบายนํา้  ระบบเครือ่ง
กวาน และบานระบายทำงานปกตสิามารถใชงานไดหรอืไม

(3) ความพรอมของระบบการเตอืนภยั (ระบบโทรมาตร) ของสถานหีลกัและสถานสีนามสามารถใชงาน
ไดหรอืไม  หากเกดิกระแสไฟฟาขดัของของแตละสถานจีะใชมาตรการอยางไรเปนแผนสำรอง เพือ่จะได
รสูภาพของนํา้ทา ณ จดุนัน้ๆ

(4) ความพรอมของวสัดทุีจ่ำเปนในการใชงาน เชน นํา้มนัเชือ้เพลงิ  กระสอบบรรจทุราย และทราย เพือ่
ใชในกรณีฉุกเฉินในการปองกันนํ้าไหลลนขามคันกั้นนํ้าหรือคันคลองระบายตางๆ

(5) ความพรอมดานอตัรากาํลงั ซึง่รบัผิดชอบในแตละพืน้ทีแ่ละอาคารควบคมุบงัคบันํา้แตละแหง ตองซัก
ซอมการทำงาน แบงงานกันทำ และทำงานเปนทีม  พรอมทั้งสามารถติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันได
ตลอด 24 ชัว่โมง

(6) ความพรอม/ความสามารถในการระบายนํา้ของระบบระบายนํา้ในคลองระบายตางๆ ตรวจสอบดวูา
มสีภาพเปนอยางไร มวีชัพชื มกีารตืน้เขนิ หรอืมสีวะขวางลำนํา้หรอืไม หากมกีด็ำเนนิการกำจดัออก
เพือ่เพิม่ความสามารถในการระบายนํา้

3. การคาดการณเหตกุารณลวงหนา  ในการทำงานเชงิรกุดานการปองกนัและบรรเทาอนัเกดิจากนํา้นี ้การคาด
การณเหตกุารณลวงหนานบัวาเปนกลยทุธทีส่ำคญัทีใ่ชในการปฏบิตังิาน  โดยเราสามารถใชเครือ่งมอื (Tools)
ซึง่หนวยราชการตางๆ ไดจดัทำขึน้นำมาบรูณาการเพือ่ใชในการคาดการณเหตกุารณลวงหนาได เชน

(1) การคาดการณฝนตก
(1.1) พยากรณฝนลวงหนา 1-7 วนั โดยดจูาก Hamweather ของ Weather National Company ซึง่

สามารถเปดจาก Website ของสำนกัชลประทานที ่14  ทำใหทราบโอกาสในการเกดิฝนตกใน
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พื้นที่เปนอยางไร
(1.2) แผนทีอ่ากาศ ของกรมอตุนุยิมวทิยา ทำใหทราบวามยีอมความกดอากาศตํา่ (L) หรอืรองความ

กดอากาศตํา่พาดผานบรเิวณใด  ซึง่ทัง้สองกรณจีะทำใหเกดิฝนตกในบรเิวณทีม่ปีรากฎการณ
ดงักลาว

(1.3) ภาพถายดาวเทยีม ของกรมอตุนุยิมวทิยา ทำใหทราบกลมุของเมฆฝนวามคีวามหนาแนนอยาง
ไร และทศิทางไปทางไหน

(1.4) การพยากรณอากาศประจำวนั และประจำสปัดาหของกรมอตุนุยิมวทิยา
(1.5) การพยากรณอากาศดวย WRF (Weather Research and Forecast) หรอืใช Thailand Model

ของกรมอุตุนิยมวิทยา
(2) การคาดการณการเกดิพาย ุ  ใช Website ของกรมอตุนุยิมวทิยา ทำใหทราบเหตกุารณลวงหนาได
(3) การคาดการณนํา้ทา   เราสามารถใชเครือ่งมอืของกรมชลประทานทีม่อียใูนลำนํา้มาคาดการณนํา้ทา

เชน ระดบันํา้  ปรมิาณนํา้ทา และระยะเวลาเดนิทางของนํา้แตละลกู (Flood)  สำหรบัเครือ่งมอืทีใ่ช
คอื สถานอีทุกวทิยา ของสำนกัอทุกวทิยาและบรหิารนํา้  และสถานโีทรมาตร ซึง่สามารถบอกระดบั
นํา้ทา ปรมิาณนํา้ทา และการพยากรณนํา้ในแตละจดุ ซึง่จะมโีปรแกรมสำหรบัการพยากรณนํา้ (กรณี
ทีเ่ปนระบบโทรมาตรขนาดใหญ)  กรณทีีเ่ปนสถานอีทุกวทิยา ของสำนกัอทุกวทิยาฯ ตองนำขอมลูมา
หาความสมัพนัธของระดบันํา้จดุสงัเกตและจดุเฝาระวงั  (สำนกัอทุกวทิยาฯ ไดดำเนนิการจดัทำไวแลว
สามารถนำมาใชงานไดเลย)

4. การตดิตามสถานการณ    เมือ่เราคาดการณเหตกุารณลวงหนาของสภาพฝนและนํา้ทาแลว ตองมกีารตดิตาม
สถานการณโดยใชชองทางหรือเครื่องมือของหนวยราชการตางๆ จัดทำขึ้นและที่สำคัญคือ เครื่องมือของกรม
ชลประทานทีไ่ดมกีารตดิตัง้ในลำนํา้ตางๆ ดงันี้

(1) ติดตามสถานการณฝนตก
(1.1)  สถานเีรดาหของกรมอตุนุยิมวทิยา ซึง่จะเปนภาพแสดงฝนตก โดยแสดงในแถบสี
          ตางๆ มกีารเปลีย่นแปลงทกุชัว่โมง
(1.2) สถานวีดันํา้ฝนอตัโนมตั ิของกรมอตุนุยิมวทิยา ซึง่เปนโปรแกรมแสดงผลและ
         รายงานออนไลน ตดิตัง้ทีต่ำบลตางๆ
(1.3) สถานวีดันํา้ฝนอตัโนมตั ิที ่website: thaiwater.net
(1.4) โทรมาตรขนาดเล็กของสำนักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า
(1.5) สถานโีทรมาตรของโครงการชลประทาน เชน สถานโีทรมาตรชมุพร (ลมุทาตะเภา)  และระบบ

โทรมาตรเพชรบรุ ีเปนตน
(2) การตดิตามเกดิพาย ุ  จาก Website ของกรมอตุนุยิมวทิยา ,สำนกัชลประทานที ่14 และ thaiwater.net

เปนตน
(3) การติดตามระดับนํ้าทา โดยการติดตามจากสถานีโทรมาตรขนาดใหญ และโทรมาตรขนาดเล็ก

สามารถดจูาก website ของโครงการชลประทานชมุพร หรอื website สำนกัชลประทานที ่14  ตลอด
จนใชเทคโนโลยเีขามาชวย เชน การตดิตัง้กลองโดยใชระบบโครงขายไรสาย (WiFi) เพือ่ตดิตามสภาพ
นํา้ทาในจดุทีส่ำคญั อาทเิชน บรเิวณประตรูะบายนํา้ หรอือาคารควบคมุบงัคบันํา้ตางๆ  ซึง่ไดดำเนนิ
การติดตั้งในโครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริแลว
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 5. การวเิคราะหปญหาทีเ่กดิขึน้ จากทีก่ลาวมาแลวตัง้แตขอที ่1-4  ทำใหมขีอมลูเพือ่ประกอบการวเิคราะหปญหา
ทีเ่กดิขึน้  รสูาเหตแุละอปุสรรคของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไขปญหา

6. การนำเสนอ/ประชาสมัพนัธ
ในสภาวะวกิฤตปิระชาชนหรอืผมูสีวนไดเสยีทกุภาคสวน ยอมใหความสนใจเกีย่วกบัเหตกุารณนํา้ทวมหรอื

ภัยแลง หากไมมีการนำเสนอขอมูลขาวสารใหแกผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ ก็จะเกิดการวิพากษวิจารณตางๆ
นานา ซึง่จะทำใหประชาชนเกดิการสบัสนได  ดงันัน้ ผทูีท่ำงานเชงิรกุดานการปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจาก
นํา้ ตองทำการบานตลอด พรอมทีจ่ะใหขอมลูแกสือ่มวลชนในกรณทีีม่กีารสอบถามมา  ถาใหดคีวรสรางชอง
ทางในการใหผมูสีวนไดเสยีไดรบัทราบขอมลูในชวงทีเ่กดิเหตกุารณวกิฤต ิเชน  ใชสือ่วทิยขุองกรมประชาสมัพนัธ
วทิยชุมุชน หรอืทาง website ของโครงการชลประทาน เปนตน

บทสรปุ
จากความหมายของการทำงานเชงิรกุ (Proactive Approach) มคีวามหมายวา "การทำงานทีม่กีารวางแผนลวงหนา

อยางละเอยีด รอบคอบ รจูกัและรบัผดิชอบตนเอง  โดยปราศจากอทิธพิลสิง่แวดลอมรอบขางและสถานการณภายนอก
บบีบงัคบัใหตองจำใจทำและมสีต"ิ ผทูีท่ำงานเชงิรกุ ตองมคีวามเชือ่มัน่ในคณุคา 4 ประการ คอื รจูกัตนเอง (Self-Aware-
ness) จินตนาการ (Imagination) มีวิจารณญาณ (Conscious) และ มีความมุงมั่นที่เปนอิสระ (Independent Will)
ประกอบกบัตองมทีกัษะและคณุสมบตั ิ5 อยาง คอื การคาดการณเหตกุารณลวงหนา (Foreseen)  มทีกัษะการวเิคราะห
ปญหาไดด ี(Analytical Skill) รจูกัองคกร (Organization Awareness) มเีทคนคิการนำเสนอทีม่ปีระสทิธภิาพ (Presen-
tation Skill)  และมบีคุคกิภาพนาเชือ่ถอื (Creditability)   หากสามารถพฒันาตนเองใหมทีกัษะ กจ็ะทำใหสามารถทำงาน
ในเชงิรกุได  ดงัเชนผเูขยีนไดยกตวัอยางตาม "กรณกีารทำงานเชงิรกุดานปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้ในพืน้ที่
จงัหวดัชมุพร" ทีก่ลาวมาแลวขางตน
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แนวทางในการทำงานเชงิรกุดานการปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากนํา้

ทำความเขาใจนโยบาย  วสิยัทศัน  พนัธกจิ
ประเดน็ยทุธศาสตรและเปาหมายของกรมชลประทาน

รเูขา
สภาพภมูปิระเทศ, สภาพภมูอิากาศ, พืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัิ

ซํา้ซาก, ระบบการเตอืนภยั, Mister เตอืนภยั, ผนูำทองที,่

ผนูำทองถิน่ และองคประกอบของกองอำนวยการปองกนั

และบรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดั

รเูรา
ความพรอมดานตางๆ ดงันี ้เครือ่งจกัรกลหนกั, ยานพาหนะ,

เครือ่งสบูนํา้, เครือ่งปนไฟ เครือ่งมอืสือ่สาร, อาคารควบคมุ

บงัคบันํา้, ระบบการเตอืนภยั(โทรมาตร) ,วสัดทุีจ่ำเปนในการ

ใชงาน,  อตัรากาํลงัและความพรอมดานระบบระบายนํา้

การคาดการณเหตกุารณลวงหนา
การเกดิฝนตก  การเกดิพาย ุ ระดบันํา้ทา

การติดตามสถานการณ
การเกดิฝนตก  การเกดิพาย ุ ระดบันํา้ทา

การวเิคราะหปญหา

นำเสนอ/ประชาสมัพนัธ
นำเสนอ: ศนูยประมวลวเิคราะหสถานการณนํา้ กรมชลประทาน

สำนกัชลประทานที ่14

กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประชาสมัพนัธ :  วทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย, วทิยชุมุชน,

สถานโีทรทศัน  และสือ่มวลชนตางๆ เปนตน
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Green and Cold
นายเลอศกัดิ ์ ลิว้ตระกลูไพบลูย 1

นายทองเปลว  กองจนัทร 2

(1) ผอูำนวยการสำนกัพฒันาโครงสรางและระบบบรหิารงานบคุคล กรมชลประทาน
 2ผอูำนวยการสวนอทุกวทิยา สำนกัอทุกวทิยาและบรหิารน้ำ กรมชลประทาน

1.หลกัการของ Green and Cold
เปนกระบวนการดำเนนิการโดยใชทรพัยากรทีเ่ปนมติรกบัส่ิงแวดลอม และลดการเกดิสภาวะโลกรอน เชน การปรบั

เปลีย่นกระบวนการโดยการลดขัน้ตอนการทำงาน ลดองคประกอบสวนเกนิ ใชพลงังานสะอาด ผสมผสานกนัทัง้แนวทาง
ของภมูปิญญาชาวบานกบัเทคโนโลยทีนัสมยัและลดการสญูเสยีพลงังานใหมากทีส่ดุ เปนตน

2.การดำเนนิการของประเทศไทยในเรือ่ง Green and Cold
ประเทศไทยใหสตัยาบนัตออนสุญัญาวาดวยการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (United Nations Framework on Cli-

mate Change : UNFCC) เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2537 และเปนภาคพีธิสีารเกยีวโต เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2548 โดย
การดำเนนิงานดานการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของไทยอยภูายใตคณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศแหง
ชาต ิซึง่มกีารดำเนนิการทีส่ำคญัดงันี้

สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (สผ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวด
ลอม ไดจดัทำแผนยทุธศาสตรแหงชาตวิาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ.2551-2555 และแผนแม
บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยแผนยทุธศาสตรไดรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนั
ที ่22 มกราคม 2551
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหจดัตัง้องคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก (อบก.) เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2550
โดยมฐีานะเปนองคการมหาชน เพือ่บรหิารจดัการเกีย่วกบัโครงการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกตามกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด(Clean Development Mechnism:CDM)

IV
 0

2



○

○

○

○

○

52

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจดัทำแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร พ.ศ.2551-2554 และไดรบัความ
เหน็ชอบในหลกัการจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2550 โดยแผนนีไ้ดนำไปบรูณาการกบัแผนของ
สผ. แลว ประกอบดวย 3 ยทุธศาสตร ดงันี้
1) ยทุธศาสตรการจดัการองคความรู
2) ยทุธศาสตรการปองกนัแกไขปญหาดานพชื ดนิ น้ำ ปศสุตัวและประมง และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศกบั

การเกษตร
3) ยทุธศาสตรดานการรณรงคเผยแพร ประชาสมัพนัธถายทอดความรแูละพฒันาบคุลากร

กรมชลประทาน ไดตระหนักเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ในการ
บรหิารจดัการน้ำจำเปนตองใชหลกัการของ Green and Cold ในการดำเนนิการตามพนัธกจิดานการพฒันาแหลงน้ำ การ
บรหิารจดัการน้ำ และการปองกนัภยัจากน้ำ

3.แนวทางในการบรหิารจดัการน้ำตามหลกัของ Green and Cold
1) ดานการพฒันาแหลงน้ำ

ทบทวนเกณฑการออกแบบ
ภายใตเงือ่นไขของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จะทำใหรปูแบบ ขนาดและเวลาในเชงิอตุนุยิมวทิยา

อุทกวิทยา ชลศาสตร และการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นจึงตองทบทวนสมมุติฐาน
เกณฑการออกแบบ ตลอดจนคาความเสีย่งทีย่อมรบัได
เนนการพัฒนาแหลงน้ำแบบเอนกประสงค
ภารกิจในการใหบริการน้ำและการใชน้ำแบบเอนกประสงคในหลักการวา น้ำเดียวกันแตการใชน้ำ

ตางกนั ซึง่จะทำใหมผีลตอบแทนจากการลงทนุสงู
การใชน้ำผิวดินและใตดินรวมกัน
เปนการสรางกลยุทธใหเกิดความพอเพียงของทรัพยากรน้ำ และแหลงเก็บน้ำตอความตองการ

การใชน้ำ
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2) ดานการบรหิารจดัการน้ำ
 ทบทวนกฎการปฏิบัติการอางเก็บน้ำ

ภายใตเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำใหรูปแบบ ขนาดและเวลาในเชิงอุตุนิยม
วทิยา อทุกวทิยา ชลศาสตร และการใชประโยชนทีด่นิเปลีย่นแปลงไปดวย ดงันัน้จงึตองทบทวน กฎการ
ปฏบิตักิารอางเกบ็น้ำ และความเสีย่งทีย่อมรบัได

 สรางระบบฐานขอมูลดานน้ำของประเทศไทย
หลักการของขอมูลสำหรับสรรพสิ่งนั้นใหพัฒนากรอบการดำเนินการแบบองครวมและบูรณาการ ทั้งนี้

ตองอยบูนพืน้ฐานของการจดัการและการเกบ็ขอมลูทีด่แีละถกูตอง ตลอดจนการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น
ขอมูลระหวางหนวยงานอื่น

 การปรับปรุงรูปแบบและปฏิทินการปลูกพืช
ในหลกัการนีเ้ปนการเปลีย่นชนดิพชื พนัธพุชื และชวงเวลาการปลกูพชืทีเ่หมาะสมสอดคลองกบัสภาวะ

อากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป และปรมิาณน้ำตนทนุ
 การปรับปรุงระบบสงน้ำ

การสญูเสยีน้ำจากระบบสงน้ำ จำเปนตองปองกนัหรอืลดการสญูเสยีใหมากทีส่ดุ แตอยางไรกต็ามกจ็ำ
เปนตองดำเนนิการในลกัษณะทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม เชนการปองกนัลาดดานขางคลองสงน้ำ โดยการ
ปลกูหญา เปนตน

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ำ
ภายใตสถานการณสภาวะโลกรอน จะเปนเหตใุหเกดิภยัอนัเกดิจากน้ำทีร่นุแรง และมคีวามถีม่ากขึน้ เชน

การขาดแคลนน้ำที่รุนแรง และบอยขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำก็เปนแนวทางหนึ่งของการประหยัด
น้ำตนทุน

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพใหสูงสุดของแหลงน้ำเดิม
ภายใตการจดัการและการปองกนัทรพัยากรน้ำนัน้ ผลประโยชนทีไ่ดจากโครงการนัน้จะตองใหเกดิความ

สมดลุตอสิง่แวดลอม เกดิผลกระทบตอสงัคมนอยทีส่ดุ และเกดิความคมุคาในทางเศรษฐศาสตร
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3) ดานการปองกนัภยัจากน้ำ
 สรางระบบเตือนภัยลวงหนาใหครอบคลุมและเหมาะสมในแตละลุมน้ำ

เปนการปองกนัความเสยีหายตอชวีติและทรพัยสนิของมนษุย โดยการยกระดบัและขดีความสามารถของ
ระบบตดิตามสถานการณน้ำเดมิใหสามารถตรวจสอบ ตดิตามแบบเวลาจรงิ และพยากรณลวงหนาได

 ประเมินความตองการและสรางองคความรูในการรับมือดานการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
การประเมนิความตองการในการดำเนนิการของทองถิน่ การผสมผสานภมูปิญญาทองถิน่กบัเทคโนโลยสีมยั
ใหม การทำงานรวมกนัระหวางนกัวชิาการกบัเครอืขายผเูชีย่วชาญ การผสมผสานกนัระหวางโครงสรางของ
สถาบันและรูปแบบวัฒนธรรมจึงจะสัมฤทธิ์ผลในทางวิศวกรรม
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เทคนคิไรพารามเิตอรเพือ่การวเิคราะหความถีน่้ำหลาก
(Nonparametric Technique for Analyzing Flood Frequency)

ดร.สมเกยีรต ิอภพิฒันวศิว 1

นายวชริ สามวงั 2
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บทคดัยอ
สมมตุฐิานของความถีน่้ำหลากทีน่ยิมใชกนัแพรหลายทีว่า น้ำหลากเกดิอยางอสิระและเกดิขึน้อยางมรีปูแบบตาม

การแจกแจงความถี ่(independent and identical distribution) หรอื น้ำหลากประชากรเดีย่ว (Single Population Flood)
ทำใหตองวเิคราะหหาการแจกแจงความถีข่องน้ำหลากกอน แลวจงึวเิคราะหความถีน่้ำหลากได  ตอมาเหลานกัวจิยั พบวา
ลมุน้ำหลายแหงในโลก มนี้ำหลากทีม่คีณุลกัษณะแตกตางจากสมมตุฐิานขางตน เนือ่งจากลมุน้ำเหลานัน้มขีบวนการทาง
ธรรมชาตทิีก่อใหเกดิน้ำหลากหลายขบวนการ เชน น้ำหลากจากหมิะละลาย น้ำหลากจากมรสมุ เปนตน กอใหเกดิเปน
น้ำหลากประชากรผสมขึน้ (Mixed population flood) ดงันัน้จงึพฒันาวธีิวเิคราะหความถีส่ำหรบัน้ำหลากประชากรผสม
ขึน้ ซึง่ยงุยาก ซบัซอนมากขึน้ เนือ่งจากตองศกึษาวเิคราะหขบวนการทีก่อใหเกดิน้ำหลากในลมุน้ำ และแบงแยกขอมลู
น้ำหลากตามธรรมชาตทิีเ่กดิ แลวจงึวเิคราะหความถีน่้ำหลากได

การศกึษานีเ้สนอ การใชเทคนคิไรพารามเิตอร (Nonparametric approach) แบบโลคลัโพลโินเมยีล (Local Poly-
nomial Technique) เพือ่วเิคราะหความถีน่้ำหลาก ซึง่สามารถใชวเิคราะหความถีข่องน้ำหลากไดทัง้สองประเภทคอื น้ำ
หลากประชากรเดยีว และ น้ำหลากประชากรผสม เนือ่งจากเทคนคินีเ้ปนแบบไรพารามเิตอร ทำใหไมตองวเิคราะหการ
แจกแจงความถีข่องน้ำหลาก และไมตองแยกขอมลูน้ำหลากออกตามขบวนการธรรมชาตกิอนทำการวเิคราะห ซึง่ชวยลด
ขัน้ตอนการวเิคราะหความถีน่้ำหลากได ชวยใหทำงานไดรวดเรว็ขึน้ ประกอบกบัคณุสมบตัขิองเทคนคินีท้ีท่ำงานตามการ
ขบัเคลือ่นของขอมลู (data-driven) ทำใหสามารถประยกุตใชเทคนคินีไ้ดกบัทกุลมุน้ำทัว่โลก (portable across sites)

การศกึษานีม้กีารทดสอบประสทิธภิาพของเทคนคินี ้และเปรยีบเทยีบผลกบัประสทิธภิาพของวธิแีบบพาราเมตรกิ
(Parametric approach) ทีใ่ชกนัมานาน โดยทดสอบกบัขอมลูน้ำหลากสงัเคราะห (Synthetic data) แบบตางๆเชน ขอ
มลูเอก็โปเนนเชยีล ขอมลูแกมมา ขอมลูเกาเซยีน และขอมลูแบบผสม นอกจากนีย้งัมกีารทดสอบกบัขอมลูบนัทกึน้ำหลาก
ทัง้ในไทยและสหรฐัเอมรกิาอกีดวย พบวาเทคนคิทีน่ำเสนอนีม้ปีระสทิธภิาพสงูกวาใหผลทีน่าเชือ่ถอืกวา โดยเฉพาะอยาง
ยิง่กบัน้ำหลากแบบประชากรผสม และทีค่าบการเกดิซ้ำสงูมากกวา 100 ป

Keywords: Flood Frequency Analysis; Local Polynomial Regression; Mixed Population Flood

คำนำ
การวเิคราะหความถีน่้ำหลาก คอืการวเิคราะหหาความสมัพนัธระหวางขนาดของปรมิาณน้ำหลากและโอกาสการ

เกดิของน้ำหลากขนาดนัน้ๆ ณ สถานทีศ่กึษา โดยทัว่ไปจะสนใจน้ำหลากขนาดใหญเชน น้ำหลาก 100 ป หรอื 500 ป
เปนตน เพื่อประโยชนในการออกแบบอาคารชลศาสตรตางๆ เชน เขื่อน อาคารระบายน้ำ สะพาน เปนตน
การวเิคราะหความถีน่้ำหลากมคีวามสำคญัตอการวางแผนและการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำมาก เชน การปองกนัน้ำ
ทวม การปรบัปรงุทางน้ำ การออกแบบระบบระบายน้ำ เปนตน
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การวิเคราะหความถี่น้ำหลากแบบดั้งเดิม ใชสมมุติฐานที่วา น้ำหลากเกิดขึ้นโดยอิสระ และการกระจายตัวของ
ปรมิาณน้ำหลาก มรีปูแบบการแจกแจงความถีเ่ฉพาะ (independent and identical distribution) ซึง่หมายถงึวาขอมลู
น้ำหลาก เปนประชากรของการแจงแจกความถีห่นึง่ (Kite, 1977, Chow et al., 1988) ดงันัน้ การวเิคราะหจงึเริม่ดวย
การทดสอบกอนวาขอมลูน้ำหลากนัน้ มกีารแจกแจงความถีแ่บบใด (เชน Log Normal, Log Pearson type III, Extreme
Value type I เปนตน) เมือ่ไดการแจกแจงความถีแ่ลว จงึสรางความสมัพนัธระหวางคาบการเกดิซ้ำ กบั ปรมิาณน้ำหลาก
ตามการแจกแจงความถีน่ัน้ อยางไรกต็าม ปญหาของการวเิคราะหแบบนี ้คอื เราไมสามารถแยกแยะไดอยางชดัเจนวา
ขอมลูน้ำหลาก มกีารแจกแจงความถีแ่บบใดไดอยางชดัเจน เนือ่งจากวาขอมลูน้ำหลากจะสัน้ สงผลตอความเชือ่มัน่ทาง
หลักสถิติ

ในปจจุบัน นักวิจัยจำนวนมากพบอีกวา ขอมูลน้ำหลากในหลายลุมน้ำทั่วโลกหลายแหง ไมไดมีลักษณะตาม
สมมตุฐิานเดมิๆ ทีใ่ชกนัอย ู โดยพบวาขอมลูน้ำหลากมปีระชากรน้ำหลากมาจากหลายประเภทการแจกแจงความถี ่อนั
เนือ่งมาจาก ลมุน้ำเหลานัน้มขีบวนการทางธรรมชาตหิลายขบวนการทีก่อใหเกดิฝน ไมไดมขีบวนการเดยีว (Webb and
Betancourt, 1992; Singh et al.,2005) ตวัอยางเชน ลมุน้ำหนึง่มพีายฤุดรูอนกอใหเกดิฝนในฤดรูอน และ ฝนจากอทิธพิล
ของลมมรสมุในฤดฝูน เปนตน ทำใหเกดิน้ำหลากทีม่ปีระชากรแบบผสม ทำใหการวเิคราะหความถีข่องน้ำหลากแบบนี้
มคีวามซบัซอนและยงุยากกวาแบบน้ำหลากเดีย่วมาก โดยตองเริม่ทำการวเิคราะหหาจำนวนขบวนการธรรมชาตทิีท่ำให
เกดิฝนกอน จากนัน้จงึแยกขอมลูน้ำหลากแบบผสมนี ้ออกเปนขอมลูยอย ตามขบวนการเกดิฝนของลมุน้ำนัน้ จากนัน้
จงึวเิคราะหวาขอมลูยอยเหลานัน้ มกีารแจกแจงความถีอ่ยางไร ทายสดุจงึจะสามารถวเิคราะหความถีน่้ำหลากของลมุ
น้ำได

การศกึษานีน้ำเสนอการวเิคราะหความถีน่้ำหลากแบบไรพารามเิตอร โดยใชเทคนคิโลคลัโพลโินเมยีล (local poly-
nomial technique) ดวยคณุสมบตัแิบบไรพารามเิตอรทำใหไมตองคำนงึถงึการแจกแจงความถีข่องประชากรน้ำหลาก
สงผลใหการวิเคราะหดวยเทคนิคนี้ใชไดทั้งกับประชากรน้ำหลากแบบเดี่ยวและประชากรแบบผสม (Apipattanavis et
al., 2010; Apipattanavis and Sarmwung, 2010) ในบทตอไปจะกลาวถงึทฤษฎกีารวเิคราะห จากนัน้กเ็ปนการทดสอบ
ประสทิธภิาพของเทคนคินี ้กบัขอมลูน้ำหลากสงัเคราะห และขอมลูน้ำหลากทีบ่นัทกึไดจากสถานวีดัน้ำในประเทศไทย
นอกจากนีย้งัมกีารเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเทคนคิทีน่ำเสนอ กบัวธิแีบบดัง้เดมิทีใ่ชวเิคราะหกนัอยางแพรหลายอกีดวย

การวเิคราะหดวยเทคนคิโลคลัโพลโินเมยีล
จากขอมลูน้ำหลากสงูสดุทีบ่นัทกึได ณ สถานใีดๆ จำนวน n ป เรานยิาม empirical quantile function ตามลำดบั

คขูอมลูไดเปน (Xi, Yi), i=1,2,3,…,n โดย Xi = (i)/(n+1) และ Xi คอื คาน้ำหลากสงูสดุรายป (เรยีงจากคานอยไปหามาก)
ทัง้นี ้ Xi เรยีกชือ่วา plotting positions จากนัน้ เราจงึสรางแบบจำลองรปูแบบทัว่ไปไดเปน

                      (1)

โดย (.) คอื ฟงกชนัเสนไมตรง (nonlinear function), i คอื คาผดิพลาดซึง่มกีารกระจายตวัตามการแจกแจงความ

ถี่เฉพาะ (identical distributed errors) ที่มีคาเฉลี่ยเปนศูนย และคาความแปรปรวนจำกัด  เชนเราสนใจ

คำนวณหา น้ำหลาก T  ป นัน่คอืเราจะหาคา ( XT )  โดยที ่  XT= 1-1/T ในการวเิคราะหดวยเทคนคินี ้เราประมาณคา
( XT ) ดวยฟงกชันโพลีโนเมียลกำลัง p และใชขอมูลน้ำหลากที่มีคาใกลเคียงกับคาที่พิจารณานี้เพียงจำนวนหนึ่ง

เทานัน้ เชน k = 0.1*n หมายความใชขอมลูใกลเคยีงทีส่ดุเพยีงรอยละ 10 หากมขีอมลู 80 ป กจ็ะใชขอมลูใกลเคยีงทีส่ดุ
เพยีง 8 ปมาทำการวเิคราะห (แตหากเราใชคา k = 0.1 การวเิคราะหนีจ้ะใชทัง้หมด ซึง่กลายเปนการวเิคราะหแบบโพลี
โนเมียลทั่วไปนั่นเอง) สำหรับรายละเอียดการวิเคราะหดวยเทคนิคโลคัลโพลิโนเมียล สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
Loader (1999)
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การวเิคราะหความถีน่้ำหลากดวยเทคนคิโลคลัโพลโินเมยีล มขีัน้ตอนคราวๆ ดงันี้
1) ทีค่า XT ใดๆ เราจะเลอืกจำนวนคา k ใกลเคยีงทีส่ดุ (nearest neighbors) ทีจ่ะใชคำนวณ ซึง่ k= n โดย  มี

คาระหวาง 0 ถงึ 1 สำหรบัคาชวงกวาง (bandwidth, h(X) คอืหนาตางของขอมลู k neighbors ทีอ่ยไูกลทีส่ดุ
ไปยังจุดที่ตองการคำนวณ

2) ทกุคขูองขอมลูใกลเคยีง k จะไดรบัตวัคณูคาน้ำหนกั โดยคาทีใ่กลมาก จะไดคาตวัคณูน้ำหนกัมาก ในทางตรง
ขาม คาทีใ่กลเคยีงนอยกวา จะไดรบัคาตวัคณูน้ำหนกันอยกวา ซึง่นยิมใชคาน้ำหนกัเปนฟงกชนั (เชน Bisquare,
Tricute เปนตน) ในการศึกษานี้ใหน้ำหนักโดยใช Bisquare function คือ โดย
  และ 

3) ในชวงขอมลูทีพ่จิารณา (คอื k neighbors), คา XT ประมาณไดจากสมการโพลโินเมยีลกำลงั p ตวัอยางเชน
(2)

คาสมัประสทิธิ ์ a0 ,  a1 และ a2 คำนวณไดจาก คานอยสดุของฟงกชนั
 (3)

ขัน้ตอน 1 ถงึ 3 กระทำซ้ำสำหรบัทกุจดุขอมลูทีต่องการวเิคราะหความถี่

ในการวเิคราะหดวยเทคนคินี ้คาพารามเิตอรหลกัสองตวัทีส่ำคญัตอการคำนวณมาก คอื คาทีเ่หมาะสมของ k และ
กำลงัของโพลโินเมยีล p เพือ่ใหไดคาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ เราใชฟงกชนั Generalized Cross Validation (GCV)

(4)

ในการวเิคราะห หากเราใชคา h(X) ทีม่ขีนาดเลก็เกนิไป ขอมลูทีต่กในชวงพจิารณาจะไมเพยีงพอ ทำใหผลทีไ่ดมี
ความแปรปรวนสงูมาก (high variance) ในทางตรงขาม หากใชคา h(X) ทีม่ขีนาดใหญเกนิไป จะกอใหเกดิเบีย่งเบนสงู

วิธีการศึกษา
การศกึษานีม้กีารทดสอบประสทิธภิาพของเทคนคิทีน่ำเสนอนี ้โดยทดสอบกบัขอมลูน้ำหลากสงัเคราะหและขอมลู

น้ำหลากบนัทกึจรงิจากสถานวีดัน้ำ แลวเปรยีบเทยีบกบัประสทิธภิาพทีไ่ดจากวธิทีีน่ยิมใชกนัทัว่ไปทีท่ดสอบดวยขอมลู
เดยีวกนั

สำหรบัขอมลูน้ำหลากสงัเคราะหนัน้ สงัเคราะหประชากรเดีย่วจาก Log-Normal distribution (LN), Log-Pearson
type 3 distribution (LPIII), และ Extreme Value I distribution (EVI) และสงัเคราะหขอมลูประชากรผสมจากการผสม
การแจกแจงขางตน โดยในแตละการสงัเคราะหนัน้ เราสงัเคราะหขอมลูน้ำหลากจำนวน 500 ชดุขอมลู แตละชดุขอมลู
มคีวามยาว 80 ป โดยมรีายละเอยีดดงันี้

Log-Normal:

  โดย , 

Log-Pearson type 3:

 โดย , , ,

(assuming   is positive)
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Extreme Value Type I:

,  where , 

ในสวนของขอมลูน้ำหลากบนัทกึนัน้ ใชขอมลูน้ำหลากจากแมน้ำสองสายคอื แมน้ำนาน และแมน้ำปง

ผลการศึกษา
จากการทดสอบ พบวา ในกรณนี้ำหลากประชากรเดีย่ว เทคนคิโลลคัโพลโินเมยีลมปีระสทิธภิาพใกลเคยีงกบั LPIII

อยางไรกต็าม เทคนคินีก้ม็ขีอดกีวาทีว่าเราไมตองหาการแจกแจงความถีข่องขอมลูกอนทำการวเิคราะหความถีน่้ำหลาก
สำหรบักรณนี้ำหลากประชากรผสมนัน้ เทคนคินีใ้หผลลพัธทีด่กีวาอยางชดัเจน เนือ่งจากวธิดีัง้เดมิทีใ่ชวเิคราะหกนัอยทูัว่
ไป (traditional methods) ใชสมมตุฐิานทีไ่มตรงกบัคณุลกัษณะของลมุน้ำ ซึง่สงผลตอน้ำหลากอยางมากตอน้ำหลาก
ทีม่คีาบการเกดิซ้ำสงูมากกวา 100 ปขึน้ไป ดวยขอจำกดัในเรือ่งพืน้ที ่ผศูกึษาสามารถแสดงผลการทดสอบเพยีงบางสวน
เทานัน้ ผอูานสามารถดผูลการทดสอบประสทิธภิาพของเทคนคิโพลโินเมยีลนีไ้ดจาก Apipattanavis and Sarmwung
(2010) ในกรณนี้ำหลากประชากรเดีย่ว และ Apipattanavis et al. (2010) ในกรณนี้ำหลากแบบประชากรผสม

ประสทิธภิาพของวธิวีเิคราะหแบบตางๆ บนขอมลูน้ำหลากสงัเคราะหประชากรผสม ทีเ่กดิจาก การแจกแจงผสม
ของ 2 LN (แสดงในรปูที ่ 1) แสดงใหเหน็ถงึประสทิธภิาพของเทคนคิโพลโินเมยีล (LPR) ทีเ่หนอืกวาวธิกีารอืน่ๆ (LN,
LP3, EVI) ขอสงัเกตวา รปูที ่1(a) ใหผลทีด่กีวา รปูที ่1(b) นัน้เนือ่งจาก รปูที ่1(a) เปนการวเิคราะหโดยใชคาจรงิของ
การแจกแจงน้ำหลากสงัเคราะห จงึไมม ีbias มแีตเพยีง variance เนือ่งจาก sample size

รปูที ่1 ประสทิธภิาพการวเิคราะหความถีบ่นขอมลูสงัเคราะหแบบประชากรผสม (a) True distribution (b) Local Poly-
nomial Regression, LPR (c) Union rule (d) LN (e) LP3 and (f) EVI โดยทีจ่ดุดำตอเชือ่มดวยเสนทบึแสดงคาจรงิของ
distribution และ boxplot แสดงคาจากการวเิคราะหทีไ่ดจากขอมลูจำนวน 500 ชดุ หากจดุดำทีอ่ยใูน boxplot แสดง
วามปีระสทิธภิาพดใีนเชงิสถติ ิความสงูของ boxplot แสดงถงึความแปรปรวน(variance) ของการวเิคราะห และ จดุดำที่
เคลือ่นออกจาก box แสดงถงึ ความเบีย่งเบน (bias)
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การทดสอบดวยขอมลูบนัทกึจากสถานวีดัน้ำสองแหงในแมน้ำนาน และแมน้ำปง พบวา วธิวีเิคราะหตางๆใหผลที่
แตกตางกนัออกไป อยางไรกต็าม LPR วเิคราะหขอมลูไดดกีวา ในขณะทีว่ธิอีืน่ๆในผลทีส่งูเกนิจรงิ (overestimate) หรอื
ต่ำกวา (underestimate)

สรุปผลการศึกษา
เทคนคิไรพารามเิตอร (Nonparametric approach) แบบโลคลัโพลโินเมยีล (Local Polynomial Technique) เปน

ทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะหความถี่น้ำหลากของลุมน้ำที่มีขอมูลไมยาวมากพอที่จะวิเคราะหไดอยาง
ชดัเจนในเรือ่งการแจกแจงความถีข่องขอมลู ตลอดจนแยกแยะขอมลูยอยตามลกัษณะการเกดิของฝนในลมุน้ำ เนือ่งจาก
เทคนิคนี้ไมตองคำนึงถึงการแจกแจงความถี่ของขอมูลน้ำหลากกอนการวิเคราะห
โลคลัโพลโินเมยีลสามารถใชวเิคราะหความถีข่องน้ำหลากไดทัง้สองประเภทคอื น้ำหลากประชากรเดยีว และ น้ำหลาก
ประชากรผสม เนือ่งจากเทคนคินีเ้ปนแบบไรพารามเิตอร ทำใหไมตองวเิคราะหการแจกแจงความถีข่องน้ำหลาก และไม
ตองแยกขอมลูน้ำหลากออกตามขบวนการธรรมชาตกิอนทำการวเิคราะห ซึง่ชวยลดขัน้ตอนการวเิคราะหความถีน่้ำหลาก
ได ชวยใหทำงานไดรวดเรว็ขึน้ ประกอบกบัคณุสมบตัขิองเทคนคินีท้ีท่ำงานตามการขบัเคลือ่นของขอมลู (data-driven)
ทำใหสามารถประยกุตใชเทคนคินีไ้ดกบัทกุลมุน้ำทัว่โลก (portable across sites)

กติตกิรรมประกาศ
คณะผศูกึษาขอขอบคณุ ทานศภุชยั รงุศร ีผอูำนวยการสำนกัวจิยัและพฒันา ทีใ่หการสนบัสนนุและคำแนะนำที่

เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษานี้

รปูที ่2 น้ำหลากของแมน้ำนาน (a) histogram น้ำหลาก รปูที ่3 เชนเดยีวกบัรปูที ่2 แตเปนของแมน้ำปง
แสดงใหเหน็ลกัษณะของประชากรผสม, เสนโคงความถี่
ของ (b) LPR, (c) LN, (d) LP3, และ (e) EVI
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โครงการศกึษาและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร
เพือ่การวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ

Frequency Analysis Software Development Project

กญัญา อนิทรเกลีย้ง และ อรรถนนัท เลก็อทุยั
กลมุงานชลศาสตร กลมุวจิยัและพฒันาดานวศิวกรรม สำนกัวจิยัและพฒันา

บทคดัยอ
การวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำเปนสวนหนึ่งที่จำเปนตองานพัฒนาแหลงน้ำ มีความจำเปนในขั้นตอนตั้งแตวาง

โครงการ ออกแบบ บรหิารจดัการน้ำ คอืสำคญัทัง้กอนและหลงัการกอสรางโครงการ ดงันัน้เพือ่ใหเกดิความสะดวก รวด
เร็วและลดการผิดพลาดในผลการวิเคราะห โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำจึงจำเปนและถูกพัฒนา
ขึน้ในโครงการวจิยันี ้โปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่วเิคราะหคาบการเกดิซ้ำทีถ่กูพฒันาขึน้มานี ้ใชภาษาคอมพวิเตอร For-
tran ในการพฒันา โปรแกรมสามารถวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำได 4 รปูแบบการกระจายตวัของขอมลู ซึง่เปนทีน่ยิมใชกนั
อยางกวางขวาง คอื Normal, Log-Normal, Extreme Value Type I (Gumbel) และ Log-Pearson Type III Distribu-
tion การพิจารณาวารูปแบบการกระจายตัวแบบใดมีความเหมาะสมหรือสามารถเปนตัวแทนของขอมูลไดดีกวากันนั้น
ตองอาศัยการทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) แบบ Kolmogorov-Smirnov Test ซึ่งโปรแกรม
คอมพวิเตอรเพือ่ทดสอบภาวะสารรปูสนทิด ีกไ็ดรบัการพฒันาขึน้ในโครงการวจิยันีเ้ชนกนั

การทดสอบโดยประยกุตใชโปรแกรมคอมพวิเตอรดงักลาว ใชขอมลูอตัราการไหลและระดบัน้ำจากสถานอีทุกวทิยา
ที่ติดตั้งอยูริมแมน้ำเจาพระยา ตั้งแตบริเวณจังหวัดนครสวรรค ลงมาทางทายน้ำจนถึงอาวไทย จำนวน 8 สถานี โดย
วเิคราะหคาบการเกดิซ้ำระหวาง 2 ถงึ 1,000 ป ใน 4 รปูแบบการกระจายตวั (Distribution) ผลการทดสอบสภาวะสาร
รปูสนทิด ีเผยใหเหน็วา รปูแบบการกระจายตวัแบบ Log-Pearson Type III ใหคา d ทางสถติขิอง Kolmogorov-Smirnov
ไดต่ำทีส่ดุสำหรบัขอมลูทกุสถานทีีน่ำมาทดสอบ ซึง่หมายความวารปูแบบการกระจายตวัแบบ Log-Pearson Type III
Distribution มคีวามคลายคลงึใกลเคยีงกบัลกัษณะการกระจายตวัของขอมลูมากทีส่ดุ ซึง่หมายความวาดวยขอมลูใน
การศกึษานี ้รปูแบบการกระจายตวัแบบ Log-Pearson Type III Distribution โดยภาพรวมแลวมคีวามเหมาะสมมากที่
สดุ ในการใชวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำเมือ่เทยีบกบัรปูแบบการกระจายตวัแบบอืน่

ผลการวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำทีส่ถานตีางๆ จำนวน 8 สถาน ี เมือ่นำมาใชเปนขอมลูในการประเมนิคาบการเกดิ
ซ้ำของเหตกุารณน้ำหลาก ปพ.ศ.2549 พบวา เปนเหตกุารณน้ำหลากทีม่รีะดบัน้ำสงูสดุในรอบ 25 ป

Abstract
Frequency analysis is very important for water resource development. It is needed for planning, design

and operation processes. In the other word, it is useful for both before and after project construction. In order
to eliminate the calculation error by human, therefore, frequency analysis software is highly needed to be
developed. The software was developed based on FORTRAN computer language. Its capability contains
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four widely used distributions for analysis, i.e. Normal, Log-Normal, Extreme Value Type I (Gumbel) and Log-
Pearson Type III distributions. Furthermore, statistical method namely Kolmogorov-Smirnov Test was used to
determine the goodness of fit between data and four types of distribution.

Discharge and water level data of eight hydrology stations, located along the Chao Phraya river from
Nakhon Sawan province to the downstream end at the Gulf of Thailand, were applied to analyze for different
values of return period (2 to 1,000 years) using four types of distribution. The study reveals that Log-Pearson
Type III distribution is the best distribution to represent these data according to the 'd' statistical value of
Kolmogorov-Smirnov Test. Moreover, the study also shows that flood water level in 2006 is about 25 year
return period.

บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา

การวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำเปนสิง่สำคญั และจำเปนตองานพฒันาแหลงน้ำและบรหิารจดัการน้ำทัง้กอนและหลงั
การกอสรางโครงการ โดยเปนความจำเปนตัง้แตในขัน้ตอนศกึษาความเหมาะสมโครงการ ขัน้ตอนการออกแบบ และขัน้
ตอนการบรหิารจดัการน้ำ เชน การวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำของฝนทีต่กในพืน้ทีล่มุน้ำ วเิคราะหคาบการเกดิซ้ำของอตัรา
การไหลในลำน้ำ วเิคราะหคาบการเกดิซ้ำของระดบัน้ำในลำน้ำ เพือ่เปนขอมลูประกอบในการตดัสนิใจในขัน้ตอนตางๆ
เชน เพือ่พจิารณาขนาดของอาคารบงัคบัน้ำ ขนาดของลำน้ำ ขนาดความสงูของพนงักัน้น้ำ รวมถงึสามารถใชประกอบ
การตดัสนิใจในการรบัมอืสถานการณน้ำหลากโดยประเมนิคาบการเกดิซ้ำของปรมิาณน้ำฝนหรอืระดบัน้ำ เปนตน ดงันัน้
เพือ่ใหเกดิความสะดวก รวดเรว็ และลดความผดิพลาดในการคำนวณ โปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่วเิคราะหคาบการเกดิ
ซ้ำจึงมีความจำเปนตองถูกพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ การที่กรมชลประทานไดปรับปรุงโครงสรางองคกรโดยมีการกระจาย
หนาทีค่วามรบัผดิชอบบางสวนไปใหสำนกัชลประทานตางๆ ใหดำเนนิการเองแบบครบวงจร เพือ่ใหเกดิการดำเนนิงาน
ทีร่วดเรว็ คลองตวั เบด็เสรจ็ทีพ่ืน้ทีโ่ดยเริม่ตัง้แตขัน้ตอนพจิารณาวางโครงการ ออกแบบ กอสราง บำรงุรกัษาและบรหิาร
จดัการน้ำ ทำใหมคีวามจำเปนเพิม่ขึน้ ในการเตรยีมพรอมใหบคุลากรทีเ่กีย่วของมคีวามรคูวามเขาใจทีถ่กูตองในขัน้ตอน
วธิกีารวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ รวมทัง้ควรมเีครือ่งมอืเชนโปรแกรมคอมพวิเตอรทีจ่ะไดจากโครงการศกึษาและพฒันานี้
ใหบุคลากรไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหการวิเคราะหอยูในระดับมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค
1. เพือ่ศกึษาเรยีนรกูระบวนการวธิกีารวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ (Frequency Analysis)
2. เพื่อศึกษาเรียนรูกระบวนการวิธีการทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) โดยวิธีของ

Kolmogorov-Smirnov Test
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำและการทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี
4. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหทีไ่ดรบัในกรณใีชรปูแบบการกระจายตวั (Distribution) แบบตางๆ
5. เพื่อประเมินคาบการเกิดซ้ำของเหตุการณน้ำหลากป พ.ศ.2549 ของแมน้ำเจาพระยาโดยทดลองประยุกตใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นในโครงการนี้
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ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั
1. องคความรูที่เปนพื้นฐานสำคัญในการทำงานวิจัยและพัฒนาตอไป
2. ไดโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่วเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ (Frequency Analysis Software) และวเิคราะหภาวะสาร

รปูสนทิด ี(Goodness of Fit Test) ซึง่สามารถชวยลดความผดิพลาดจากการคำนวณอนัอาจเกดิจากความหลาก
หลายของทักษะของผูวิเคราะห

3. ทราบรปูแบบการกระจายตวั (Distribution) ทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบัขอมลูทีใ่ชในการศกึษา
4. ทราบคารอบปการเกดิซ้ำของระดบัน้ำในแมน้ำเจาพระยาในเหตกุารณอทุกภยัป 2549

คำสำคญั
คาบการเกดิซ้ำ โปรแกรมคอมพวิเตอร อทุกภยั น้ำทวม

วิธีการวิจัย
1.ศกึษากระบวนการและวธิกีารวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ ตามรปูแบบการกระจายตวั 4 รปูแบบ ไดแก Normal Dis-

tribution, Log-Normal Distribution, Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution และ Log-Pearson Type III
Distribution ใหเขาใจและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่วเิคราะหคาบการเกดิซ้ำทีส่ามารถวเิคราะหผลไดตามรปูแบบ
การกระจายตวัทีก่ลาวมา

2.ศกึษากระบวนการและวธิกีารวเิคราะหทางสถติเิพือ่ทดสอบภาวะสารรปูสนทิด ี (Goodness of Fit Test) แบบ
Kolmogorov-Smirnov Test ใหเขาใจและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่ทดสอบภาวะสารรปูสนทิดี

3.ทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรทีถ่กูพฒันาขึน้ในโครงการนี ้กบัตวัอยางการวเิคราะหทีเ่ชือ่ถอืได เพือ่ทดสอบความ
ถกูตองการคำนวณของโปรแกรม

4.ทดลองประยกุตใชโปรแกรมวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำและโปรแกรมทดสอบภาวะสารรปูสนทิด ีกบัขอมลูอทุกวทิยา
ในอดตี โดยวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำตัง้แต 2 ป ถงึ 1,000 ป ตามรปูแบบการกระจายตวัทัง้ 4 รปูแบบของสถานตีางๆ
และสรปุจดัลำดบัความเหมาะสมของรปูแบบการกระจายตวัชนดิตางๆกบัขอมลูอทุกวทิยาแตละสถาน ีโดยอาศยัผลการ
ทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี

5.วเิคราะหคาบการเกดิซ้ำของเหตกุารณน้ำหลากในแมน้ำเจาพระยา ป พ.ศ.2549 ของขอมลูอทุกวทิยาแตละสถานี
จำนวน 8 สถาน ีในรปูแบบการกระจายตวัแบบตางๆ โดยอาศยัคาอตัราการไหล และ/หรอื คาระดบัน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ใน
ป พ.ศ.2549

ผลการวิจัยและอภิปราย
โปรแกรมคอมพวิเตอรจำนวน 2 โปรแกรม ไดถกูพฒันาขึน้จากโครงการวจิยันีไ้ดแก โปรแกรมเพือ่การวเิคราะหคาบ

การเกดิซ้ำและโปรแกรมทดสอบภาวะสารรปูสนทิด ี(Goodness of Fit Test) แบบ Kolmogorov-Smirnov Test ผงัโครง
สรางของโปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ ซึ่งประกอบดวย 1 โปรแกรมหลัก (Main Program) และ 7 โปรแกรม
ยอย (Subroutine) มีขั้นตอนการทำงานดังแสดงในรูปที่ 1 สวนผังโครงสรางของโปรแกรมวิเคราะหคาทางสถิติของ
Kolmogorov-Smirnov Test ประกอบดวย 1 โปรแกรมหลกั (Main Program) 2 โปรแกรมยอย (Subroutine) และ 1
ฟงกชัน่การคำนวณ (Function) ดงัแสดงในรปูที ่2

การวเิคราะหขอมลูอตัราการไหลและระดบัน้ำของสถานตีางๆดวยโปรแกรมวเิคราะหคาทางสถติแิบบ Kolmogorov-
Smirnov Test เพือ่ทดสอบสภาวะสารรปูสนทิดกีบัรูปแบบการกระจายตวัจำนวน 4 รปูแบบ แสดงผลดงัตารางที ่1 ซึง่
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ผลการศกึษาทางสถติเิผยใหเหน็วา รปูแบบการกระจายตวัแบบ Log-Pearson Type III (LP3) มคีวามเหมาะสมมากที่
สดุเมือ่เทยีบกบัรปูแบบการกระจายตวัแบบอืน่ๆทีใ่ชเปรยีบเทยีบกนัในการศกึษานี ้โดยพจิารณาจากคาทางสถติซิึง่ใหคา
d มคีานอยทีส่ดุเมือ่ใชรปูแบบการกระจายตวัแบบ Log-Pearson Type III (LP3) กบัขอมลูของสถานอีทุกวทิยาจำนวน
8 สถานทีีใ่ชในการศกึษานี ้หรอือกีนยัหนึง่กค็อืเมือ่วเิคราะหคาทางสถติดิวยวธิ ีKolmogorov-Smirnov Test แลวไดคา
probability เขาใกลคา 1 มากทีส่ดุ หมายถงึรปูแบบการกระจายตวันัน้ๆมลีกัษณะใกลเคยีงกบัการกระจายตวัของขอมลู
มาก รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่1

นอกจากนี ้เมือ่นำโปรแกรมวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำทีไ่ดรบัการพฒันาจากโครงการนี ้มาประยกุตใชกบัขอมลูอตัรา
การไหลและระดบัน้ำของสถานอีทุกวทิยาตางๆจำนวน 8 สถาน ีเพือ่วเิคราะหคาคาบการเกดิซ้ำของเหตกุารณน้ำทวมป
พ.ศ.2549 ในรปูแบบการกระจายตวัตางๆจำนวน 4 รปูแบบ ไดผลดงัแสดงในตารางที ่2

รปูที ่1 ผงัโครงสรางของโปรแกรมวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ
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รปูที ่2 ผงัโครงสรางของโปรแกรมวเิคราะหคาทางสถติขิอง Kolmogorov-Smirnov Test

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหดวย Kolmogorov-Smirnov Test

สถานี ชนิดขอมูล ผลการวเิคราะหดวย Kolmogorov-Smirnov Test
N LN EV1 LP3

d prob d prob d prob d prob
C2 ระดับน้ำ 0.0784 0.9964 0.0784 0.9964 0.1373 0.6902 0.0784 0.9964

อัตราการไหล 0.1373 0.6902 0.0784 0.9964 0.0980 0.9579 0.0784 0.9964

C13 ระดับน้ำ 0.1333 0.6289 0.1333 0.6289 0.1833 0.2394 0.1167 0.7837

อัตราการไหล 0.1333 0.6289 0.1167 0.7837 0.1500 0.4766 0.1167 0.7837

C3 ระดับน้ำ 0.1552 0.4541 0.1897 0.2221 0.2241 0.0930 0.1207 0.7654

C7A ระดับน้ำ 0.1724 0.7406 0.1379 0.9270 0.1379 0.9270 0.1379 0.9270

C29 ระดับน้ำ 0.2727 0.7358 0.1818 0.9852 0.1818 0.9852 0.1818 0.9852

C22 ระดับน้ำ 0.1163 0.9168 0.0930 0.9890 0.1395 0.7651 0.0930 0.9890

C12 ระดับน้ำ 0.0889 0.9917 0.0889 0.9917 0.0889 0.9917 0.0889 0.9917

C4 ระดับน้ำ 0.1935 0.5595 0.1613 0.7782 0.1613 0.7782 0.1613 0.7782
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สรปุและขอเสนอแนะ
โครงการศกึษานี ้ เปนโครงการทีม่งุเนนไปทีก่ารศกึษาและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่วเิคราะหคาบการเกดิ

ซ้ำ จากผลการดำเนนิการ ทำใหไดโปรแกรม จำนวน 2 โปรแกรม ไดแก โปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่วเิคราะหคาบการเกดิ
ซ้ำ และโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหภาวะสารรูปสนิทดี (Test of Goodness of Fit) โดยวิธีการทดสอบแบบ
Kolmogorov-Smirnov Test

โปรแกรมวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ (Frequency Analysis Software) ถกูพฒันาขึน้โดยภาษา Fortran ประกอบไป
ดวยโปรแกรมหลกั (Main Program) จำนวน 1 โปรแกรมหลกั และโปรแกรมยอย (Subroutine Program) จำนวน 7
โปรแกรมยอย ซึง่ถกูพฒันาขึน้อยางเปนระบบ โปรแกรมนีใ้ชงานบนระบบปฏบิตักิาร (Operating System) Windows
มคีวามสามารถในการใชวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำตางๆ ตามรปูแบบการกระจายตวั (Distribution) ทีเ่ปนมาตรฐานจำนวน
4 รปูแบบ ไดแก Normal Distribution, Log-Normal Distribution, Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution และ
Log-Pearson Type III Distribution สามารถแสดงผลลพัธทีเ่ปนคาทีค่ำนวณไดตามรปูแบบการกระจายตวัแบบตางๆ
กบัคาบการเกดิซ้ำตางๆตามทีผ่ใูชกำหนด และแสดงคาพารามเิตอรตางๆทีจ่ำเปนในการวเิคราะห

โปรแกรมวเิคราะหภาวะสารรปูสนทิด ี (Test of Goodness of Fit) ถกูพฒันาขึน้โดยภาษา Fortran ประกอบไป
ดวยโปรแกรมหลกั (Main Program) จำนวน 1 โปรแกรมหลกั โปรแกรมยอย (Subroutine Program) จำนวน 2 โปรแกรม
ยอย และฟงกชัน่การคำนวณ จำนวน 1 ฟงกชัน่การคำนวณ การพฒันาโปรแกรมนีถ้กูพฒันาขึน้อยางเปนระบบ โปรแกรม
นีใ้ชงานบนระบบปฏบิตักิาร (Operating System) Windows มคีวามสามารถในการใชวเิคราะหภาวะสารรปูสนทิด ี(Test
of Goodness of Fit) โดยวธิกีารทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov Test ผลการวเิคราะหทีไ่ด สามารถแสดงผลในรปู
ของคาทางสถติ ิd (d Statistic) และ คาความนาจะเปน (Exceedence Probability)

ตารางที ่2 คาบการเกดิซ้ำของเหตกุารณน้ำทวมป พ.ศ.2549 ทีส่ถานตีางๆ

N LN EV1 LP3

C2 ระดับน้ำ 26.33 7ต.ค. 29 25 19 27

อัตราการไหล 5,450.50 195 40 48 34

C13 ระดับน้ำ 17.56 19ต.ค. 21 15 16 26

อัตราการไหล 4,020.00 13 8 12 10

C3 ระดับน้ำ 12.76 19ต.ค. 18 11 14 29

C7A ระดับน้ำ 8.82 7ต.ค. 5 6 6 6

C29 ระดับน้ำ n/a n/a n/a n/a n/a n/a

C22 ระดับน้ำ n/a n/a n/a n/a n/a n/a

C12 ระดับน้ำ 2.24 9พ.ย. 30 23 19 22

C4 ระดับน้ำ 2.12 8พ.ย. 4 5 5 6

สถานี ชนิดขอมูล

 ขอมลู
(ม.รทก.)
หรือ

(ลบ.ม./
วนิาท)ี

วันที่/เดือน

คาบการเกดิซ้ำ (ป)
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เมือ่นำโปรแกรมวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ ประยกุตใชกบัขอมลูของสถานทีีใ่ชศกึษาจำนวน 8 สถาน ีทีเ่รยีงจากตน
น้ำไปทายน้ำเริม่จากสถาน ีC2 นครสวรรค ลงไปตามลำน้ำเจาพระยาจนถงึสถาน ีC4 สะพานพทุธ จะไดผลการวเิคราะห
จำนวน 10 กรณ ีเนือ่งจากขอมลูของสถาน ีC2 นครสวรรค และ สถาน ีC13 ชยันาท เปนสถานทีีม่ขีอมลู 2 ประเภทคอื
ระดบัน้ำ และอตัราการไหล สวนของมลูของสถานอีืน่ๆทีเ่หลอือกี 6 สถาน ีไดแก สถาน ีC3 สงิหบรุ ีสถาน ีC7A อางทอง
สถาน ีC29 อยธุยา สถาน ีC22 RID ปากเกรด็ สถาน ีC12 RID กรงุเทพ และ สถาน ีC4 สะพานพทุธ เปนสถานทีีม่ขีอมลู
ระดบัน้ำเพยีงอยางเดยีว ผลการวเิคราะหดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ ใหผลวเิคราะหใน 4 รปูแบบ
การกระจายตวั (Distribution) คอื Normal Distribution, Log-Normal Distribution, Extreme Value Type I (Gumbel)
Distribution และ Log-Pearson Type III Distribution ทีค่าบการเกดิซ้ำตัง้แต 2 ถงึ 1,000 ป ผลการวเิคราะหนีส้ามารถ
ใชประโยชนไดในหลายลกัษณะเชน เปนขอมลูประกอบการพจิารณาศกึษาความเหมาะสมโครงการ (งานพจิารณาวาง
โครงการ) งานดานออกแบบ งานดานอทุกวทิยาและบรหิารจดัการน้ำ

ผลการศกึษาเรือ่งรปูแบบการกระจายตวัทีเ่หมาะสมกบัขอมลูของสถานตีางๆ โดยใชโปรแกรมวเิคราะหภาวะสาร
รปูสนทิด ี(Test of Goodness of Fit) โดยวธิกีารทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov Test พบวา โดยภาพรวมแลว รปู
แบบการกระจายตวัแบบ Log-Pearson Type III Distribution สามารถใชเปนตวัแทนของขอมลูสถานตีางๆไดดทีีส่ดุ รอง
ลงมาคอื Log-Normal Distribution, Normal Distribution และ Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution

การทราบถงึรปูแบบการกระจายตวัทีเ่หมาะสมกบัขอมลูนัน้ มปีระโยชนอยางยิง่ เนือ่งจากการวเิคราะหทีพ่บไดทัว่
ไปนัน้ มกัไมมกีารทดสอบหารปูแบบการกระจายตวัทีเ่หมาะสมกบัขอมลู หรอืโดยปกตกิเ็ปนการวเิคราะหดวยรปูแบบการ
กระจายตัวที่เคยใชๆกันมา หรือใชรูปแบบการกระจายตัวที่คุนเคยและเคยทำเปนปกติอยูแลว อาจสงผลใหผลการ
วเิคราะหผดิหรอืแตกตางจากคาทีค่วรจะเปนไปไดมาก เชน จากการวเิคราะหโดยใชขอมลูระดบัน้ำทีส่ถาน ีC2 พบวาที่
คาบการเกดิซ้ำ 100 ป มคีาระดบัน้ำจากการวเิคราะหดวยรปูแบบการกระจายตวัแบบ Normal, Log-Normal, Extreme
Value Type I (Gumbel) และ Log-Pearson Type III Distribution ดงันีค้อื 27.05, 27.25, 28.18 และ 27.10 (ม.รทก.)
ตามลำดบั ซึง่จะเหน็ไดชดัวา ถาไมมกีารวเิคราะหเพือ่หารปูแบบการกระจายตวัทีเ่หมาะสมกบัขอมลูและเผอญิวาโดย
ปกตใิชรปูแบบการกระจายตวัแบบ Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution อยเูปนปกตแิลว คาระดบัน้ำทีค่าบ
การเกดิซ้ำทีอ่าจนำไปใชในการวางโครงการหรอืประกอบการพจิารณาออกแบบระดบัของพนงักัน้น้ำไมใหน้ำลนตลิง่เพือ่
รบัมอืกบัอทุกภยั จะถกูพจิารณาดวยคา 28.18 ซึง่มากกวา 27.10 จากรปูแบบการกระจายตวัแบบ Log-Pearson Type
III อยปูระมาณ 1.08 เมตร ซึง่สงผลใหระดบัพนงักัน้น้ำสงูกวาทีค่วรจะเปนและรวมถงึราคาคากอสรางโครงการทีส่งูขึน้
ในทางกลบักนั เชน จากการวเิคราะหโดยใชขอมลูอตัราการไหลในแมน้ำทีส่ถาน ีC2 พบวาคาบการเกดิซ้ำ 100 ป มคีา
อตัราการไหลดวยรปูแบบการกระจายตวั 4 รปูแบบดงัทีก่ลาวมาดงันีค้อื 5,173  6,416  6,108 และ 6,836 ลบ.ม./วนิาที
ตามลำดบั ซึง่จะเหน็ไดชดัวา ถาไมมกีารวเิคราะหเพือ่หารปูแบบการกระจายตวัทีเ่หมาะสมกบัขอมลูและเผอญิวาโดย
ปกตใิชรปูแบบการกระจายตวัแบบ Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution อยเูปนปกตแิลว คาอตัราการไหล
ของน้ำในลำน้ำทีอ่าจนำไปใชประกอบการพจิารณาวางโครงการหรอืใชในพจิารณาการออกแบบขนาดของคลองเพือ่ใช
ในการระบายน้ำเพือ่รบัสภาวะอทุกภยัจะถกูพจิารณาดวยคา 6,108 ซึง่นอยกวา 6,836 ลบ.ม./วนิาท ีจากรปูแบบการ
กระจายตวัแบบ Log-Pearson Type III อยปูระมาณ 728 ลบ.ม./วนิาท ีหรอืราว 12%  ซึง่สงผลใหการพจิารณาขนาด
ของอาคารควบคมุน้ำหรอืขนาดคลองระบายน้ำตางๆ มขีนาดเลก็กวาทีค่วรจะเปน อาจทำใหระดบัการปองกนัอทุกภยั
นอยกวาทีก่ำหนดไว ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิตอเนือ่งโดยวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำของขอมลูอทุกวทิยาตามสถานี
หลักๆในลุมน้ำอื่นๆไวเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเกี่ยวของไดใชประโยชน นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะหรูปแบบการ
กระจายตวัวารปูแบบการกระจายตวัแบบใดมคีวามเหมาะสมกบัขอมลูในลมุน้ำอืน่ๆทัว่ประเทศเพือ่ใหผทูีจ่ะนำไปใชงาน
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ไดมั่นใจและลดความผิดพลาดอันเนื่องจากการใชรูปแบบการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมกับขอมูลนำไปสูการพิจารณา
ขอมูลที่สูงหรือต่ำกวาที่ควรจะเปนในการพิจารณางานดานตางๆในการพัฒนาแหลงน้ำตอไป

ผลการวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำของเหตกุารณน้ำทวมป พ.ศ.2549 โดยใชโปรแกรมวเิคราะหคาบการเกดิซ้ำ พบวา
คาระดบัน้ำสงูสดุทีเ่กดิขึน้ในป 2549 ตามสถานหีลกัๆ ไดแก สถาน ีC2 นครสวรรค สถาน ีC13 ชยันาท และสถาน ีC12
RID กรงุเทพ คดิเปนเหตกุารณคาบการเกดิซ้ำในรอบ 27, 26 และ 22 ป ตามลำดบั

กติตกิรรมประกาศ
คณะวจิยั ขอขอบคณุ นายชชัวาล ปญญาวาทนีนัท อดตีผอูำนวยการสำนกัวจิยัและพฒันา ทีใ่หโอกาสนำผลวจิยั

นีไ้ปใชใหเกดิประโยชนกบักรมชลประทานโดยไปรวมกบัคณะทำงานพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การพยากรณน้ำ ขอขอบ
คณุ นายปรญิญา กมลสนิธ ุผเูชีย่วชาญดานวศิวกรรมชลประทาน (ดานวศิวกรรมชลศาสตร) นายปยดลุ สขุโข ผอูำนวย
การกลมุวจิยัและพฒันาดานวศิวกรรม และนางกญัญา  อนิทรเกลีย้ง หวัหนากลมุงานชลศาสตร ทีส่นบัสนนุและใหโอกาส
อยางเตม็ทีใ่นการทำวจิยั ขอขอบคณุ นายศรชยั     จรยิานพุงศ ทีใ่หขอคดิเหน็ตางๆทีเ่ปนประโยชนตอการวจิยั และ
ทายสดุขอขอบพระคณุ นายศภุชยั รงุศร ีผอูำนวยการสำนกัวจิยัและพฒันา ทีส่นบัสนนุและใหโอกาสไดเผยแพรงานวจิยั
นี้ใหเกิดประโยชนกับหนวยงานและผูเกี่ยวของที่สนใจ

โครงการวจิยันีจ้ะเกดิขึน้ไมได หากไมไดรบัการสนบัสนนุใหดำเนนิการโครงการวจิยันีจ้าก สำนกังานคณะกรรมการ
วจิยัแหงชาต ิและการสนบัสนนุดานงบประมาณจากกรมชลประทาน จงึขอขอบพระคณุมา ณ ทีน่ี้

เอกสารอางอิง
กรีต ิลวีจันกลุ.  2543.  อทุกวทิยา Hydrology.  พมิพครัง้ที ่1.  ปทมุธาน:ี มหาวทิยาลยัรงัสติ.
Bedient, P.B. and Huber, W.C.  1992.  Hydrology and Floodplain Analysis.  United States of America: Addison-

Wesley.
Chow, V.T. 1953.  Frequency Analysis of Hydrologic Data with Special Application to Rainfall Intensities.

Bulletin no.414: University of Illinois
Chow, V.T. 1964.  Handbook of Applied Hydrology. New York: McGraw-Hill.
Chow, V.T. Maidment, D.R. and Mays, L.W.  1988. Applied Hydrology.  International Edition. Singapore:

McGraw-Hill.
Haan, C.T. 1977. Statistical Methods in Hydrology.  Iowa: Iowa State University.
James, L.D. and Lee, R.R. 1971.  Economics of Water Resources Planning.  New York: McGraw-Hill.
Kirkman, T. W.1996. (n.d.).  Kolmogorov-Smirnov Test.  [Online]. Available URL: http://www.physics.csbsju.edu/

stats/KS-test.html
Kite, G. W. 1977. Frequency and Risk Analysis in Hydrology. Fort Collins.  Colorado: Water Resources

Publication.
Kuiper, E. 1965. Water Resources Development.  London: Butterworth.
Kuiper, E. 1971. Water Resources Project Economics.  London: Butterworth.
Linsley, R. K.  Kohler, M.A.  and  Paulhus, J.L.H. 1982.  Hydrology for Engineers.  Singapore: McGraw-Hill

International Book.



○

○

○

○

○

69

Massachusetts Institute of Technology: MITOpenCourseWare.  2006.  (n.d.).  Section 13 Kolmogorov-Smirnov
Test.  [Online].  Available URL: http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Mathematics/18-443Fall-2006/
BD432998-421E-4FE3-8B59-FA3859D4F445/0/lecture14.pdf

National Institute of Standards and Technology.  2006.  (July, 16).  Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit
Test.  [Online]. Available URL: http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35g.htm

NIST/SEMATECH.  2006.  (July, 16).  e-Handbook of Statistical Methods.  [Online].  Available URL: http://
www.itl.nist.gov/div898/handbook/

Press, W.H. et al.  1992.  Numerical Recipes in Fortran 77 The Art of Scientific Computing,  2nd Edition.
Volume 1 of Fortran Numerical Recipes.  Cambridge: University of Cambridge.



○

○

○

○

○

70



○

○

○

○

○

71

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม ครัง้ที ่2

13-16 มถินุายน 2553
ณ ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

บทความทั่วไป
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การลดความขุนของแหลงน้ำที่เกิดจากตะกอนดินกระจายตัวในแหลงน้ำแบบยั่งยืน
กรณศีกึษา : ในแหลงน้ำชลประทานจงัหวดัสระแกว

โดย กลมุงานดนิดานวทิยาศาสตร สำนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน

ความเปนมาของโครงการ
น้ำทีใ่ชอปุโภคและบรโิภคตองเปนน้ำทีส่ะอาดบรสิทุธิ ์แตสำหรบัน้ำในสระชนบทของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จะมี

ปญหาเรือ่งน้ำขนุทีเ่กดิจากตะกอนดนิ ดงัปญหาทีเ่กดิในอำเภอปรางก ูจงัหวดัศรสีะเกษ ราษฎรประสบปญหาเรือ่งน้ำ
อปุโภค - บรโิภคมาก เมือ่สมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิพรอมดวย สมเดจ็พระบรมโอรสา
ธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงเยีย่มราษฎร ณ โรงเรยีนบานเกาะกระโพธิ ์ตำบลก ูอำเภอปรางก ูจงัหวดัศรสีะเกษ ใน
วนัที ่ 21 ธนัวาคม 2542 สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ไดมพีระปรารภใหกรมชลประทานรวมกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณาหาทางชวยเหลอืราษฎรทีเ่ดอืดรอน เกีย่วกบัน้ำเพือ่การอปุโภค - บรโิภค ทีเ่กดิความขนุ
ขึน้ในสระน้ำ ตามทีน่ายคมสนัต เจนพทิกัษคณุ กำนนัตำบลก ู ไดกราบบงัคมทลู และเมือ่ไดทดสอบน้ำและดนิบรเิวณ
รอบสระน้ำแลวพบวา น้ำขนุในสระเกดิจากน้ำฝนพดัพาคอลลอยลของดนิเหนยีวทีก่ระจายตวัมาลงในสระ และพบวาดนิ
บรเิวณรอบสระเปนดนิกระจายตวั จงึไดทดลองใชสารสมน้ำรวมกบัปนูขาว ในการแกไขปญหาน้ำขนุทีเ่กดิจากตะกอน
ดนิเหนยีวกระจายตวั (บษุราภรณ, 2545) มกีารนำเสนอผลการวจิยันีไ้ปใชปฏบิตังิานแกไขปญหาน้ำขนุทีเ่กดิจากตะกอน
ดนิเหนยีวกระจายตวัในสระน้ำเพือ่การอปุโภคบรโิภค ในอำเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว (ชวล,ี 2548) แตการแกปญหา
น้ำขนุในครัง้นัน้เปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนาเทานัน้ เปนการแกทีป่ลายเหตไุมไดแกปญหาทีต่นเหต ุทีท่ำใหเกดิ
ความขุนของน้ำในสระ

สำหรับงานวิจัยโครงการนี้ เปนการแกไขปญหาแบบบูรณาการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแตสาเหตุที่ทำใหน้ำขุนที่เกิดจาก
ตะกอนดนิเหนยีว ดวยการทดสอบคณุสมบตัดิานการกระจายตวัของดนิ การแกปญหาน้ำขนุในสระดวยการใชสารเคมี
การปองกนัดนิกระจายตวัดวยปนูขาวและสารสมน้ำ การปรบัปรงุระบบน้ำเขาออกภายในสระมกีารขดุบอดกัตะกอนดนิ
การผสมน้ำขนุดวยสารสมน้ำในบอดกัตะกอนดนิกอนปลอยน้ำเขาสระ การศกึษาทดลองปลกูหญาคลมุดนิเพือ่ปองกนั
การกดัเซาะผวิหนาดนิ การทดลองปลกูพชืน้ำทีร่ะดบัความขนุของน้ำตางๆ กนั ในโรงเรอืนและในสระน้ำ มกีารแกไขปญหา
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการลดความขนุของน้ำในสระ รวมทัง้การจดัฝกอบรมใหกบัชมุชนใหเขาใจถงึการเกดิปญหาของน้ำขนุ
การแกไขปญหาน้ำขนุ การดแูลรกัษาคณุภาพของน้ำในสระดวย

หลกัการเกีย่วกบัดนิกระจายตวั
ดินกระจายตัว (dispersive soil) คือ ดินซึ่งมีสวน

ของอนภุาคดนิเหนยีว (clay particle) ทีเ่มือ่สมัผสักบัน้ำ
จะมีศักยภาพสูงที่จะกระจัดกระจายแยกออกจากกันและ
แขวนลอยอยใูนน้ำ ไมสามารถตกตะกอนไดเองตามสภาพ
ธรรมชาติ การกระจายตัวเปนไปอยางรวดเร็วทั้งในน้ำนิ่ง
และน้ำไหล

สาเหตุของการกระจายตัว
 ดินมีปริมาณเกลือละลายโซเดียมมากกวา 60%

สวนใหญ จะเปนดนิกระจายตวั
 ชนดิและโครงสรางของดนิเหนยีวเปนกลมุ Silicate

Clay หรอื Alumino Silicate Minerals ไดแก Mont-
morillonite และ Hydrous Mica หรอื Illite

IR
R
 0

1
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ลกัษณะของดนิกระจายตวัทีพ่บได
(1) พื้นที่บริเวณแองกระทะที่อนุภาคของดินเหนียว

กระจายตัวไหลมารวมกัน
(2) ลักษณะดินถูกกัดเซาะเปนริ้วๆ/ รู/ โพรง ลึกลงไป

ในดิน
(3) บางแหงในขณะที่ดินแหง/ ฝนไมตก อาจพบแผน

ดนิเหนยีวมสีภาพเปนมนั และงอขึน้เปนแผน

(4) น้ำทีข่งัอยมูลีกัษณะขนุเปนคอลลอยดคลายน้ำนม/
ไมตกตะกอน มอีนภุาคดนิเหนยีวฟงุกระจายอยใูน
ปริมาณสูง

ซึ่งผลกระทบจากดินกระจายตัวที่สำคัญตอแหลงน้ำ
คอื การทำใหน้ำมคีวามขนุสงูอยางถาวร  เปนอปุสรรคตอ
การใชประโยชนแหลงน้ำเพือ่กจิกรรมตางๆ ตอไป

การดำเนนิงาน
พืน้ทีด่ำเนนิโครงการ

สระน้ำ (สระทดลอง)ในพืน้ทีโ่รงเรยีนบานหนองบวัสนัตสิขุ ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว

แผนการการดำเนนิงาน

ในหองปฏบิตักิาร/ โรงเรอืน แผนการการดำเนนิงาน

- ทดสอบการกระจายตวัของดนิ
จากบริเวณสระทดลอง

- วเิคราะหคณุภาพปนูขาวและ
สารสมน้ำ

- ทดลองหาอตัราสวนผสมระหวาง
   * ดนิกระจายตวั - ปนูขาว
   * ดนิกระจายตวั - สารสมน้ำ
   * น้ำขุนจากสระทดลอง

- สารสมน้ำ

- ทดสอบการกระจายตวัของดนิบรเิวณสระทดลอง
- วเิคราะหคณุภาพปนูขาวและ สารสมน้ำ
- ทดลองหาอตัราสวนผสมระหวาง
   * ดนิกระจายตวั - ปนูขาว
   * ดนิกระจายตวั - สารสมน้ำ
   * น้ำขนุจากสระทดลอง - สารสมน้ำ
- ทดลองปลกูพชืคลมุดนิทีข่อบสระ
   * หญาทองถิน่  หญาแฝก  กระดมุทอง

ทดลองปลูกพืชน้ำ
ดวยน้ำขุนระดับ
ตางๆ
   * ผกับงุ
   * กระเฉด
   * บวัสาย
   * สาหรายไฟ
(ไมสามารถเจริญเติบโต
ไดในน้ำที่มีความขุนสูง)
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การทดลองในหองปฏบิตักิารและโรงเรอืน
1) ตรวจสอบสมบัติดานการกระจายตัวของดิน

บริเวณสระทดลอง โรงเรียนบานหนองบัวสันติสุข
ต.ทพัไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว

2) วิเคราะหคุณภาพของปูนขาวตามวิธีของ ASTM
C-25-92.  1992

3) ทดลองหาอัตราสวนที่ เหมาะสมระหวางดิน
กระจายตัวจากพื้นที่สระทดลองกับปูนขาว เพื่อ
แกไขปญหาการกระจายตวัของดนิ โดยมอีตัราสวน
ผสมที่ใชทดลอง 4 ระดับ คือ ผสมปูนขาวใหมี
Ca(OH)2 อยใูนดนิ 1 2 3 และ 4 เปอรเซน็ตโดย
น้ำหนกั บมไว 4 วนั จงึนำตวัอยางไปทำการทดสอบ
สมบัติการกระจายตัวของดินดวยวิธี pinhole
test และ double hydrometer test เพื่อเปรียบ
เทียบความสามารถในการลดการกระจายตัว
ของดิน

4) วิเคราะหคุณภาพสารสมน้ำ ตามวิธีของ มอก.
165-2518.  2519

5) ทดลองหาอัตราสวนที่ เหมาะสมระหวางดิน
กระจายตวัจากพืน้ทีส่ระทดลองกบัสารสมน้ำ เพือ่
แกไขปญหาการกระจายตวัของดนิ โดยมอีตัราสวน
ผสมทีใ่ชทดลอง 4 ระดบั คอื ผสมสารสมน้ำ ใหมี
Al2(SO4)3 อยูในดิน 0.1 0.2 0.3 และ 0.4
เปอรเซน็ตโดยน้ำหนกั บมไว 4 วนั จงึนำตวัอยาง
ไปทำการทดสอบสมบตักิารกระจายตวัของดนิดวย
วิธี pinhole test และ double hydrometer test
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการลดการ
กระจายตวัของดนิ

6) ทดลองหาอตัราสวนทีเ่หมาะสมระหวางสารสมน้ำ
กับน้ำขุนจากสระทดลอง ในพื้นที่โรงเรียนบาน
หนองบวัสนัตสิขุ อ.ตาพระยา จ.สระแกว

7) ทดลองปลูกพืชน้ำ 4 ชนิด ไดแก ผักบุง กระเฉด
บัวสาย และสาหรายไฟ ดวยน้ำขุนในระดับตางๆ
ภายในโรงเรือนของกลุมงานดินดานวิทยาศาสตร
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน คัดเลือก
ชนิดพืชน้ำที่สามารถเจริญเติบโตไดในน้ำขุน
เพื่อนำไปทดลองปลูกในสระทดลอง

การปฏบิตังิานภาคสนาม
การปฏบิตังิานภาคสนาม  เปนการนำผลการทดลองใน

หองปฏิบัติการและโรงเรือน ไปใชกับพื้นที่สระทดลอง ที่
โรงเรียนบานหนองบัวสันติสุข ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา
จ.สระแกว ซึง่มขีัน้ตอนการดำเนนิงาน ดงันี้

หลกัการทำงาน           การปองกนัรวมกบัการแกไขดทีีส่ดุ

1) จัดระบบขอบสระน้ำใหเปนระบบเปดเพื่อระบาย
น้ำออก : เดมิสระน้ำมคีวามขนุ 5,824 NTU จากคอลลอยด
ของดนิกระจายตวัทีต่กคาง การขดุสระใหเปนระบบเปดเพือ่
ระบายน้ำ เมือ่รบัน้ำเขามาใหม ความขนุเหลอื 1,147 NTU

2) การปรบัปรงุดนิกระจายตวั ผสมดนิดวยปนูขาวให
มีอัตราสวนของ  Ca(OH)2 อยู 2.80 เปอรเซ็นต ในดิน
บริเวณดานลาดและกนสระ แลวบดอดัแนน พรอมทัง้ปรบั
ปรงุดนิบรเิวณขอบสระดวยสารสมน้ำ และปนูขาว : ใชสาร
สมน้ำเจอืจาง (1:9) ฉดีอดัตรงทีเ่ปนรโูพรงจากการกดัเซาะ
ของน้ำ และใชปนูขาวผสมดนิปดทบัในบรเิวณทีเ่กดิความ
เสียหายในบริเวณกวางอยางรุนแรง

ทำทางระบายน้ำ เขา - ออก สระ

        การผสมปนูขาว           การฉดีอดัสารสมน้ำ

การปลูกพืชคลุมดิน
ปองกันการกัดเซาะ

การแกไขดินกระจายตัว
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3) จดัทำระบบระบายน้ำเขาออก ภายในสระมกีารสราง
บอผสมสารสมน้ำขนาด 1x1x1 เมตร   เพือ่รบัน้ำเขาและ
ใชเปนบอผสมสารสมน้ำกอนปลอยเขาสระ

4) รบัน้ำเขาสระโดยผานบอผสมสารสมน้ำ ใชสารสม
น้ำในอตัรา 120 มลิลลิติรตอน้ำ 1 ลกูบาศกเมตร

การผสมปนูขาว / การใชปนูขาวแกไข
การกระจายตัวของดนิ

สระน้ำ : กอน และหลงั
ปรบัปรงุดานลาด และขอบสระ

5) ทดลองปลกูหญาทองถิน่ หญาแฝก และกระดมุทอง
คลมุผวิหนาดนิ : การปลกูพชืคลมุดนิทีม่สีมบตัทินแลงได
ดบีนขอบสระ ชวยปกคลมุดนิกระจายตวัไมใหเกดิแนวกดั
เซาะจากน้ำ

รับน้ำจากบอผสมสารสมน้ำเขาสระ

บอผสมสารสมน้ำ

การฉีดอัดสารสมน้ำ

6) ปลกูพชืน้ำทีผ่านการคดัเลอืก ชนดิจากการทดลอง
ปลกูในโรงเรอืนลงในสระทดลอง : ผกับงุ กระเฉด และบวัสาย

หญาทองถิน่        หญาแฝก             กระดมุทอง

ผกับงุ                 กระเฉด                บวัสาย
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7) ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ หลังจาก
เปดใหชมุชน/ โรงเรยีนบานหนองบวัสนัตสิขุ ไดใชประโยชน
แหลงน้ำเพือ่การอปุโภค - บรโิภค พรอมทัง้แกไขปญหาที่
เกิดขึ้น: ควบคุมคุณภาพน้ำใหอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ
ความขนุคอยๆ ลดลงจนเหลอื 17 NTU (คามาตรฐาน  20
NTU)คา ความเปนกรด-ดาง(pH)คอยๆ เพิม่ขึน้จนถงึ 6.5
(คามาตรฐาน 6.5-8.5) และปริมาณซัลเฟตตกคาง 36.2
ppm (คามาตรฐาน   250 ppm)

สรปุผลการดำเนนิโครงการและการแกไขปญหา
1. ดินบริเวณสระทดลองโรงเรียนหนองบัวสันติสุข

ตำบลทพัไทย  อำเภอตาพระยา  จงัหวดัสระแกว  เปนดนิ
กระจายตวัอยางรนุแรง มเีปอรเซน็ตการกระจายตวั 74%
ทำใหอนุภาคดินเหนียวถูกกัดเซาะและชะลางลงไปฟุง
กระจายอยใูนสระไมสามารถตกตะกอนไดทำใหเกดิน้ำขนุ
อยางถาวร

2. การแกปญหาดินกระจายตัวในสระและบริเวณสระ
ทำโดยใชดินผสมปูนขาวและดินผสมสารสมน้ำ ทำแปลง
ทดลองดนิผสมปนูขาวโดยวเิคราะหปนูขาวได CaO 87%
หาความสมัพนัธระหวางเปอรเซน็ตการกระจายตวัของดนิ
และ  %Ca(OH)

2
  ไดดงัสมการ

    y = -1.2667x3+11.643x2-43.605x+74.046 คา R2 = 1
ตองผสมปูนขาวใหมี Ca(OH)

2
 อยู 2.85% ในดิน

จึงจะสามารถลดการกระจายตัวของดินลงไดจนถึงจุด
ปลอดภัย

ทำแปลงทดลองดินผสมสารสมน้ำโดยวิเคราะห
สารสมน้ำได Al

2
(SO

4
)

3
 8.32 % หาความ สมัพนัธระหวาง

เปอรเซน็ตการกระจายตวัของดนิและ  % Al
2
(SO

4
)

3
  ไดดงั

สมการ
y = 251.43x2-275.37x+75.109 คา R2 = 0.9955
ตองผสมสารสมน้ำใหม ี Al2(SO4)3   อย ู 0.3 %ในดนิ

จึงจะสามารถลดการกระจายตัวของดินลงไดจนถึงจุด
ปลอดภัย

3. การติดตามตรวจสอบระดับความขุนของน้ำในสระ
ทดลอง เปรียบเทียบกับสระขางเคียงที่มิไดมีการแกไข
ปญหาดินกระจายตัว

ปญหาทีพ่บ... รมิตลิง่บรเิวณผวิน้ำถกูกดัเซาะจากแรง
ลม ชั้นดินที่แกไขการกระจายตัวแลวถูกทำลาย ประสบ
ปญหาน้ำขุนจากดินกระจายตัวอีกครั้ง

แกไขโดย : วางไมไผเปนแนวกนัคลืน่กดัเซาะตลิง่
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4. การปลกูพชืคลมุดนิ :

หญาทองถิน่        หญาแฝก             กระดมุทอง
พชืคลมุดนิเจรญิเตบิโตและคลมุดนิไดด ีแต...จะเกดิน้ำ

กัดเซาะตามรองแนวของหญาแฝกในชวงกำลังแตกกอ
แกไขโดย...ปลูกกระดุมทองแซมระหวางกอหญาแฝก

5. การปลูกพืชน้ำ : การเจริญเติบโตของผักบุง >
กระเฉด > บวั

โดย... ผกับงุเตบิโตไดด ีกระเฉดมตีนแคระแกรน ไมแตก
ยอดแตรากเจริญดีมาก บัวโตไดดีในชวงแรก และลดลง
จนไมแตกกอ เมือ่มนี้ำมากขึน้

ประโยชนทีไ่ดรบั
 เปนแหลงอาหาร
 แหลงน้ำเพือ่การอปุโภค-บรโิภค

 ระบบนิเวศสมดุล
 เปนแหลงเรียนรูของชุมชน

การดูแลรักษาเพื่อความยั่งยืนของสระน้ำ...
  สระน้ำ เนนการใชประโยชนเพือ่การอปุโภค-บรโิภค

เทานัน้ ยดึหลกัการจดัการใหรบัน้ำทางเดยีว
  ดานลาดขอบสระ และพืน้ทีโ่ดยรอบระยะ 1 ม. หาม

ใชประโยชนเพือ่การเพาะปลกูหรอืกจิกรรมใดๆ ยก
เวนการปลูก/ดูแลรักษาหญาคลุมดิน และปลูก
ตนไมเปนแนวกันลมโดยรอบสระ

  หามดำเนินการใดๆ ที่อาจทำลายชั้นดินของสระที่
แกไขการกระจายตวัของดนิดวยปนูขาวและสารสม
น้ำแลว เชน การจับปลาโดยวิธีทอดแห การลงไป
เหยยีบพืน้/ขอบสระ หรอืการลงเลนน้ำ เปนตน...
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การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดิน
Development of Soil Moisture Meter

นายสมบรูณ  มัน่ความด ี  น.ส.ผจงจติต  ศรสีขุ   น.ส.สภุทัตรา  นชุนารถ
สำนกัวจิยัและพฒันา  กรมชลประทาน

บทคดัยอ
การพฒันาเครือ่งวดัความชืน้ในดนิใชวธิกีารวดัแบบ capacitance ซึง่เปนการวดัทีอ่าศยัคลืน่ความถีส่งูระหวางแผน

โลหะ 2 แผนขนานกนั วดัคา dielectric constant ของดนิซึง่คานีส้มัพนัธกบัปรมิาณความชืน้ในดนิ จงึใชหลกัการนีส้ราง
วงจรกำเนดิความถีส่งูผานขัว้เหลก็ไรสนมิ 2 ขัว้ เมือ่ดนิไมมคีวามชืน้คา dielectric constant ของดนิต่ำ แตเมือ่ดนิมคีวาม
ชืน้สงูคา dielectric constant จะสงู เราจงึหาความสมัพนัธระหวางปรมิาณความชืน้ในดนิและคา dielectric constant
ของดนิได จงึออกแบบและสรางวงจรวดัการเปลีย่นแปลงของคา dielectric constant จะทำใหสามารถแสดงคาของความ
ชืน้ในดนิไดโดยแสดงเปนเปอรเซน็ตโดยปรมิาตรมคีาตัง้แต 0 - 100 %

การทดสอบเครือ่งวดัความชืน้ทีพ่ฒันาขึน้นีท้ำการทดสอบโดยเทยีบกบัเครือ่งวดัความชืน้ชนดิ capacitance จากตาง
ประเทศ การทดสอบทำ 3 ระดบัคอืการทดสอบในหองปฏบิตักิาร การทดสอบในเรอืนทดลองและการทดสอบในแปลง
ทดลองปลูกพืชของเกษตรกร ผลการทดสอบพบวาเมื่อใชเครื่องวัดความชื้นจากตางประเทศและเครื่องวัดความชื้นที่
พฒันาขึน้วดัความชืน้ในดนิทีม่คีณุสมบตัเิหมอืนกนัและความแนนเทากนั ผลการวดัคาความชืน้จากเครือ่งวดัทัง้สองไม
มคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิ เครือ่งวดัความชืน้ทีพ่ฒันาขึน้สามารถใชทดแทนทีม่จีำหนายจากตางประเทศได

คำนำ
ปจจุบันภาครัฐไดทุมเทงบประมาณดานพัฒนาแหลง

น้ำเปนจำนวนมาก เพื่อใหมีน้ำใชเพียงพอโดยเฉพาะ
งานบริหารจัดการน้ำชลประทาน และการจัดหาแหลงน้ำ
กบั การเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน เพือ่ใหมแีหลงน้ำตนทนุมาก
ขึน้  เกษตรกรสามารถทำการเกษตรไดอยางตอเนือ่ง  การ
ใชน้ำอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่ม
พืน้ทีช่ลประทานไดมากขึน้  ซึง่การไมใชน้ำชลประทาน เกนิ
ความจำเปนตองมีอุปกรณวัดความชื้นในดินใน ราคาถูก
และควรผลิตไดในประเทศ เพื่อลดการนำเขา จากตาง
ประเทศ ซึง่ปจจบุนัยงัมกีารนำเขามาจำหนาย เปนจำนวน
มาก  จงึไดวางแผนการวจิยัเพือ่พฒันาและ สรางเครือ่งวดั
ความชืน้ในดนิ เปนตนแบบสำหรบัการใหน้ำ ชลประทาน
ในระดบัไรนาของเจาหนาที ่และเผยแพรใหเกษตรกรไดใช
ในราคาถูก
วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณวัดความชื้นในดินราคาถูกแบบ
capacitance  และแบบ electrical resistance

block เพือ่ลดการนำเขาจากตางประเทศ
2. เพื่อสรางอุปกรณตนแบบวงจรไฟฟาของเครื่องวัด

ความชื้นและระบบการใหน้ำชลประทานแบบ
อตัโนมตั ิโดยใชอปุกรณภายในประเทศเปนสวนใหญ

3. เพื่อพัฒนาใหเกษตรกรไดรูและใชเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุปกรณการวัดความชื้น และการใหน้ำ
ชลประทานสมัยใหมที่เหมาะสมกับดินทราย

4. เพื่อสรางตนแบบระบบการใหน้ำชลประทานแบบ
อัตโนมัติในระดับไรนา

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ศกึษาการใชเครือ่งวดัความชืน้ในดนิชนดิตางๆ ที ่มี

จำหนายอยางละเอียด ทั้งในดานการใชงาน และ
ความถูกตองของผลการวัดความชื้นในดิน

2. ออกแบบวงจรไฟฟาเครื่องวัดความชื้นในดิน และ
ระบบการจายน้ำชลประทานแบบอัตโนมัติ

3. ทดสอบการใชงานเครือ่งวดัความชืน้และระบบการ
จายน้ำอตัโนมตัใินหองปฏบิตักิาร ในเรอืนทดลอง
และในแปลงทดลอง โดยใชการใหน้ำแบบ sprinkler

IR
R
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  4. ประเมินการใชเครื่องวัดความชื้นในการใหน้ำ
ชลประทานแบบอัตโนมัติ

  5. เก็บขอมูลผลของคาความชื้นของดินเมื่อใชเครื่อง
วดัความชืน้แบบตางๆ

สถานทีท่ีท่ำการศกึษา
  1. การศึกษาในภาคสนาม ใชพื้นที่ดินทรายในเขต

ตำบล หวยขวาง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  เพื่อเปนตนแบบของการใชเครื่องวัด
ความชื้นในดินและการใหน้ำชลประทานแบบ
อัตโนมัติในดินทราย

  2. การทดลองในหองปฏิบัติการ และเรือนทดลอง
ใชสถานทีข่องกลมุงานดนิดานวทิยาศาสตร สำนกั
วจิยัและพฒันา กรมชลประทาน ปากเกรด็ นนทบรุี
ระยะเวลาทีท่ำการศกึษา  ตลุาคม 2549 - กนัยายน
2551

ผลการทดลองและวิจารณผล
การออกแบบวงจรไฟฟาหวัวดัความชืน้
แบบ capacitance
การออกแบบวงจรไฟฟาหัววัดความชื้นแบบ capaci-

tance ประกอบดวยขัว้เหลก็ไรสนมิใชในการ เสยีบเขาไป
ในดนิเพือ่วดัคา dielectric constant ของน้ำ ในดนิโดยใช
คลื่นความถี่สูงจากวงจร oscillator มีวงจร ตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงของ  oscillator แลวสงคาการเปลี่ยน
แปลงออกมาในรปูความตางศกัยไฟฟา

ลายทองแดงแผงวงจรไฟฟาหวัวดัความชืน้
แบบ capacitance

การทำลายทองแดงแผงวงจรไฟฟาหัววัดความชื้น
แบบ  capacitance

การทำแผนวงจรไฟฟาทีเ่ปนลายทองแดงออกแบบโดย
ใชโปรแกรมคอมพวิเตอร Protel DXP  เปนแผงวงจรไฟฟา
แบบ 2 หนา

แผนแผงวงจรไฟฟาหวัวดัความชืน้แบบ capacitance
ที่ประกอบดวยชื้นสวนตางๆ

ลายทองแดงทีอ่อกแบบไวนำไปทำแผนวงจร ไฟฟา เพือ่
ใชประกอบกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แลวนำไปเชื่อม
ตอกับขั้วเหล็กไรสนิม ใน สวนของแผงวงจรไฟฟาจะตอ
สายไฟฟา และสายสัญญาณออกมาตอไวกับขั้วตอ เพื่อ
สะดวกในการ เชือ่มตอกบัสวนแสดงผลคา ความชืน้

แผนแผงวงจรไฟฟาหวัวดัความชืน้เชือ่มตอกบัขัว้วดั
และหลอดวย resin ชนดิใส

สวนของอุปกรณเครื่องวัดความชื้นและสวนแสดงผล
ของแบบ capacitance
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เครือ่งวดัความชืน้แบบ capacitance
(1) พฒันาขึน้มา   (2) ของตางประเทศ

การพฒันาเครือ่งวดัความชืน้
แบบการนำไฟฟาของ gypsum block

เครื่องวัดความชื้นแบบการนำไฟฟาของ gypsum
block เปนเทคโนโลยีที่ใชมายาวนานมากโดยใชหลักการ
เมื่อดินมีความชื้นนอยจะนำไฟฟาไดนอย และถามีความ
ชืน้มากจะนำไฟฟาไดมาก   หลกัการเหมอืนกบัโอหมมเิต
อร ทำไดงายและราคาถกู  ความนยิมลดนอยลง จงึพฒันา
สรางเปนเครื่องมือในกรณีที่ผูใชสนใจหรือมีความชำนาญ
และใชงานอยูแลว แตถาเครือ่งเสยี  สามารถนำเครือ่งวดั
ที่พัฒนานี้ไปใชทดแทนไดโดยไมตองซื้อจากตางประเทศ

เครือ่งวดัความชืน้แบบการนำไฟฟาของ Gypsum block
(1) พฒันาขึน้มา  (2) ของตางประเทศ

การทดสอบเครือ่งวดัความชืน้
การทดสอบเครื่องวัดความชื้นแบบ capacitance

ในหองปฏบิตักิาร ผลการทดสอบเปรยีบเทยีบโดย วดัความ
ชืน้ในดนิชนดิเดยีวกนั ความแนนเทากนั  จากเครือ่งวดัที่
พฒันาขึน้โดยหลกัการ capacitance กบัเครือ่งวดัทีซ่ือ้จาก

ตางประเทศ  พบวา ผลการวัด ความชื้นจากเครื่องวัด
ทัง้  2 ชนดิ มคีาไมแตกตางกนัทางสถติิ

การทดสอบเครือ่งวดัความชืน้แบบ capacitance

การทดสอบระบบการใหน้ำอตัโนมตัิ
ระบบการจายน้ำอตัโนมตัจิะสามารถตัง้คาความชืน้ใน

ดนิทีจ่ะใหปมน้ำเริม่ทำงานและความชืน้สงูสดุทีจ่ะ ใหปม
หยดุทำงานได   การทดสอบจะฝงขัว้วดัความชืน้ ไวในดนิ
เมือ่ความชืน้ในดนิต่ำกวา  30 % โดยปรมิาตร  วงจรไฟฟา
จะทำใหปมน้ำทำงานและเมือ่ความชืน้สงู เกนิ 80 % โดย
ปริมาตร จะหยุดการทำงานของปมน้ำ ผลการทดสอบ
สามารถควบคุมความชื้นในดินไดดี

 อปุกรณการทดสอบระบบการใหน้ำอตัโนมตัิ
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การเปรยีบเทยีบคาความชืน้จากเครือ่งมอืวดัความชืน้
ทีส่ัง่ซือ้จากตางประเทศและทีพ่ฒันาขึน้มา

ก. การวดัคาความชืน้ในหองปฏบิตักิาร ใชเครือ่งมอืทัง้
ชนิด capacitance และ gypsum block พบวา การวัด
ความชื้นในดินดวยเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจากตาง
ประเทศและที่พัฒนาขึ้นมา ทั้งชนิด capacitance และ
gypsum block ในหองปฏบิตักิาร จะมคีาเฉลีย่ทีใ่กล เคยีง
กนัไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิแสดงวา เครือ่ง มอืวดั
ความชืน้ทีพ่ฒันาขึน้มา มคีณุภาพเทาเทยีมหรอืใกลเคยีง

การทดสอบระบบการใหน้ำอัตโนมัติในเรือนทดลอง

การทดสอบระบบการใหน้ำอัตโนมัติในแปลงทดลอง

กับเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจากตางประเทศ
ข. การวัดคาความชื้นในเรือนทดลอง และในแปลง

ทดลอง ใชเครือ่งมอืชนดิ capacitance พบวาการวดั ความ
ชื้นในดินดวยเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจากตางประเทศ
และทีพ่ฒันาขึน้มาในเรอืนทดลองและใน แปลงทดลองจะ
มีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ไมมีความ แตกตางกันทางสถิติ
แสดงวา เครือ่งมอืวดัความชืน้ที ่พฒันาขึน้มา มคีณุภาพ
เทาเทียมหรือใกลเคียงกับเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจาก
ตางประเทศ

คาความชืน้ของเครือ่งวดัความชืน้ในหองปฏบิตักิาร (1) ชนดิ capacitance   (2) ชนดิ gypsum block

(1)                                                         (2)



○

○

○

○

○

83

คาความชืน้ของเครือ่งวดัความชืน้แบบ capacitance (1) ในเรอืนทดลอง (2) ในแปลงทดลอง
(1)                                                         (2)

1. เครือ่งวดัความชืน้ในดนิชนดิ capacitance

รายการที่ ชนิดของอุปกรณ ราคา(บาท)
1 แผนวงจรพิมพ 600
2 อุปกรณอิเล็กทรอนิคส 3,000
3 กลองแสดงผล LCD 500
4 แบตเตอรี ่12 โวลต 400
5 เรซินและคาแรงหลอหัววัด 1,000
6 คาการเชื่อมอุปกรณลงแผนวงจรพิมพและติดตั้งลงกลอง 2,500
7 คาทดสอบเครื่องวัดความชื้น 1,000

รวมเปนเงิน 9,000

การเปรยีบเทยีบราคาและขอแตกตางเครือ่งวดัความชืน้ในดนิทีพ่ฒันาขึน้มากบัเครือ่งจากตางประเทศ

เครื่องวัดความชื้นที่พัฒนาขึ้น จากตางประเทศ
คาความผดิพลาด นอยกวา 5 % นอยกวา 5 %
ราคา (บาท) 9,000 50,000-100,000
การซอมบำรงุ ซอมไดทันที ตองสงตางประเทศ/รออะไหล
การใชงาน งายเหมาะกับดินทุกประเภท ตองเลือกใหเหมาะกับดิน
หนวยวดั เปอรเซ็นตโดยปริมาตร เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
แบตเตอรี่ ประจุไฟใหมได ตองเปลี่ยนใหม
การแสดงผล LCD LCD
ขนาด/น้ำหนัก ใกลเคียงกัน ใกลเคียงกัน
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สรปุผลการทดลอง
ผลการพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดินทดแทนการ

นำเขาจากตางประเทศสรุปไดดังนี้
  1. เครื่องวัดความชื้นชนิด capacitance และชนิด

gypsum block ทีพ่ฒันาขึน้มา สามารถวดัความ
ชื้นในดินไดไมแตกตางกับเครื่องวัดประเภทเดียว
กันที่สั่งซื้อจากตางประเทศ

  2. เครือ่งวดัความชืน้ชนดิ capacitance ทีพ่ฒันาขึน้
มา  ผานการทดสอบในหองปฏิบัติการ ในเรือน
ทดลองและในแปลงทดลองของเกษตรกร

  3. เครือ่งวดัความชืน้ชนดิ capacitance ทีพ่ฒันาขึน้
มา  แสดงผลการวดัเปนความชืน้โดยปรมิาตร

  4. อุปกรณตางๆ ที่ใชในการสรางเครื่องวัดความชื้น
สามารถหาซื้อไดในประเทศ

  5. ราคาเครื่องวัดความชื้นชนิด capacitance ที่
พฒันาขึน้มามรีาคาต่ำกวาของตางประเทศมาก 6.

2. เครือ่งวดัความชืน้ในดนิชนดิ gypsum block

รายการที่ ชนิดของอุปกรณ ราคา(บาท)
1 แผนวงจรพิมพ 400
2 อุปกรณอิเล็กทรอนิคส 1,400
3 กลองแสดงผล LCD 200
4 แบตเตอรี ่9 โวลต 200
5 คาการเชื่อมอุปกรณลงแผนวงจรพิมพและติดตั้งลงกลอง 2,300
6 คาทดสอบเครื่องวัดความชื้น 500

รวมเปนเงิน 5,000

เครื่องวัดความชื้นที่พัฒนาขึ้น จากตางประเทศ
คาความผดิพลาด นอยกวา 5 % นอยกวา 5 %
ราคา (บาท) 5,000 20,000-30,000
การซอมบำรงุ ซอมไดทันที ตองสงตางประเทศ/รออะไหล
หนวยวดั เปอรเซ็นตโดยเทียบกับ เปอรเซ็นตโดยเทียบกับ

กราฟมาตรฐาน กราฟมาตรฐาน
แบตเตอรี่ ตองเปลี่ยนใหม ตองเปลี่ยนใหม
การแสดงผล LCD LCD
ขนาด/น้ำหนัก ใกลเคียงกัน ใกลเคียงกัน

ระบบการใหน้ำแกพชืแบบอตัโนมตัสิามารถใชงาน
ไดดี  กำหนดระดับความชื้นที่จะใหปมสงน้ำ
ชลประทานทำงานและความชื้นในดินสูงสุดที่
จะหยุดการทำงานของระบบปมน้ำ
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การศกึษาคณุสมบตัดิานกำลงัรบัแรง ความซมึน้ำ CBR
ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนตสำหรับงานถนน

A Study on Mechanical Properties in Strength , Permeability and CBR of Lateritic soil with
Cement for Road Construction

นางอรสา วงศคำ นายภราดร อฐัวงศ และ นายอรณุชยั จติงามประเสรฐิ
กลมุงานดนิดานวศิวกรรม สวนวจิยัและพฒันาดานวศิวกรรม สำนกัวจิยัและพฒันา

บทคดัยอ
การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาความเปนไปไดทีจ่ะนำดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนตไปใชแทนหนิคลกุในงานกอสราง

ถนน  เพือ่เปรยีบเทยีบคณุสมบตัดิาน C.B.R. คณุสมบตัทิางดานกำลงัรบัแรงเฉอืนแบบแรงอดัแกนเดยีว และ คณุสมบตัิ
ดานการซึมน้ำ ระหวางดินลูกรังเดิมกับดินลูกรังผสมปูนซีเมนต  เพื่อศึกษาหาปริมาณปูนซีเมนตที่จะนำมาผสมกับดิน
ลูกรังไปใชแทนหินคลุกในงานดานการกอสรางถนน

ผลการศึกษาพบวา  การรับแรงตานทานแบบ C.B.R. และ กำลังรับแรงเฉือนแบบแรงอัดแกนเดียวมีเพิ่มขึ้นตาม
ปรมิาณปนูซเีมนตทีเ่พิม่ขึน้แบบแปรผนัตรง สวนคณุสมบตัดิานการซมึน้ำ จะลดลงตามปรมิาณปนูซเีมนตทีเ่พิม่ขึน้แบบ
แปรผกผนั และการเลอืกใชดนิลกูรงัทีข่นาดโตสดุมขีนาดใหญจะทำใหคา C.B.R. สงูกวา เมือ่พจิารณาเกณฑกำหนดคา
C.B.R. ของชัน้พืน้ทางหรอืหนิคลกุตามมาตรฐานของกรมทางหลวงทีก่ำหนดคา C.B.R. มคีาไมนอยกวารอยละ 80 ไว
ถาจะทำปนูซเีมนตผสมดนิลกูรงัเมือ่ใชแทนหนิคลกุตามมาตรฐานดงักลาว ปริมาณปนูซเีมนตทีเ่หมาะสมกบัดนิลกูรงัจาก
แหลง จ.กาญจนบรุ ีและ จ.ชลบรุ ีสามารถใชไดตัง้แตรอยละ 2 ขึน้ไปเพือ่ความปลอดภยัตอโครงสรางถนน

Abstract
A study is to analyze a possibility to apply lateritic soil with cement instead of using crushed aggregate in

a road construction process. Besides, the article is to compare CBR Qualification, Unconfined Compressive
Strength Qualification and Permeability Qualification between lateritic soil with cement in order to explore
cement's quantity which will be mixed with lateritic soil as a replacement for crushed aggregate in a road
construction process.

The study has found that the increase of C.B.R. resistance and Unconfine Compressive Strength relates
to the increasing of cement's quantity as direct variation. As for Permeability also decreases which depends
on the increasing of cement's quantity as inverse variation. Furthermore, the C.B.R. value is higher when the
biggest size of lateritic soil is chosen. When concerning C.B.R. value of base layer or crushed aggregate
according to Department of Highways Standard specifies C.B.R. value must not less than 80%. According to
the standard, when applying lateritic soil with cement in place of crushed aggregate, appropriate cement's
quantity and origins of lateritic soil from Karnchanaburi and Chonburi will be able to be used more than 2%
for the road construction safety.

คำสำคญั กำลงัรบัแรงเฉอืนแบบแรงอดัแกนเดยีว   Unconfine Compressive Strength
คณุสมบตัดิานการซมึน้ำ  Permeability,  ขนาดโตสดุ ของวสัด ุ  Max size, ชัน้พืน้ทาง   base layer
ลกูรงัผสมซเิมนต  Lateritic soil with cement, หนิคลกุ  Crushed aggregate
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บทนำ
1.1 ทีม่าและความสำคญัของปญหา

การพฒันาประเทศใหมคีวามเจรญิพรอมในดานตาง ๆ
นั้น เกิดจากองคประกอบที่สำคัญหลายประการและสิ่ง
ที่มีความสำคัญในอันดับตน ๆ คือการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ระบบการขนสงที่นำพา
ความเจรญิเหลานัน้ไปยงับรเิวณทีอ่ยหูางไกลออกไปอยาง
เชนพื้นที่ในชนบท สวนชาวเกษตรกรก็ไดใชเปนเสนทาง
ลำเลยีงผลผลติทางการเกษตรของตนออกสตูลาดเปนราย
ไดในการหาเลี้ยงชีพ และดำเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข
เมื่อลองพิจารณาถึงเสนทางลำเลียงของโครงการ
ชลประทานทีม่อียทูัว่ประเทศในปจจบุนักไ็ดแก ถนนบนคนั
คลอง และถนนบนทำนบดิน เปนตน ซึ่งสวนใหญเปน
ถนนทมีปีรมิาณการจราจรต่ำและการกอสรางโดยทัว่ไปใช
หินคลุกเปนวัสดุสำหรับทดแทนพื้นทางซึ่งมีราคาขนสง
คอนขางสงู มงีบประมาณการกอสรางสงูตามไปดวย ดงันัน้
เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการกอสรางถนนที่มี
ปรมิาณการจราจรต่ำแบบนีจ้งึควรกอสรางโดยเลอืกใชวสัดุ
ทีม่อียใูนในทองถิน่เปนหลกั และจากการสำรวจแหลงวสัดุ
ทั่งประเทศพบวาวัสดุที่หาไดทั่วไปหรือมีกระจายอยูตาม
พื้นที่คือดินลูกรัง และหากจะมีการนำดินลูกรังไปใชแทน
หินคลุกใหไดนั้นตองทำการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน
ลกูรงักอน เชนการผสมกบัปนูซเีมนต และเมือ่พจิารณาถงึ
งบประมาณการปรบัปรงุในเบือ้งตนพบวามคีวามเปนไปได
ทีจ่ะลดคาใชจายดานวสัดใุนการสรางพืน้ทางลงได แตตอง
มกีารควบคมุการผสม การใหความชืน้ การบดอดั และการ
ตรวจสอบคุณสมบัติในสนามอยางใกลชิดเพื่อใหได
โครงการสรางถนนที่ดีและเหมาะสมตอการใชงาน
1.2 วตัถปุระสงค

1.1 เพือ่ศกึษาคณุสมบตัดิานกำลงัรบัแรงตานทานของ
แรงอดัแกนเดยีว ความซมึน้ำ และคา C.B.R. ของ
ดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนตสำหรบัชัน้พืน้ทางของถนน

1.2 เพือ่เปนแนวทางในการกำหนดปรมิาณปนูซเีมนตที่
เหมาะสมสำหรับการผสมกับดินลูกรังในงาน
ถนนหรอืงานดานอืน่ ๆ ทีม่ลีกัษณะคลายกนั

1.3 ขอบเขตการวจิยั
งานศึกษาวิจัยพฤติกรรมของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต

ทางดานกำลังรับแรงตานทาน ความซึมน้ำ และ C.B.R.
เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณปูนซีเมนต ซึ่งเปนการจัดเตรียม
ตัวอยางขึ้นในหองปฏิบัติการทดลอง
1.4 การตรวจเอกสาร

1.4.1 การศกึษาเกีย่วกบัคณุสมบตัิ
  ทางดานวศิวกรรม
   1.4.1.1ดนิลกูรงั
กอนที่จะทราบถึงทฤษฎีและหลักการบดอัดดิน
ลูกรั งจะตองทราบถึ งกำ เนิดดินลูกรั ง
คำจำกัดความ คุณสมบัติ และขอกำหนด
ตางๆ ในการใชควบคมุคณุสมบตัขิองดนิลกู
รังเพี่อจะทำใหสามารถทราบสาเหตุของ
ปญหาที่กำลังศึกษาไดลึกซี้งยิ่งขึ้น
ดินลูกรัง เกิดจากการผุพังของหินในสภาพ
ภมูอิากาศรอนหรอีกึง่รอน ซึง่มอีณุหภมูแิละ
ความชื้นสูงและจากการศึกษาการผุพังและ
การเกิดสีแดงของหินในประเทศสหรัฐ
อเมรกิาของ Russel(1989)พบวาอณุหภมูทิี่
อบอุนและความชื้นสูงมีอิทธิพลตอการผุพัง
ของหนิมากกวาอณุหภมูทิีเ่ยน็และความชืน้ที่
ต่ำซึ่ง Holland (1903)ไดสนับสนุนวาที่
อุณหภูมิและความชื้นสูง หรือในสภาพภูมิ
อากาศแบบเขตรอนจะเกิดกระบวนการกัด
เซาะทางเคมขีึน้ โดยสารพวกซลิกิา AIkallne
และAIkaline Earth สลายตัว แตเกิดการ
สะสมของสารพวกอลูมินาและออกไซดของ
เหล็ก
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ดินที่เหมาะสมสำหรับการทำดินซีเมนต
กำลงัรบัแรงอดัและความแขง็แรงของดนิซเีมนตจะเกดิ

จากปฏกิริยิาระหวางซเีมนตกบัน้ำเปนสำคญัดงันัน้ดนิแทบ
ทุกชนิดสามารถจะนำมาทำดินซีเมนตได  จากการศึกษา
พบวาดนิลกูรงั กรวดบก ทรายบกและหนิผ ุ ซึง่มขีนาดคละ
ตางๆ กนั จะมคีวามเหมาะสมในการทำดนิซเีมนตมากกวา
ดนิเหนยีว ดนิทรายตะกอน และดนิเมด็หยาบจะใชปรมิาณ
ซีเมนตนอยกวาดินเม็ดละเอียด สวนและการทำงาน
จะงายกวา  และภายหลงัการกอสรางจะมปีญหานอยกวา
การกอสรางชัน้ทางของถนน ดนิทีจ่ะนำมาใชทำดนิซเีมนต
ควรมีการคละขนาดดีและมีขนาดคุณสมบัติดังนี้

1. ขนาดเมด็โตสดุไมเกนิ 5 เซนตเิมตร
2. สวนที่ผานตะแกรงเบอร 200 แบบลางไมเกิน

รอยละ 40
3. ขดีจำกดัเหลวไมเกนิรอยละ 38
4. ดชันพีลาสตกิซติีไ้มเกนิรอยละ 15
5. คาความสกึหรอแบบ Los Angeles ไมเกนิรอยละ

60ในกรณทีีค่าขดีจำกดัเหลวและดชันพีลาสตกิซติี้
สูงเกินกวาคาที่กำหนด ควรใช ปูนขาวผสมกับ
ตวัอยางดนิใหอยใูนขอกำหนด แตทางนีต้องไมนอย
กวารอยละ 2 โดยน้ำหนกั

การนำดินซีเมนตไปใชงานและพฤติกรรมของถนนดิน
ซีเมนตดินซีเมนตสามารถนำไปใชงานลักษณะตางๆ ได
หลายลกัษณะ เชน

1. พื้นทางของถนน
2. รองพื้นทางของถนน
3. พื้นทางและรองพื้นทางของทาอากาศยาน
4. พื้นทางและรองพื้นทางของลานจอดรถ
5. ใชซอมถนนที่เปนหลุมเปนบอในลักษณะของ

patching
6. พื้นทางของโกดังเก็บสิ่งของ
โดยทัว่ ๆ  ไปของถนนดนิซเีมนตจะทนทานแขง็แรง  เมือ่

เปดใชงานเกนิ 10 ปกย็งัไมเกดิรอยรองลอ (rut depth) หรอื
เปนหลุมเปนบอ (pothole) บนผิวหนาของถนน  ตรงกัน
ขามกบัถนนทีม่พีืน้ทางเปนหนิคลกุซึง่จะปรากฏรอยรองลอ
และเปนหลุมเปนบออยางชัดเจนเมื่อเปดใชงานเปนเวลา
นาน  ดงันัน้  ถนนดนิซเีมนตเกาเมือ่ตองการทำผวิทางทบั
ผิวทางเดิมจะทำการกอสรางไดงายกวาถนนพื้นทางหิน
คลกุ  เพราะระดบัและหลงัเตา (crow slope) ของถนนดนิ
ซเีมนตยงัคงสภาพดเีปนสวนมาก  การทีถ่นนดนิซเีมนตไม
แสดงรอยรองลอ  เปนเพราะความสามารถในการรับ
น้ำหนักของถนนดินซีเมนตจะสูงกวาถนนพื้นทางหินคลุก
ดงัแสดงในรปู 19 ซึง่แสดงการเปรยีบเทยีบการรบัน้ำหนกั

คุณสมบัติ คาต่ำสดุ คาสูงสุด

ผานตระแกรงเบอร200 0 66
Liquid Limit (%) 18 97
Plastic Limit (%) NP 51
การจำแนกประเภทตามระบบ AASHTO A-1-a A-7-6
Group   Index 0 10
ความถวงจำเพาะ 2.59 3.2
ความหนาแนนแหงสงูสดุ( lbs/cft) 118 144.5
ปรมิาณความชืน้ทีค่วามหนาแนนแหงสงูสดุ( %)  7 13.4
California  Bearing  Ratio  ( CBR ) 7 60
การบวมตวั( Swell) (%) 0.1 55
Los  Angeles Rattler  Test ( % ) 20 60

ตาราง 1-1  คณุสมบตัขิองดนิลกูรงัในประเทศไทย
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ของสภาพพื้นทางดินซีเมนตกับถนนพื้นทางหินคลุกเมื่อ
ความหนา  ตาง ๆ กนั

ปญหาทีเ่กดิขึน้กบัดนิซเีมนตกค็อืรอยแตก  ซึง่รอยแตก
นี้ถือวาเปนสิ่งที่เกิดกับถนนดินซีเมนตทุกประเภท ไมวา
จะใชดนิอะไรมาทำ รอยแตกจะเกดิมากถาตวัอยางมขีนาด
คละไมดี มีเปอรเซ็นตผานเบอร 200 สูง และคาดัชนี

ทดสอบโดยใชแผนกดขนาดเสนผานศนูยกลาง 12 in ทีก่ารแอนตวั 0.05 นิว้

ภาพที ่1-2 เปรยีบเทยีบการรบัน้ำหนกัของถนนทีม่พีืน้ทาง
เปนดนิซเีมนตกบัพืน้ทางเปนหนิคลกุทีค่วามหนาตาง ๆ กนั

ถารอยแตกปรากฏบนผิวถนนก็จะถูกปดทับโดยชิปซีล
ทั้งหมด
1.5 วธิดีำเนนิการวจิยั

อปุกรณการวจิยั
1.5.1  การทดสอบขนาดคละดนิตามมาตรฐาน ASTM

D422
- ตระแกรงรอนดนิขนาด 3/4”, 3/8”,เบอร 4 ,เบอร

8 , เบอร 16, เบอร 30, เบอร 40, เบอร 50,
เบอร100, และเบอร 200

- เครือ่งเขยาตระแกรง
1.5.2 การทดสอบคุณสมบัติดานความเหนียว (

Atterberg limits )ตามมาตรฐาน ASTM  D423
และ ASTM D424
- ชดุเครือ่งมอืหาขดีจำกดัเหลว (Liquid device)

     - แผนกระจกสำหรับปนดิน
หาขดีจำกดั พลาสตกิ (Plastic limits )

พลาสติกซิตี้สูง การที่จะลดรอยแตกบนถนนดินซีเมนต
สามารถกระทำไดโดยการผสมวสัดทุีจ่ะนำมาทำดนิซเีมนต
จดัเปนกองวสัดกุองใหญ  และพยายามปรบัวสัดใุหมขีนาด
คละกนัดซีึง่จะชวยลดสวนละเอยีดและลดคาดชันพีลาสตกิ
ซิตี้ลงไดมาก

การเตรยีมวสัดใุหมขีนาดคละทีเ่หมาะสมดงักลาวแลว
รอยแตกบนผวิทางจะสามารถลดไดโดยการทอดเวลาของ
การลงผวิทางใหลาออกไปประมาณ 30 วนั  และเปดการ
จราจรไปบนผิวทางดินซีเมนตจะทำใหเกิดรอยแตกในพื้น
ทาง  ซึง่รอยแตกเหลานีจ้ะถกูปดทบัโดยทาง  การเปลีย่น
ใหผิวทางเกิดรอยแตกมากเทาใด  ก็จะชวยลดรอยแตกที่
ปรากฏบนผิวทางมากเทานั้น

ขนาดของรอยแตกดนิซเีมนต  ถามขีนาดโตไมเกนิ 1.5
มิลิเมตร ก็ไมสามารถใหการรับน้ำหนักของชั้นทางเสียไป
รอยแตกของดนิซเีมนตไมสามารถปองกนัได  แตกส็ามารถ
ลดลงใหเหลืออยูในปริมาณและขนาดที่จะไมสรางปญหา
ภายหลงัการกอสราง  การออกแบบกอสรางถนนดนิซเีมนต
เพือ่ใหประโยชนสงูสดุและเพือ่ลดปญหาของรอยแตก  ควร
จะทำการกอสรางเปนชวงเวลา  กลาวคอื  ถนนดนิซเีมนต
ทกุสายควรจดัแผนการฉาบผวิแบบชปิซลี (chip seal) ภาย
หลงัจากทีถ่นนเปดใชงานมานาน 3-5 ป  ในชวง 3-5 ปนี้
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1.5.3 การทดสอบคา C.B.R.
- C.B.R. Mold
- Compaction Hammer ขนาด 10 ปอนด
- Compaction Machine
- Surcharge Weight  ขนาดเสนผาศยูนกลาง

6 นิว้ น้ำหนกั 5 ปอนด
- เครือ่งมอืวดัการขยายตวั พรอม Dial Gauge
อานละเอยีด 0.001นิว้

1.5.4 การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนแบบแรงอัดแกน
เดยีว Unconfine test
- เครือ่งกดตวัอยาง Unconfine
- เกจวดัระยะการเคลือ่นตวัของตวัอยาง

( Dial Gauges )
- เครือ่งชัง่ ( Balance)ชัง่ไดละเอยีด 0.1 กรมั

1.5.5 การทดสอบความซึมไดของน้ำในดิน (Perme-
ability ) แบบความดนัน้ำเปลีย่น
- บดอดัดนิแบบ Dynamic compaction
- อปุกรณ mold เหลก็เสนผาศนูยกลาง 4 นิว้
พรอมฐานและฝาปดรวมกันเปนอุปกรณ
ทดสอบความซึมไดของน้ำในดิน

- แผงหลอดวัดความซึมน้ำแบบความดันน้ำ
เปลีย่นแปลง ( Variable head ) มีความดนั
น้ำ สงูสดุเปนระดบัน้ำประมาณ 2.0 เมตร

1.6 สถานทีด่ำเนนิงานวจิยั
หองปฏิบัติการกลุมงานดินดานวิศวกรรม  สำนักวิจัย

และพฒันา กรมชลประทาน

1.7 ขัน้ตอนการดำเนนิงานวจิยั
1. จดัเตรยีมวสัดลุกูรงัจาก 2 แหลง คอื จ.ชลบรุแีละ

จ.กาญจนบรุ ีปนูซเีมนตปอรตแลนดประเภทหนึง่
2. ทดสอบหาคาทีใ่ชในการทดลองตางๆ ของดนิลกูรงั

รอนผานตะแกรง 3/4" , 3/8" และดนิลกูรงัผสม ปนู
ซเิมนต ทีอ่ตัราสวน ตางๆ ดงันี ้0 ,2 , 4 ,6, 8,10
ของน้ำหนักดินแหง

3. ทดสอบคา C.B.R. ของดนิลกูรงัและดนิลกูรงัผสม
ปนูซเีมนต จาก 2 แหลง ทัง้ทีร่อนผานตะแกรง 3/
4" กบั  3/8"

4. ทดสอบคากำลงัรบัแรงเฉอืนแบบ แรงอดัแกนเดยีว
ของดินลูกรังและดินลูกรังผสม ปูนซีเมนตจาก 2
แหลง ทีร่อน ผานตะแกรง 3/8 "

5. ทดสอบความซึมน้ำของตัวอยางที่เตรียมโดยวิธี
ความดนัน้ำเปลีย่นแปลง ของดนิลกูรงัและดนิลกูรงั
ผสม ปนูซเีมนต 2 แหลง ทีร่อนผานตะแกรง 3/8"

1.8 ขัน้ตอนการวเิคราะห
1. รวบรวมผลการทดสอบ  คุณสมบัติทางดาน

C.B.R. ,กำลังรับแรงเฉือน แบบแรงอัดแกนเดียว
และคาความซมึน้ำ

2. วเิคราะหความสมัพนัธทางสถติแิลวแสดงผลในรปู
สมการแสดงความสัมพันธหรือ รูปภาพ ทำการ
ทดลองและเก็บขอมูลที่กลุมงานดินดานวิศวกรรม
สวนวจิยัและพฒันาดานวศิวกรรม สำนกัวจิยัและ
พัฒนา



กราฟแสดงความสมัพนัธของปรมิาณ ปนูซเีมนตกบัคา CBR ของดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนต ที ่สภาพรอยละ 95 ของ
ความหนาแนนแหงสงูสดุ (กราฟรวม)

3.2 ผลการทดสอบคณุสมบตัดิาน กำลงัรบัแรงอดัแกนเดยีว

ผลการทดสอบคณุสมบตัดิาน C.B.R. กำลงัรบัแรงเฉอืนแกนเดยีวและความซมึน้ำ
3.1 ผลการทดสอบคณุสมบตัทิางดาน C.B.R.

กราฟแสดงความสมัพนัธระหวางปรมิาณปนูซเีมนตกบัคา  Unconfine ของดนิลกูรงัผสม  ปนูซเีมนต ทีส่ภาพรอย
ละ 95ของความหนาแนนแหงสงูสดุ(ดนิลกูรงัจากแหลง จ.กาญจนบรุ ี  และรอนผานตะแกรงเบอร 3/8 นิว้)



3.3 คณุสมบตัดิานความซมึน้ำ

กราฟแสดงความสมัพนัธระหวางปรมิาณปนูซเีมนตกบัคา  Unconfine ของดนิลกูรงัผสม
ปนูซเีมนต ทีส่ภาพรอยละ 95ของความหนาแนนแหงสงูสดุ(ดนิลกูรงัจากแหลง จ.ชลบรุี
และรอนผานตะแกรงเบอร 3/8 นิว้)

ความสมัพนัธของความหนาแนนแหงและความซมึน้ำของดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนต(แหลงลกูรงั จ.กาญจนบรุ)ี

คา ความซมึน้ำ ของดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนตในปรมิาณตาง ๆของดนิจากแหลง จ.กาญจนบรุี
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จะเหน็วาเมือ่ระดบัพลงังาน บดอดัเพิม่ขึน้ โดยกำหนด
ใหปูนซีเมนตคงที่ ในทุกๆ อัตราสวนผสม คาความซึมน้ำ
จะลดต่ำลง ในทกุกรณี

ในกรณีที่เพิ่มปริมาณปูนซีเมนต โดยกำหนดใหใช
พลังงานในการบดอัดเทากันเมื่อปริมาณ ปูนซีเมนตเพิ่ม
มากขึน้ จะทำใหคาความซมึน้ำมแีนวโนมลดลง

สรุปผลการศึกษา
การนำดนิลกูรงั มาเปนวสัดทุดแทนหนิคลกุ ในชัน้พืน้

ทาง ใหได คณุสมบตัทิี ่เทยีบเทาหรอืใกลเคยีงของเดมิโดย
เฉพาะในดานกำลงัรบัแรงตานทานนัน้มปีจจยัทีเ่กีย่วของ 2
ประการคอื ปจจยัภายนอกทีเ่กีย่วกบัวธิกีารบดอดัดนิลกูรงั
ใหมีความหนาแนนที่สูง ก็จะทำใหเกิดกำลังรับแรงตาน
ทานมากขึ้นมาไดเอง และปจจัยภายในคือ การเปลี่ยน
คณุสมบตัขิองดนิลกูรงั ซึง่ทำไดหลายวธิ ีเชน การผสมปนู
ซเีมนต, ปนูขาว หรอืสารเคมผีสมเพิม่อืน่ ๆ  เปนตน สำหรบั
กรณีการผสมปูนซีเมนตลงไปในดินลูกรังจำเปนตองมีน้ำ
เปนตวัทำปฏกิริยิาโดยตรงกบัปนูซเีมนตทำใหเกดิการเชือ่ม
ประสานของเมด็ดนิลกูรงักบัปนูซเีมนตแลวเกดิการแขง็ตวั
ขึน้มา เปนผลใหคณุสมบตัขิองดนิลกูรงัเปลีย่นแปลงไป แต

เมื่อนำไปบดอัดก็จะทำใหกำลังรับแรงตานทานมีคามาก
ขึ้น และเมื่อปริมาณปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นก็เปนการเพิ่มตัว
เชื่อมประสานลงไปทำใหกำลังมีคาสูงตามไปดวย

เมือ่พจิารณาคณุสมบตัดิานการรบัแรงตานทาน   จาก
การทดสอบ C.B.R. พบวามีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณปูน
ซเีมนตทีเ่พิม่ขึน้แบบแปรผนัตรง และการเลอืกใชดนิลกูรงั
ทีข่นาดโตสดุมขีนาดใหญ จะทำใหคา C.B.R. สงูกวาใชดนิ
ลูกรังที่มีขนาดโตสุดมีขนาดเล็กกวา

เมือ่พจิารณาเกณฑ กำหนดคา C.B.R. ของชัน้พืน้ทาง
หรอืหนิคลกุตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ทีก่ำหนดวา
คา C.B.R. ตองมีคาไมนอยกวารอยละ 80 ถาจะทำปูน
ซเีมนตผสมกบัดนิลกูรงั เพือ่ใชแทนหนิคลกุตามมาตรฐาน
ดงักลาว ปรมิาณปนูซเีมนตทีเ่หมาะสม สามารถใชไดตัง้แต
รอยละ 2 ขึน้ไป เพือ่ความปลอดภยัตอโครงสรางถนน

จากการศึกษาพบวาการนำวัสดุจำพวกดินลูกรังมาใช
แทนหนิคลกุในชัน้พืน้ทางโดยกำหนดใหหนวยแรงกดแบบ
ไมมแีรงดนัรอบดานมคีาไมต่ำกวา 21 kg./cm2 นัน้ปรมิาณ
ปูนซีเมนตที่ใชผสมกับดินลูกรังไมควรนอยกวา 4% ของ
น้ำหนักดินลูกรังแหง

คา ความซมึน้ำ ของดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนตในปรมิาณตาง ๆของดนิจากแหลง ชลบรุี

ความสมัพนัธของความหนาแนนแหงและความซมึน้ำของดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนต(แหลงลกูรงั ชลบรุ)ี
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ในสวนคาความซึมน้ำ พิจารณาจากการเพิ่มพลังงาน
ในการบดอดัทีเ่พิม่ขึน้ในทกุ ๆ  อตัราสวนผสม คาซมึน้ำจะมี
คาอัตราการซึมผานลดลง

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงปริมาณของปูนซีเมนต เมื่อ
ปริมาณปูนซีเมนตสูงขึ้นโดยใชที่พลังงานในการบดอัด
เดยีวกนั ดนิลกูรงัผสมปนูซเีมนตจะมคีาความซมึน้ำลดลง
ตามปรมิาณปนู ซเีมนตทีเ่พิม่ขึน้

เอกสารอางอิง
มณเฑยีร  กงัศศเิทยีม.กลศาสตรของดนิดานวศิวกรรม. จดั

พิมพโดยสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน
นพระบรมราชปูถมัภ, กรงุเทพฯ. 2535

ดร.วรากร ไมเรียง, รศ.จิรพัฒน โชติไกร และอาจารย
ประทีป ดวงเดือน. ปฐพีกลศาสตร ทฤษฎีและ
ปฎิบัติการ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม

ศาสตรมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร, กรงุเทพฯ.2525
เผาพงษ  นจิจนัทรพนัธศร.ี วศิวกรรมการทาง. กรงุเทพฯ

บริษทั ซเีอด็ยเูคชนั จำกดั. 2521
วนิติ ชอวเิชยีร.คอนกรตีเทคโนโลย.ีพมิพครัง้ที ่2 กรงุเทพฯ

หางหนุสวนจำกดั ป. สมัพนัธพาณชิย. 2521
จริพัฒน โชติไกร. 2531. วิศวกรรมการทาง. ภาควิชา

วศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร,กรงุเทพฯ. 392.

อดมินต ยพุกรณ. 2543.ผลกระทบของความลาชาในการ
บดอดัดนิลกูรงัผสมซเีมนต.  วทิยานพินธ ปรญิญาโท
. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,กรงุเทพฯ.

นพรตัน ทวมประดษิฐ.2543. อทิธพลการบดอดัซ้ำ ทีม่ตีอ
คุณสมบัติของดินลูกรังในการทดสอบการบด
อัดในหองปฎิบัติการ. วิทยานิพนธ ปริญญาโท.
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กรงุเทพฯ 180น.



○

○

○

○

○

96



○

○

○

○

○

97

การพัฒนาโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน

นายปยดลุ สขุโข1 นายธวชัชยั คณุประคลัภ 2 นายสกณัฑ อนิทรเสน3

1วศิวกรโยธาชำนาญการพเิศษ 2วศิวกรโยธาชำนาญการ 3นายชางโยธาชำนาญงาน
กลมุงานคอนกรตีและวสัด ุสวนวจิยัและพฒันาดานวศิวกรรม สำนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน

บทคดัยอ
วัสดุกรองที่ใชในงานชลประทาน ทำหนาที่ในการลดแรงดันน้ำใตดิน (Seepage force) และความเร็วของน้ำที่

จดุออก สงผลใหการกดัพาเมด็ดนิ (Erosion or Piping) และแรงยกตวั (Uplift pressure) ซึง่เกดิจากน้ำเซาะใตอาคาร
ชลประทานนั้นลดลง ทำใหไมเกิดการวิบัติของอาคารชลประทาน ดังนั้นการออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทานจึงมี
ความสำคัญยิ่งตอการคงอยูของอาคาร แตทฤษฎีที่จะใชในการออกแบบวัสดุกรองนั้นมีอยูมากมาย ไดแก ทฤษฎีของ
Terzaghi & Peck (1948), ทฤษฎขีอง USBR (1963) และ ทฤษฎใีนสวนของ Design of small dams (1987) ซึง่ทฤษฎี
ตาง ๆ นัน้มคีวามคลายคลงึกนัแตไมเหมอืนกนั หากผอูอกแบบไมทำการศกึษาอยางละเอยีดถีถ่วนอาจเปนเหตใุหเกดิ
ความผิดพลาดในการคำนวณและออกแบบวัสดุกรองได

ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Excel 2003 เพื่อชวยในการคำนวณและออกแบบ
วสัดกุรองในงานชลประทานขึน้ โดยในตวัโปรแกรมจะทำการใสเงือ่นไขและขอกำหนดของทฤษฎตีาง ๆ ไวแลว เพยีงผู
ใชงานใสขอมลูวสัด ุ(Base material) ทีไ่ดจากการตรวจสอบคณุสมบตั ิอนัไดแก ขอมลู Hydrometer analysis, Sieve
analysis และ Atterberg's limit ลงไป โปรแกรมกจ็ะทำการคำนวณพรอมกบัแสดงผลเปนตวัแลขและกราฟจากทฤษฎี
ตาง ๆ ใหอตัโนมตั ิสงผลใหผอูอกแบบสามารถเลอืกใชไดเหมาะสมกบังาน ทัง้ยงัสะดวกและรวดเรว็อกีดวย

บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา

การออกแบบวสัดทุีใ่ชในระบบกรองในงานชลประทาน
ถือเปนอีกสวนหนึ่งที่มีความสำคัญตอการคงอยูหรือวิบัติ
ของอาคารชลประทาน เนื่องจากระบบกรองในงาน
ชลประทานนั้น ทำหนาที่ในการลดแรงดันของน้ำใตดิน
(Seepage force) เมือ่น้ำมรีะดบัแตกตางกนัมาก สงผลให
สามารถลดการเกดิการกดัพาเมด็ดนิ (Erosion or Piping)
และแรงยกตวั (Uplift pressure) ได

ปจจบุนัทฤษฎสีำหรบัใชในการออกแบบวสัดกุรองทีไ่ด
รบัความนยิมมอียดูวยกนั 3 ทฤษฎ ีคอื

1. Terzaghi & Peck (1948)
2. USBR (1963)
3. Design of small dams (1987)
ทฤษฎีทั้งสามนี้มีความคลายคลึงกันหากแตไมเหมือน

กัน เนื่องจากทฤษฎีที่สองและสามนั้นไดมาจากการ
นำทฤษฎทีีห่นึง่มาปรบัปรงุใหมตามสมมตฐิานและเงือ่นไข

ทีแ่ตกตางกนัไป ดงันัน้การตดัสนิใจจะเลอืกใชทฤษฎใีดนัน้
ควรจะมีการคำนวณทั้งสามทฤษฎีกอนแลวเปรียบเทียบ
กบัขอมลูวสัด ุ(Base material) ทีม่วีาเหมาะสมกบัทฤษฎี
ไหนทีส่ดุ จงึนำมาใชเปนขอกำหนดถงึคณุลกัษณะของวสัดุ
ที่จะใชเปนวัสดุกรองตอไป
 งานวิจัยนี้เปนการนำเงื่อนไขและทฤษฎีการออกแบบ
วสัดกุรองตาง ๆ มาคำนวณและเขยีนแผนภมู ิ เพือ่ใหเกดิ
ความสะดวก รวดเรว็ และชวยลดขอผดิพลาดจากเงือ่นไข
การออกแบบระบบกรองทีม่อียมูากมาย ซึง่บางครัง้ผอูอก
แบบอาจลืมหรือไมเขาใจอยางถองแท

วัตถุประสงค
1. นำโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ซึ่งเปน

โปรแกรมพื้นฐานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรทั่ว
ไป มาประยุกตใชในการออกแบบคำนวณ
วัสดุกรองที่ใชกับงานชลประทาน

2. นำโปรแกรม Microsoft Excel 2003 มาคำนวณ

IR
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ออกแบบวสัดกุรองตามทฤษฎตีาง ๆ เพือ่ใหผอูอก
แบบสามารถเลือกตัดสินใจในการนำไปใชงานได
อยางเหมาะสมกบั Base material ทีม่อียเูดมิ

3. ลดเวลา และขอผิดพลาดในการคำนวณออกแบบ
วสัดกุรอง

4. เปนทางเลือกหนึ่ง ในการตัดสินใจของผูออกแบบ
ระบบกรองในงานชลประทานไดเลือกใช

ขอบเขตการวจิยั
1. นำโปรแกรม Microsoft Excel 2003 เปนสือ่ในการ

พัฒนาโปรแกรมการคำนวณระบบกรองในงาน
ชลประทาน

2. นำทฤษฎีและเงื่อนไขที่เปนที่นิยมในการออกแบบ
วัสดุกรองมาใชในการคิดคำนวณและแสดงผลใน
รูปแบบของตัวเลขรวมไปถึงแผนภูมิวัสดุกรอง
ไดแก Terzaghi & Peck (1948), USBR (1963)
และ Design of small dams (1987)

3. ใชขอมลูวสัด ุ(Base material) ไดแก Hydrometer
analysis, Sieve analysis และ Atterberg's limit
ในการประมวลผล ซึง่ตองไมมากกวา 5 ขอมลู

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั
1. ไดโปรแกรมสำหรับคำนวณออกแบบระบบกรอง

ของงานชลประทาน
2. ผู ออกแบบสามารถนำไปใช งานไดอย างมี

ประสิทธิภาพ

คำสำคญั   วสัดกุรอง (Filter)

วิธีการวิจัย
การรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาเนื้อหาของทฤษฎีตาง ๆ ของวัสดุกรองและ

การออกแบบระบบกรอง รวมไปถงึเนือ้หาตาง ๆ ที่

เกีย่วของ ไดแก
การออกแบบเขื่อนดิน
ระบบระบายน้ำภายในตัวเขื่อน
ความเหมาะสมของประเภทดินสำหรับการใช
งานตาง ๆ ทางดานวศิวกรรม
วิธีการจำแนกประเภทของกลุมดิน
คุณสมบัติทั่วไปของวัสดุที่จะนำมาใชเปน
วสัดกุรอง
ทฤษฎขีอง Terzaghi & Peck (1948)
ทฤษฎขีอง USBR (1963)
ทฤษฎขีอง Design of small dams (1987)
ขั้นตอนในการออกแบบวัสดุกรองสำหรับระบบ
กรองในงานชลประทาน
วธิกีารทดสอบวสัด ุเพือ่ใหไดขอมลูทีจ่ำเปนตอง
ใชในการออกแบบวัสดุกรอง

2. สอบถามและหาขอมูลจากสำนักออกแบบ
วศิวกรรมและสถาปตยกรรม กรมชลประทาน

3. ศกึษาการใชงาน Microsoft Excel 2003 เพือ่เขยีน
โปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน
ประกอบดวย การใชงานทั่วไป, การใชงานสูตร
ตาง ๆ , การใชงาน Macro บน Microsoft Excel
2003, การสราง Form เพือ่โตตอบกบัผใูชงาน และ
การใชงาน Visual Basic Application (VBA) บน
Microsoft Excel 2003

4. ดำเนินการเขียนโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองใน
งานชลประทาน
ทบทวนทฤษฎตีาง ๆ ทีเ่กีย่วของ
เขียน Flow chart ขั้นตอนการทำงานของ
โปรแกรมออกแบบวสัดกุรองในงานชลประทาน
ดำเนนิการสรางโปรแกรมออกแบบวสัดกุรองใน
งานชลประทาน ตามทฤษฎตีาง ๆ ทีเ่กีย่วของ

5. ทดลองใชงานโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงาน
ชลประทาน
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กระบวนการและแนวคดิในการใช Microsoft Excel 2003
คำนวณออกแบบวสัดกุรอง

1. กรอกขอมูลที่จำเปนในการคำนวณออกแบบ
วัสดุกรอง ไดแก ผลการทดสอบ Hydrometer
Analysis Test, Sieve Analysis Test และ
Atterberg's Limit

2. นำขอมูลจากขอ 1 ไปทำการคำนวณเพื่อจำแนก
ประเภทของดนิ และ Plot Gradation Curve ซึง่ตอง
มสีวนทีเ่ปน Fine grain ดวย (ผลทีไ่ดจาก Hydrom-
eter Analysis)

3. นำผลที่ไดจากการ Plot Gradation Curve
มาคำนวณหาเสนเสมอืน (Margin Curve) ซึง่เปน
ตวัแทนคา Gradation Curve ชดุของกลมุดนิเพือ่
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุกรองที่เหมาะ
สมกับขอมูลดินนั้น ๆ โดยเสนเสมือนจะตองมี
เงื่อนไขดังนี้

4. ปรบัแก Margin Curve ใหมชีวงทีแ่คบลง

5. นำ Margin Curve ที่ปรับแกแลวมาคำนวณ
วัสดุกรองชั้นที่ 1 โดยใชทฤษฎีการออกแบบ
วัสดุกรองดังนี้
5.1 Terzaghi & Peck (1948)
5.2 USBR (1963)
5.3 Design of small dams (1987)

6. Plot Filter Curve จากผลการคำนวณจากทฤษฎี
ตาง ๆ และตรวจสอบเงือ่นไข ไดแก
6.1 ที่ขนาดตะแกรงเบอร 200 เสนกราฟของ

วัสดุกรอง ตองไมมากกวารอยละ 5 โดย
น้ำหนกั (โดยการปรบัเสนกราฟ)

6.2 กราฟของวสัดกุรองชวงบนตองไมเกนิ 3 นิว้
(ตามขอกำหนดขนาดของวัสดุกรองที่ใหญ
ที่สุด)

7. คำนวณหาคาUpper Limit และ Lower Limit ของ
วสัดกุรองชัน้ที ่ 1 จาก Curve ทีไ่ดปรบัแกคาตาม
เงือ่นไขตาง ๆ แลว

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

รปูที ่ 7  Flow chart การดำเนนิงานของโปรแกรมออกแบบวสัดกุรองในงานชลประทาน
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8. นำ Filter Curve ชัน้ที ่1 ทีป่รบัแกแลวมาคำนวณ
วัสดุกรองชั้นที่ 2 โดยใชทฤษฎีการออกแบบ
วัสดุกรองดังนี้
8.1 Terzaghi & Peck (1948)
8.2 USBR (1963)
8.3 Design of small dams (1987)

9. Plot Filter Curve จากผลการคำนวณจากทฤษฎี
ตาง ๆ  และคำนวณหาคาUpper Limit และ Lower
Limit ของวสัดกุรองชัน้ที ่2 จาก Curve ทีไ่ด

10. แสดงผลการคำนวณทีไ่ดในรปูแบบของตาราง และ
แผนภูมิขนาดคละ

ผลการวิจัยและอภิปราย
วธิกีารใชงานโปรแกรมเพือ่คำนวณและออกแบบวสัดกุรอง
ในงานชลประทาน

1. เขาโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ใชงาน
2. Open File "Design_filter_2008"
3. จะพบกบัหนาจอ Start Up ดงัรปูที ่8

รปูที ่8  Start up program

 4. เลอืกคำสัง่ "Start Program" เพือ่เปดหนาตางเลอืก
การทำงาน สำหรับเริ่มใชงานโปรแกรม ดังรูปที่ 9
(คำสัง่ "Exit" เพือ่ออกจากโปรแกรม)

รปูที ่9 หนาตางเพือ่เลอืกการทำงาน

 5. เลอืกคำสัง่ "Input Data" เพือ่เปดหนาตางสำหรบั
เลอืกจำนวนขอมลูดนิทีเ่จาะสำรวจมา ดงัรปูที ่10
(ตัง้แต 1 - 5 ขอมลู)

รปูที ่10 หนาตางเลอืกจำนวนขอมลู
6. เลอืกคำสัง่ "OK" เพือ่กรอกขอมลู Atterberg's limit,

Hydrometer Analysis และ Sieve Analysis ของ
ดินที่เจาะสำรวจมาดังรูปที่ 11 (หากเลือกคำสั่ง
"Back" จะกลบัไปยงัหนาตางเพือ่เลอืกการทำงาน)

รปูที ่11 หนาตางการกรอกขอมลูดนิทีเ่จาะสำรวจ

7. กรอกขอมลูในชองใหครบทกุชอง และครบทกุขอมลู
(Data1-5) แลวกดปมุ "OK" เพือ่ไปยงัหนาตางเลอืก
ดผูลการคำนวณจากทฤษฎตีาง ๆ ดงัรปูที ่12

รปูที ่12 หนาตางเลอืกแสดงผลการคำนวณ
และออกแบบวัสดุกรอง
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8. เลือกดูผลการคำนวณจากทฤษฎีตาง ๆ โดยการ
กดปมุทฤษฎนีัน้ ๆ  อนัประกอบไปดวย Terzaghi &
Peck, USBR และ Design of small dams (หาก
เลือกคำสั่ง "Main Menu" จะกลับไปยังหนาตาง
เลอืกการทำงาน ดงัรปูที ่9)

9. เมื่อเลือกการแสดงผลแลว สามารถพิมพออกทาง
เครื่องพิมพไดตามปกติ เหมือนการใชโปรแกรม
Microsoft Excel 2003 ทัว่ไป

วิธีการใชงานโปรแกรมเพื่อดูผลการคำนวณจากขอมูลดิน
(ลาสดุ)

1. เขาโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ใชงาน
2. Open File "Design_Filter_2008"
3. จะพบกบัหนาจอ Start Up ดงัรปูที ่8
4. เลอืกคำสัง่ "Start Program" เพือ่เปดหนาตางเลอืก

การทำงาน ดงัรปูที ่9
5. กดปมุ "Output Data" เพือ่เปดหนาตางเลอืกดผูล

การคำนวณจากทฤษฎตีาง ๆ ดงัรปูที ่12
6. เลือกดูผลการคำนวณจากทฤษฎีตาง ๆ โดยการ

กดปมุทฤษฎนีัน้ ๆ
7. เมื่อเลือกการแสดงผลแลว สามารถพิมพออกทาง

เครือ่งพมิพไดตามปกติ

วธิกีารใชงานโปรแกรมเพือ่แกไขขอมลูดนิ (ลาสดุ)
1. เขาโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ใชงาน
2. Open File "Design_Filter_2008"
3. จะพบกบัหนาจอ Start Up ดงัรปูที ่8
4. เลอืกคำสัง่ "Start Program" เพือ่เปดหนาตางเลอืก

การทำงาน ดงัรปูที ่9

5. กดปมุ "Edit Data" เพือ่เปดหนาตางการกรอกขอมลู
ดนิทีเ่จาะสำรวจ ดงัรปูที ่11

6. แกไขขอมูลดินตามตองการ หลังจากนั้นกดปุม
"OK" เพือ่ไปยงัหนาตางดผูลการคำนวณจากทฤษฎี
ตาง ๆ ดงัรปูที ่12

7. เลือกดูผลการคำนวณจากทฤษฎีตาง ๆ โดยการ
กดปมุทฤษฎนีัน้ ๆ

8. เมื่อเลือกการแสดงผลแลว สามารถพิมพออกทาง
เครือ่งพมิพไดตามปกติ

สรปุและขอเสนอแนะ
1. ไดโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน

ซึ่งเปนการนำโปรแกรม Microsoft Excel 2003
มาประยุกตใชในการคำนวณและสรางแผนภูมิ
ขนาดคละของดินที่สำรวจจากแหลงกอสราง และ
คณุลกัษณะเฉพาะของวสัดกุรอง (Specification of
filter)

2. ใชโปรแกรม Microsoft Excel 2003 เขยีน Code
ในการคำนวณและแสดงผลตามทฤษฎีการออก
แบบระบบกรองของ Terzaghi & Peck (1948),
USBR (1963) และ Design of  small dams
(1987) เพื่อผูออกแบบไดเลือกและตัดสินใจใช
งานอยางเหมาะสมกบัแหลงดนิในสถานทีก่อสราง

3. สามารถลดเวลาที่ใชในการออกแบบอาคาร
ชลประทานได

4. เพือ่ผอูอกแบบสามารถเลอืกและตดัสนิใจใชงานให
เหมาะสมกับแหลงดินในสถานที่กอสราง จาก
ผลการคำนวณและแผนภมูทิีโ่ปรแกรมแสดงไวดวย
ทฤษฎกีารคำนวณตาง ๆ
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เอกสารอางอิง
มอืใหมเริม่เรยีน หดัเขยีน Macro และ VBA บน Microsoft

Excel, (2548) วาทีร่อยโทณฐัศริะ เยาวสตุ
การเขยีนโปรแกรมและพฒันาแอปพลเิคชนัดวย VBA บน

Excel ฉบบัโปรแกรมเมอร, (2550) อำนาจ นตุะมาน
Advanced Excel Volume 2, (2546) พายพั ขาวเหลอืง

และยทุธภมู ิวงศวฒันฤกษ
Engineering with Excel Second Edition, (2005) Ronald

W. Larsen
การพัฒนาโปรแกรมจำแนกกลุมดิน เพื่อการใชงาน

บนไมโครคอมพิวเตอร, สดุดี วิถีพานิช และอรสา
วงศคำ

Earth Manual Part 1 Third Edition, (1998) U.S. DE-
PARTMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF
RECLAMATION

กลศาสตรของดนิดานวศิวกรรม, (2537) มณเฑยีร กงัศศิ
เทยีม

วศิวกรรมเขือ่นดนิ, ดร.วรากร ไมเรยีง
การออกแบบวสัดกุรองของเขือ่นดนิ (FILTER DESIGN),

เทดิศกัดิ ์บณุยขจร
การออกแบบอาคารชลประทาน 6, สรุพล ชณุหะวตั
การออกแบบและกอสรางเขื่อนดิน (ครั้งที่ 3), (2536)

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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การประยกุตใชโปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณคาการกดัเซาะทีส่ะพาน
Application of HEC-RAS Model in Estimating Scour at Bridges

นายวชริ  สามวงั และ นายดษุฎ ี พรพระแกว
กลมุงานชลศาสตร สวนวจิยัและพฒันาดานวศิวกรรม สำนกัวจิยัและพฒันา

บทคดัยอ
การประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณคาการกัดที่สะพานในครั้งนี้ไดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

ประยกุตใชโปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณคาการกดัเซาะทีส่ะพานและเพือ่ประมาณคาการกดัเซาะทีส่ะพานทีม่ี
ความเสีย่งตอการกดัเซาะ จำนวน 2 แหง ซึง่ไดเลอืกสะพานรถยนต DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรงุรกัษาพลายชมุ
พล จงัหวดัพษิณโุลกและสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั จงัหวดัชมุพร

ผลการวิจัยแหงแรกที่สะพานรถยนต DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ได
ผลการกดัเซาะรวมระหวางพืน้ทีก่ารไหลของน้ำหดแคบกบัการกดัเซาะทีต่อมอกลางน้ำ ทีบ่รเิวณกลางคลองระบายน้ำ ที่
มคีาระดบัความลกึ 0.98 เมตร โดยมปีรมิาณน้ำทีไ่หลในคลองระบายน้ำ เทากบั 60 ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีซึง่เปนปรมิาณ
น้ำที่ใชออกแบบ และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20% ของปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ เทากับ 72
ลูกบาศกเมตรตอวินาที การกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การไหลของน้ำหดแคบกับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณ
กลางคลองระบายน้ำ ทีม่คีาระดบัความลกึ 0.98 เมตร และแหงทีส่องสะพานของสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของ
คลองระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั จงัหวดัชมุพรไดผลการกดัเซาะรวมระหวางพืน้ทีก่ารไหลของน้ำหดแคบกบัการกดัเซาะที่
ตอมอกลางน้ำ ทีบ่รเิวณกลางคลองระบายน้ำ ทีม่คีาระดบัความลกึ 0.99 เมตร และมคีาระดบัความลกึเทากบั 0.89 เมตร
ทีต่ำแหนงคนัคลองดานขวา โดยมปีรมิาณน้ำทีไ่หลในคลองระบายน้ำ เทากบั 230 ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีซึง่เปนปรมิาณ
น้ำที่ใชออกแบบ และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20% ของปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ เทากับ 276
ลูกบาศกเมตรตอวินาที การกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การไหลของน้ำหดแคบกับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณ
กลางคลองระบายน้ำ ทีม่คีาระดบัความลกึ 1.03 เมตร และมคีาระดบัความลกึเทากบั 1.02 เมตร ทีต่ำแหนงคนัคลอง
ดานขวา

บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา

สะพานเปนอาคารทีส่ำคญัในการคมนาคมทีส่รางขาม
แมน้ำลำคลองตางๆ หรือในงานชลประทาน สะพาน
จะสรางขามคลองสงน้ำหรอืคลองระบายน้ำเปนสวนใหญ
ซึ่งเมื่อสะพานไดสรางเสร็จแลว สภาพเดิมของแมน้ำลำ
คลองหรือคลองชลประทานจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เพือ่ใชในทางคมนาคม จะมากบางหรอืนอยบาง ทัง้นีข้ึน้อยู
ความกวาง ยาวของสะพาน รูปตัดขวางของแมน้ำหรือ
คลองชลประทาน บรเิวณทีก่อสรางสะพานจะถกูลดลงจาก
เดมิ หากเกดิสภาวะน้ำทวม บรเิวณทีส่รางสะพานจะเสีย่ง

ตอการเกิดการกัดเซาะมากกวาบริเวณอื่น ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอความลกึของการกดัเซาะไดแก ความเรว็ของ
การไหล, ความลึกของการไหล, ความกวางของตอมอ
กลาง, ความยาวของตอมอกลาง การทำมุมเอียงกับการ
ไหล, ขนาดคละของวสัดพุืน้คลอง, มมุกระทำของการไหล
ทีไ่หลเขามา, รปูรางของตอมอกลาง, รปูพรรณสณัฐานของ
พืน้คลอง (Bed configuration) และการกอตวัของตะกอน
ทรายทบัถม ปจจยัเหลานีโ้ปรแกรม HEC-RAS ไดรวบรวม
สูตรตางๆ ในการคำนวณการกัดเซาะที่สะพานเขาไวแลว
ทำใหสามารถคำนวณการกัดเซาะที่สะพานไดเปนอยางดี
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แตสวนใหญแลวเราจะรจูกั HEC-RAS ในการคำนวณการ
ไหลของน้ำทัง้แบบ Steady flow และแบบ Unsteady flow
เสียมากกวา และไมคอยจะมีการนำมาประยุกตใชในการ
ประมาณคาการกัดเซาะที่สะพาน ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงจะศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการประมาณคาการกัดเซาะที่สะพาน เพื่อใหทราบขั้น
ตอน ขอมลูทีต่องการ วธิกีาร ปญหาและอปุสรรคในการใช
งาน และจะไดนำผลการประมาณคาการกดัเซาะทีไ่ดจาก
การวิจัยไปใชประโยชนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS

ในการประมาณคาการกัดเซาะที่สะพาน
2. เพื่อประมาณคาการกัดเซาะที่สะพานที่มีความ

เสีย่งตอการกดัเซาะจำนวน 2 แหง

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั
1. ไดทราบวิธีการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS

ในการประมาณคาการกดัเซาะที่สะพาน
2. ไดขอมลูการกดัเซาะทีส่ะพาน จำนวน 2 แหง
3. ไดทราบทฤษฎีและสมการตางๆ ในการประมาณ

คาการกัดเซาะที่สะพาน

คำสำคญั
ประมาณคาการกดัเซาะ, กดัเซาะทีส่ะพาน

วิธีการวิจัย
1.ศึกษาขอมูลตางๆ ที่นำไปใชในการปอนขอมูลลงใน

โปรแกรม HEC-RAS จากเอกสารอางอิง ที่อยูในตัว
โปรแกรมเอง และศึกษาวิธีการใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการทำนายคาการกัดเซาะที่บริเวณตอมอของสะพาน
จากคูมือการใชโปรแกรม

2.เลือกสถานที่ทำการวิจัยโดยใชสะพานรถยนตสราง
ขามคลองระบายน้ำ จำนวน 2 แหง ทีจ่ะทำการศกึษาเกบ็
ขอมูลในสถานที่ที่แตกตางกัน ในการวิจัยนี้ใชสะพานรถ
ยนตแหงแรกทีจ่งัหวดัพษิณโุลก ตามรปูที ่1

รปูที ่1 สะพานรถยนต กม. DR.58 โครงการสงน้ำ
และบำรงุรกัษาพลายชมุพล จงัหวดัพษิณโุลก

และสะพานแหงที่สอง ใชสะพานรถยนต กม.1+
560.159 ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก โครงการ
ชลประทานชมุพร อำเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร ตามรปูที ่2

รปูที ่2 สะพานรถยนต กม.1+560.159
ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

โครงการชลประทานชมุพร อำเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร

3. ทำการเก็บตัวอยางดิน (วัสดุพื้นคลอง) ในพื้นที่
มาทดสอบหาคาขนาดของเมด็ดนิ

4. ทำการปอนขอมูลใสในโปรแกรม HEC-RAS โดย
ทำตามขัน้ตอนตางๆ ดงันี้

4.1 เปดโปรแกรม HEC - RAS จากไอคอน
จะไดหนาตาง
ของโปรแกรมขึ้นมา

4.2 ตัง้ชือ่งานวจิยั โดยเขาไปที ่File เลอืก New
Project โดยพมิพชือ่ทีช่อง Title และ ชองที่
File Name โดยเลอืกวางที ่Selected Folder
D:  และตัง้ชือ่ Folder ใหม โดยเลอืก Cre-
ate Folder แลว เลอืก OK ตามรปูที ่3
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รปูที ่3  การบนัทกึชือ่ของโครงการวจิยัทีศ่กึษา

4.3 เริ่มตนใสขอมูลรูปตัดขวางของคลอง โดยเลือกที่
Edit แลวคลกิเลอืก Geometric Data... ตามรปูที ่4

รปูที ่4  การเลอืกใสขอมลูของ Geometric Data

4.4 ตัง้ชือ่ไฟลงาน โดยเลอืก File  เลอืก New Geom-
etry Data  ตามรปูที ่5

รปูที ่5  การเริม่ตนใสขอมลูของ Geometric Data

4.5 ลากเสน River Reach เพือ่กำหนดทศิการไหลของ
น้ำในคลอง ตามรปูที ่6

รปูที ่6  การกำหนดทศิทางการไหลของน้ำ

4.6 ใสขอมูลรูปตัดขวางของคลองใหครบทุกหนาตัด
โดยคลกิที ่ปมุ Cross Section  ตามรปูที ่7

รปูที ่7  ขอมลูของรปูตดัขวาง
ของคลองระบายน้ำทีศ่กึษา

4.7 ใสขอมูลของสะพานที่ศึกษาใหครบ โดยคลิกปุม
Bridge / Culvert  ตามรปูที ่8

รปูที ่8  ขอมลูของสะพานรถยนตทีศ่กึษา

4.8 กลับไปที่หนาโปรแกรมเริ่มตน เลือกที่ Edit แลว
เลอืก Steady Flow Data … เพือ่ใสขอมลูการไหล
ของน้ำแบบสม่ำเสมอ ตามรปูที ่9

รปูที ่9  เลอืกการใสขอมลูการไหลของน้ำแบบสม่ำเสมอ

4.9 เลอืก File  แลวเลอืก New Flow Data เพือ่บนัทกึ
ไฟลขอมลู แลวเลอืกใสจำนวนของปรมิาณการไหล
โดยใสเลข 2 เพือ่ใหโปรแกรมคำนวณการไหลของ
น้ำ จำนวน 2 ขอมลูทีไ่มเทากนั ตามรปูที ่10
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รปูที ่10  ใสขอมลูการไหลของแบบสม่ำเสมอ

4.10 กลับไปที่หนาโปรแกรมเริ่มตน ลองใหโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลโดยเลือกที่ Run และคลิกที่
Steady Flow Analysis …  ตามรปูที ่11

รปูที ่11 เลอืกการคำนวณผลการไหล
ของน้ำแบบสม่ำเสมอ

4.11 กดปมุ COMPUTE เพือ่คำนวณ  ตามรปูที ่12

รปูที ่12  หนาตางเริม่การคำนวณ
การไหลแบบสม่ำเสมอ

4.12 ผลการคำนวณเสรจ็สิน้ แลวกดปมุ Close  ตาม
รปูที ่13

รปูที ่13 การคำนวณผลการไหล
แบบสม่ำเสมอเสร็จสิ้นแลว

4.13 กลบัไปทีห่นาโปรแกรมเดมิ เลอืก Run แลวคลกิที่
Hydraulic Design Function… เพื่อคำนวณ
วิเคราะหการกัดเซาะที่สะพาน โดยใสขอมูลใน
หนาตางของ Contraction, Pier และ Abutment
ใหครบ  ตามรปูที ่14

รปูที ่14  หนาตางสวนของ Hydraulic Design
ทีใ่สขอมลูของ Contraction, Pier และ  Abutment

4.14 เมือ่ใสขอมลูเสรจ็แลว กดปมุ Compute เพือ่ให
โปรแกรมคำนวณวิเคราะหการกัดเซาะที่บริเวณ
ตอมอของสะพาน และนำผลที่ไดมาสรุปเปน
รายงาน ตามรปูที ่15

รปูที ่15  ผลการคำนวณการกดัเซาะ
ที่ตอมอของสะพานรถยนตที่ศึกษา

ผลการวิจัยและอภิปราย
การทำวจิยัในครัง้นีไ้ดเลอืกตวัอยางสถานทีใ่นการวจิยั

จำนวน 2 ที่ ซึ่งเปนการศึกษากรณีตัวอยางในการใช
โปรแกรม HEC-RAS เพือ่ศกึษาการกดัเซาะทีบ่รเิวณตอมอ
ของสะพานรถยนตที่สรางอยูในคลองระบายน้ำในงาน
ชลประทาน สถานทีท่ีเ่ลอืกคอื สะพานรถยนต DR.58 ของ
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล  จังหวัด
พษิณโุลก และสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของคลอง
ระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั จงัหวดัชมุพร ผลทีไ่ดดงันีค้อื
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สะพานรถยนต DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรุง
รกัษาพลายชมุพล จงัหวดัพษิณโุลก

1. จากการนำเอาดินตัวอยางซึ่งเปนวัสดุรองพื้นทอง
คลองที่เก็บไดบริเวณของสะพานรถยนตมาวิเคราะหหา
ขนาดของเม็ดดิน  ที่มี เปอรเซ็นตผานตะแกรงที่ 50
เปอรเซน็ตและ 95 เปอรเซน็ต เพือ่นำคาทีไ่ดไปใชปะกอบ
ในการวเิคราะหหาปรมิาณการกดัเซาะทีต่อมอของสะพาน
ในชวงของ Contraction และ Pier

จากดนิตวัอยางซึง่เกบ็ทีบ่รเิวณสะพานรถยนต DR.58
ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลนั้นไดคา
D50 เทากบั 0.035 และคา D95 เทากบั 0.59

2. จากขอมลูชวงคลองระบาย ไดแบงรปูตดัของคลองเปน
9 รปูตดั โดยแสดงไวในโปรแกรม เริม่ตัง้แต รปูตดั 0 ถงึรปู
ตดั 8 โดยรปูตดัแตละรปูจะมขีอมลูทีค่ลายๆ กนั พรอมทัง้
แสดงตำแหนงของสะพานที่วางในคลองระบายน้ำซึ่งอยู
ระหวางรปูตดัที ่4 กบัรปูตดัที ่5 ซึง่จะแสดงไวในรปูที ่16

รปูที ่16  แปลนพรอมตำแหนงรปูตดัของชวงคลอง
ระบายน้ำ DR.58 โครงการสงน้ำ และบำรงุรกัษา

พลายชมุพล จงัหวดัพษิณโุลก

3. ผลจากการปอนขอมลูรปูตดัที ่ 0 ถงึรปูตดัที ่ 8 ของ
ชวงคลองระบายน้ำที่ทำการศึกษาแลวสามารถแสดง
ลกัษณะของรปูตดัแตละรปูได รวมถงึเสนระดบัตางๆ เชน
ระดับน้ำสูงสุด, ระดับน้ำต่ำสุด, ระดับหลังสะพานและ
ระดับทองของสะพาน ซึ่งในภาพนี้ แสดง River Sta.ที่ 5
เปนกม.0+090 ของคลองระบายน้ำ  ตามรปูที ่17

รปูที ่17  ผลขอมลูของรปูตดัคลองระบายน้ำ DR.58

4. จากการปอนขอมูลของสะพานที่พิจารณาใน
โปรแกรมซึง่อยทูีต่ำแหนงรปูตดัที ่4.5 ซึง่ขนาดของสะพาน
กวาง 4.00 เมตร อยหูางจากรปูตดัดานเหนอืน้ำ 3.00 เมตร
ซึง่โปรแกรมสามารถแสดงผลไดดงัรปูที ่18

รปูที ่18  ผลขอมลูของรปูตดัของสะพานรถยนต
ทีศ่กึษาของคลองระบายน้ำ DR.58

5. การวเิคราะหเกีย่วกบัการไหลของน้ำผานสะพานรถ
ยนต ไดเลอืกการวเิคราะหแบบสม่ำเสมอ โดยเลอืกการไหล
ที ่60 ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีทีก่ารไหลปกต ิและเลอืกการ
ไหลที ่72 ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีทีก่ารไหลเพิม่ขึน้ 20%
ของการไหลปกต ิซึง่ไดแสดงไวทีร่ปูที ่19

รปูที ่19  ผลขอมลูของการไหลแบบสม่ำเสมอ
ของคลองระบายน้ำ DR.58

6. จากการทีไ่ดปอนขอมลูใสในโปรแกรมแลว กท็ำการ
วิเคราะหการกัดที่ตอมอได โดยใชในสวนของ Hydraulic
Design - Bridge Scour ซึง่จะมผีลทีแ่สดงแบงออกเปน 3
สวน คอื สวนของ Contraction, Pier และ Abutment ซึง่
จะแสดงในรปูที ่20, 21 และ 22

รปูที ่20 ผลการกดัเซาะทีต่อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Contraction ของคลองระบายน้ำDR.58
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รปูที ่21  ผลการกดัเซาะทีต่อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Pier ของคลองระบายน้ำ DR.58

รปูที ่22 ผลการกดัเซาะทีต่อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Abutment ของคลองระบายน้ำ DR.58

จากการวเิคราะหดวยโปรแกรม HEC - RAS เกีย่วกบั
การกัดเซาะที่ตอมอของสะพานรถยนตนี้ ไดผลการ
วิเคราะหโดยรวมการกัดเซาะที่ Pier และ Contraction
 แลว มคีาระดบัความลกึเทากบั 0.98 เมตร จากทองคลอง
ระบายน้ำสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของคลองระบาย
น้ำหวัวงั-พนงัตกั จงัหวดัชมุพร

8. จากการนำเอาดินตัวอยางซึ่งเปนวัสดุรองพื้นทอง
คลองที่เก็บไดบริเวณของสะพานรถยนตมาวิเคราะหหา
ขนาดของเม็ดดิน  ที่มี เปอรเซ็นตผานตะแกรงที่ 50
เปอรเซน็ตและ 95 เปอรเซน็ต เพือ่นำคาทีไ่ดไปใชปะกอบ
ในการวเิคราะหหาปรมิาณการกดัเซาะทีต่อมอของสะพาน
ในชวงของ Contraction และ Pier

จากดินตัวอยางซึ่ ง เก็บที่บริ เวณสะพานรถยนต
กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั จงัหวดั
ชมุพรนัน้ไดคา D50 เทากบั 0.059 และคา D95 เทากบั 15

10. จากขอมลูชวงคลองระบาย ไดแบงรปูตดัของคลอง
เปน 11 รปูตดั โดยแสดงไวในโปรแกรม เริม่ตัง้แต รปูตดั
01 ถงึรปูตดั 11 โดยรปูตดัแตละรปูจะมขีอมลูทีค่ลายๆ กนั
พรอมทั้งแสดงตำแหนงของสะพานที่วางในคลองระบาย
น้ำซึง่อยรูะหวางรปูตดัที ่6 กบัรปูตดัที ่7 ซึง่จะแสดงไวใน
รปูที ่23

รปูที ่23  แปลนพรอมตำแหนงรปูตดัของชวงคลอง
ระบายน้ำ กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำ

หวัวงั-พนงัตกั จงัหวดัชมุพร

11. ผลจากการปอนขอมูลรูปตัดที่ 01 ถึงรูปตัดที่ 11
ของชวงคลองระบายน้ำที่การศึกษาแลวสามารถแสดง
ลกัษณะของรปูตดัแตละรปูได รวมถงึเสนระดบัตางๆ เชน
ระดับน้ำสูงสุด, ระดับน้ำต่ำสุด, ระดับหลังสะพานและ
ระดับทองของสะพาน ซึ่งในภาพนี้ แสดง River Sta.ที่ 7
เปนกม.1+580 ของคลองระบายน้ำ  ตามรปูที ่24

รปูที ่24  ผลขอมลูของรปูตดัคลองระบาย
น้ำหัววัง-พนังตัก

12. จากการปอนขอมูลของสะพานที่พิจารณาใน
โปรแกรมซึง่อยทูีต่ำแหนงรปูตดัที ่4.5 ซึง่ขนาดของสะพาน
กวาง 10.00 เมตร อยูหางจากรูปตัดดานเหนือน้ำ 5.00
เมตร ซึง่โปรแกรมสามารถแสดงผลไดดงัรปูที ่25

รปูที ่25  ผลขอมลูของรปูตดัของสะพานรถยนต
ที่ศึกษาของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

13. การวเิคราะหเกีย่วกบัการไหลของน้ำผานสะพานรถ
ยนต ไดเลอืกการวเิคราะหแบบสม่ำเสมอ โดยเลอืกการไหล
ที่ 230 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ที่การไหลปกติ และเลือก
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การไหลที่ 276 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ที่การไหลเพิ่มขึ้น
20% ของการไหลปกต ิซึง่ไดแสดงไวทีร่ปูที ่26

รปูที ่26  ผลขอมลูของการไหลแบบสม่ำเสมอ
ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

14. จากการทีไ่ดปอนขอมลูใสในโปรแกรมแลว กท็ำการ
วิเคราะหการกัดที่ตอมอได โดยใชในสวนของ Hydraulic
Design - Bridge Scour ซึง่จะมผีลทีแ่สดงแบงออกเปน 3
สวน คอื สวนของ Contraction, Pier และ Abutment ซึง่
จะแสดงในรปูที ่27, 28 และ 29

รปูที ่27  ผลการกดัเซาะทีต่อมอของสะพานรถยนตของ
ชวง Contraction ของคลองระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั

รปูที ่28 ผลการกดัเซาะทีต่อมอของสะพานรถยนตของ
ชวง Pier ของคลองระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั

รปูที ่29  ผลการกดัเซาะทีต่อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Abutment ของคลองระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั

จากการวเิคราะหดวยโปรแกรม HEC - RAS เกีย่วกบั
การกัดเซาะที่ตอมอของสะพานรถยนตนี้ ไดผลการ
วเิคราะหโดยรวมการกดัเซาะที ่Pier และ Contraction แลว
มีคาระดับความลึกเทากับ 0.99 เมตร ที่ตำแหนงกลาง
คลองระบายน้ำ และมคีาระดบัความลกึเทากบั 0.89 เมตร
ที่ตำแหนงคันคลองดานขวา

สรปุผลการวจิยัและขอเสนอแนะ
สรุป
1. การศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS

ในการประมาณคาการกัดที่สะพานของสะพานรถยนต
DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
จังหวัดพิษณุโลก ไดผลการกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การ
ไหลของน้ำหดแคบกับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่
บริเวณกลางคลองระบายน้ำ ที่มีคาระดับความลึก 0.98
เมตร โดยมปีรมิาณน้ำทีไ่หลในคลองระบายน้ำ เทากบั 60
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งเปนปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ
และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20%
ของปรมิาณน้ำทีใ่ชออกแบบ เทากบั 72 ลกูบาศกเมตรตอ
วนิาท ีการกดัเซาะรวมระหวางพืน้ทีก่ารไหลของน้ำหดแคบ
กับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณกลางคลอง
ระบายน้ำ ทีม่คีาระดบัความลกึ 0.98 เมตร

2. การศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการประมาณคาการกัดที่สะพานของสะพานรถยนต
กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำหวัวงั-พนงัตกั จงัหวดั
ชุมพรไดผลการกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การไหลของน้ำ
หดแคบกับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณกลาง
คลองระบายน้ำ ทีม่คีาระดบัความลกึ 0.99 เมตร และมคีา
ระดบัความลกึเทากบั 0.89 เมตร ทีต่ำแหนงคนัคลองดาน
ขวา โดยมปีรมิาณน้ำทีไ่หลในคลองระบายน้ำ เทากบั 230
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งเปนปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ
และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20%
ของปรมิาณน้ำทีใ่ชออกแบบ เทากบั 276 ลกูบาศกเมตรตอ
วนิาท ีการกดัเซาะรวมระหวางพืน้ทีก่ารไหลของน้ำหดแคบ
กับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณกลางคลอง
ระบายน้ำ ทีม่คีาระดบัความลกึ 1.03 เมตร และมคีาระดบั
ความลกึเทากบั 1.02 เมตร ทีต่ำแหนงคนัคลองดานขวา
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ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS

ในการประมาณคาการกดัทีส่ะพานในครัง้นีไ้ดเลอืกสะพาน
รถยนตที่อยูในคลองระบายน้ำชลประทาน ทำการวิจัย
เพยีง 2 แหง ซึง่มสีภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกนั จงึควรเลอืก
ใชสะพานรถยนตที่อยูในคลองระบายน้ำสายเดียวกันเพื่อ
วเิคราะหประมาณคาการกดัเซาะในคลองเดยีวกนั

2. คลองระบายน้ำในงานชลประทานสวนใหญแลว ใน
ทางการออกแบบไดทำการเรียงหินไวที่พื้นทองคลอง
ระบายน้ำเพือ่ปองการกดัเซาะไวแลว ทัง้นีต้องอาศยัระยะ
เวลาการกัดเซาะเปนเวลานาน จึงทำใหการเรียงหินถูก
ทำลายไป

3. ในการคำนวณผลตามโปรแกรม HEC - RAS ยงัไม
สามารถบอกถึงระยะเวลาการกัดเซาะที่สะพานไดวาใช
ระยะเวลานานเทาไรจงึทำใหเกดิควาเสยีหายตอสะพานได
จึงควรทดสอบกับโปรแกรมอื่นๆ ที่มีความสามารถในการ
ศกึษาวเิคราะหการกดัเซาะทีส่ะพานเพือ่นำมาเปรยีบเทยีบ
กันได

กติตกิรรมประกาศ
กระผมผรูวมโครงการทำงานวจิยัในครัง้นี ้ขอขอบพระ

คณุ ผอูำนวยการโครงการชลประทานชมุพร, หวัหนาฝาย
วศิวกรรม โครงการชลประทานชมุพร และหวัหนากลมุออก
แบบ สำนักชลประทานที่ 3 ที่กรุณาเอื้อเฟอขอมูลและ
สถานที่ในการทำงานวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ หัวหนาโครงการวิจัยนี้ดวยที่ให
คำปรกึษาและสนบัสนนุในหลายๆ ดานกบัการทำงานวจิยั
นี้ใหเสร็จลุลวงได

ดษุฎ ี พรพระแกว
กนัยายน  2551
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การนำวัชพืชน้ำมาผลิตและปรับปรุงเปนแผนวัสดุเพื่อเสนใยเซลลูโลส
จากแบคทเีรยีใชแทนหนงัสตัว : ทางเลอืกใหมในการควบคมุการแพรระบาด

วัชพืชน้ำในพื้นที่ชลประทาน
Using  of Aquatic Weeds to Produce and Develop the Gelatinous Cellulose for

Advantage of Genuine Leather : New Method of Aquatic Weed Control in Irrigation Area

นางอำพร คลายแกว นางสาวนศิานาถ ละอองพนัธ นางสาวอไุร เพงพศิและนางศริพิร บญุดาว
กลมุงานวชัพชื สำนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน

บทคดัยอ
การนำวัชพืชน้ำมาผลิตและปรับปรุงเปนแผนวัสดุเพื่อเสนใยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย เปนวิธีการควบคุมกำจัดวัชพืช

น้ำในพืน้ทีช่ลประทานดวยการนำไปใชประโยชน โดยการใชเชือ้แบคทเีรยีชนดิ Acetobacter xylinum  ทำการสรางเสน
ใยเซลลูโลสจากวัชพืชรายแรงในพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 7 ชนิดไดแก ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ธูปฤๅษี
(Typha angustifolia) ดปีลนี้ำ (Potamogeton malaianus) สนัตะวาใบพาย (Ottelia alismoides) จอก (Pistia stratiotes)
สาหรายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และผกักระเฉด (Neptunia oleracea) เปนตน ศกึษาลกัษณะทางพฤกษ
ศาสตรของวชัพชื ศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการสรางเสนใยเซลลโูลสของ Acetobacter xylinumในสารละลายของวชัพชืแต
ละชนดิ แบงเปน การศกึษาหาปรมิาณของสารละลายตอการสรางเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum การศกึษาปรมิาณ
เชือ้ Acetobacter xylinum เริม่ตนทีจ่ะใชในการสรางเซลลโูลส ดวยการเปรยีบเทยีบความหนา (มม.) และแรงดงึตอหนวย
พืน้ที ่(กก./50 ตร.ซม.) ของแผนเซลลโูลสจากวชัพชืแตละชนดิ นำผลทีไ่ดมาวเิคราะหทางสถติเิปรยีบเทยีบความแตกตาง
โดยวธิ ีDuncan's multiple range-test (DMRT) พบวาปรมิาณวชัพชืทีใ่หผลด ี2 กก. ปรมิาตร 2 ลติร และปรมิาณสาร
ละลายกบัเชือ้ 80+ 20, 70+ 30 และ75+25 มล.ทีร่ะยะเวลา 5, 6, 7 และ8 วนั ใหผลดทีีส่ดุ การเปรยีบเทยีบชนดิวชัพชื
ทีม่ปีระสทิธภิาพในการสรางเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum พบวาการเปรยีบเทยีบความหนา (มม.) และแรงดงึ
ตอหนวยพืน้ที ่ (กก./50 ตร.ซม.) ใหผลแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั สนัตะวาใบพายหนามากทีส่ดุ จอก ธปูฤๅษ ีและ
ดปีลนี้ำรองลงมา ตามลำดบั และจอก แรงดงึมากทีส่ดุ ผกักระเฉด สาหรายหางกระรอก และดปีลนี้ำรองลงมา ตามลำดบั
วชัพชือืน่ผลไมแตกตางจาก ชดุควบคมุ การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพภายหลงัผสมสารเพิม่ความเหนยีว พบวาการ
เปรยีบเทยีบความหนา (มม.) และแรงดงึตอหนวยพืน้ที ่(กก./50 ตร.ซม.) ใหผลแตกตางกนัอยางมนียัสำคญั Carboxym-
ethyl Cellulose 5%ใหผลทัง้ความหนาและแรงดงึดทีีส่ดุ Sodiumpolyacrelate 5% รองลงมา การศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความทนทานของแผนเซลลโูลสตอน้ำ กรด ดางและเกลอื พบวาการเปรยีบเทยีบความหนา (มม.) และแรงดงึตอหนวย
พืน้ที ่ (กก./50 ตร.ซม.) ใหผลไมแตกตางกนั จากคณุสมบตัคิวามหนา ความเหนยีว ความคงทนและลกัษณะการคงตวั
เมื่อผสมสารเพิ่มความเหนียวของแผนเซลลูโลสที่ไดจากวัชพืชน้ำในการศึกษาวิจัยนี้ สามารถที่จะนำไปประยุกตใช
ทำผลิตภัณฑตางๆหรือใชทำวัสดุทดแทนบางอยางไดดีเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใชใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ ซึง่สามารถสลายเองตามธรรมชาตเิปนการชวยลดสภาวะโลกรอนได

คำสำคญั เสนใยเซลลโูลส เชือ้แบคทเีรยี Acetobacter xylinum

IR
R
 0

6
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บทนำ
วธิกีารนำวชัพชืน้ำ (Aquatic Weeds) มาใชประโยชน

เปนวธิทีีช่วยแกปญหาการระบาดของวชัพชืน้ำ โดยรกัษา
สมดุลนิเวศ ปลอดภัยตอสภาพแวดลอมและไมสิ้นเปลือง
งบประมาณ เนื่องจากการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อใหเกิด
ประโยชนสงูสดุเปนหนาทีห่ลกัของกรมชลประทานทัง้ทาง
ดานอปุโภค บรโิภค และเพยีงพอตอความตองการของผใูช
น้ำโดยเฉพาะเกษตรกร เมือ่มวีชัพชืน้ำทีไ่ปทำใหเกดิความ
เสยีหายเปนอนัตรายตอแหลงน้ำ จงึตองมกีารควบคมุหรอื
กำจดั เพือ่ปองกนัแหลงน้ำจากวชัพชืน้ำ เนือ่งจากวชัพชืน้ำ
สามารถเจรญิเตบิโตและขยายพนัธไุดรวดเรว็ จงึมกีารแพร
ระบาดไดงาย ดงันัน้การพจิารณาวธิกีารแกปญหาจำเปน
ตองพิจารณาใหรอบคอบ เพื่อปองกันแหลงน้ำถูกทำลาย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเลือกวิธีการควบคุมวัชพืชน้ำ
ดวยการนำไปใชใหเกดิประโยชน (Utilization) และเพือ่ชวย
ใหเกษตรกรมีรายไดจากอาชีพเสริม  ซึ่งแบคทีเรีย
Acetobacter ชนดินีส้ามารถเพาะเลีย้งไดงายในมะพราว
นำมาใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมขนมวุน
มะพราว ดังนั้นจึงนำแบคทีเรีย Acetobacter มาพัฒนา
รวมกับวัชพืชน้ำเพื่อใหเกิดเสนใยที่เหนียวและคงทน
สามารถนำมาใชแทนวสัดสุงัเคราะหบางชนดิไดเปนอยาง
ดีในอนาคตได

อปุกรณและวธิกีารวจิยั
1. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของวัชพืชรายแรง

ในพืน้ทีช่ลประทานทีน่ำมาใชศกึษา ในสภาพเรอืนทดลอง
คัดเลือกและขยายพันธุ โดยคัดเลือกตนที่แข็งแรง ขนาด
เทาๆกนั ปลกูลงในบอทดลอง บนัทกึเกบ็รวบรวมขอมลูการ
เปลี่ยนแปลงและลักษณะทั่วๆไปของวัชพืช

2. เกบ็รวมรวมวชัพชืรายแรงทัง้หมด 7 ชนดิ ลางแลว
ผึง่ใหแหง ใสเครือ่งตดัเพือ่ชวยในการยอยใหเรว็ขึน้

3. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางเสนใยเซลลูโลสของ
Acetobacter xylinumในสารละลายของวชัพชืแตละชนดิ

3.1ศึกษาหาปริมาณของสารละลายตอการสราง
เซลลโูลสของ Acetobacter xylinum
3.1.1 ศึกษาหาปริมาณที่แนนอนของวัชพืชที่

จะนำมาใชตมในการสรางเซลลูโลสของ
Acetobacter xylinum นำวชัพชืทัง้ 7 ชนดิ
ทีเ่ตรยีมไว (ขอ 2.) มาชัง่น้ำหนกัตางกนั ไดแก
1 กก. 2 กก.และ 3 กก. ใสน้ำใหทวมแลว
นำไปตมใหเปอยจับเวลาใหเทากันทุกพืช
ไดแก 5, 10, 15, 20, 25 และ30 วนั

3.1.2 นำมากรองเอากากออกปรบัสารละลายทีไ่ด
ดวยน้ำกลัน่เปน 2 ลติร และ 3 ลติรนำไปนึง่
ดวยหมอนึง่ไอน้ำ (autocave)

3.1.3 นำสารละลายมาใสจานเพาะเชื้อ ที่ 0(น้ำ
กลัน่ 100 มล.), 10, 20, 40, 60, 80 และ100
มลิลลิติร ทำ 3 ซ้ำ3 ชดุ

3.1.4 นำเชือ้แบคทเีรยี Acetobacter xylinum ใส
ในจานเพาะเชือ้ทีใ่สสารละลายเรยีบรอยแลว
(3.1.3) ที ่10, 20และ30 มลิลลิตร ตามลำดบั
ทิง้ไวทีอ่ณูหภมูหิองทีร่ะยะเวลา 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9และ10 วนั

3.1.5 นำไปลางน้ำแลวตากใหแหง
3.1.6 นำไปวัดความหนา (มม.) และแรงดึงตอ

หนวยพืน้ที ่(กก./50 ตร.ซม.)
3.1.7 บันทึกผลรวบรวมขอมูล  นำผลที่ ไดมา

วเิคราะหผลทางสถติเิปรยีบเทยีบความแตก
ตางโดยวธิ ีDuncan's multiple range-test
(DMRT)

3.2การศกึษาปรมิาณเชือ้ Acetobacter xylinum เริม่
ตนที่จะใชในการสรางเซลลูโลส

เตรยีมวชัพชื ลางและผึง่แหง ใชเครือ่งตดัแลวนำไป
ชัง่น้ำหนกั 2 กก

ตมนาน 15 วนั กรองสารละลายทีต่มได
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3.2.1 นำสารละลายมาใสจานเพาะเชื้อ และเติม
เชือ้ Acetobacter xylinum โดยใชอตัราการ
ทดลองดังนี้
1. สารละลาย 0(น้ำกลั่น) ใชปริมาตร 100
มล.ตอเชือ้ 30 มลิลลิติร

2. สารละลาย ปริมาตร 95 มล.ตอเชื้อ 5
มิลลิลิตร

3. สารละลาย ปริมาตร 90 มล.ตอเชื้อ 10
มิลลิลิตร

4. สารละลาย ปริมาตร 85มล.ตอเชื้อ 15
มิลลิลิตร

5. สารละลาย ปริมาตร 80 มล.ตอเชื้อ 20
มิลลิลิตร

6. สารละลาย ปริมาตร 75 มล.ตอเชื้อ 25
มิลลิลิตร

7 สารละลาย ปริมาตร 70 มล.ตอเชื้อ 30
มลิลลิติร ทำทัง้หมด 3 ซ้ำ

3.2.2 นำไปลางดวยน้ำสะอาดแลวตากใหแหง
3.2.3 นำไปวัดความหนา (มม.) และแรงดึงตอ

หนวยพืน้ที ่(กก./50 ตร.ซม.)
3.2.4 นำผลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติเปรียบ

เทยีบความแตกตางโดยวธิ ีDuncan's mul-
tiple range-test (DMRT)

4. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายหลังผสม
สารเพิม่ความเหนยีว

4.1นำวชัพชืทัง้ 7 ชนดิ ทีเ่ตรยีมไว (ขอ 2.) มาชัง่น้ำหนกั
2 กก. ใสน้ำใหทวมแลวนำไปตมใหเปอยจบัเวลาให
เทากนัทกุพชื 15 วนั

4.2นำมากรองเอากากออกปรบัสารละลายทีไ่ดดวยน้ำ
กลั่นเปน  2 ลิตร  นำไปนึ่งดวยหมอนึ่ งไอน้ำ
(autocave) ทีค่วามดนั 15 ปอนด/ตร.นิว้ อณุหภมูิ
120 0C เปนเวลา 20 นาที

4.3นำน้ำกลั่นและสารละลายตมที่ไดใสในจานเพาะ
เชือ้อยางละ 80 มล.ทำ 3 ซ้ำ

4.4 เตรยีมสารเพิม่ความเหนยีว ดงันี้
1 แปงขาวเหนยีว เจลลาตไินซ 5%
2 แปงมนัสำปะหลงัแคทไอออน 5%
3 Bentonite 5%
4 Carboxymethyl Cellulose 5%
5 Sodiumpolyacrelate 5%
โดยใชปริมาตรอยางละ 20 มล.ใสลงในจาน
เพาะเชือ้ (4.3)

4.5 เตมิเชือ้ Acetobacter xylinum ปรมิาตร 20 มล.ลง
ไปในจานเพาะเชือ้ (4.3) ทิง้ไวที ่อณุหภมูหิองเปน
ระยะเวลา 3, 4, 5, 6, 7, 8 วนั นำไปลางดวยน้ำ
แลวตากใหแหง

เชือ้ Acetobacter xylinum ตวงสารละลายและเชื้อ
ใสในจานเพาะเชือ้

ทิง้ไวทีอ่ณูหภมูหิองทีร่ะยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
และ10 วนั

ลางดวยน้ำเปลา ตากแดดใหแหง ผึง่ใหแหงสนทิกอนนำไปวดัความหนาและแรงดงึ
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4 6 นำแผนเซลลโูลสทีไ่ดมาตดัเปนแผนสีเ่หลีย่มพืน้ผา
ขนาด 5x10 ซม.แลวไปวดัความหนา (มม.) และแรง
ดงึตอหนวยพืน้ที ่(กก./50 ตร.ซม.)

4.7บันทึกผลรวบรวมขอมูล นำผลที่ไดมาวิเคราะห
ผลทางสถิติเปรียบเทียบความแตกตางโดยวิธี
Duncan's multiple range-test (DMRT)

5. ศึกษาเปรียบเทียบความทนทานของแผนเซลลูโลส
จากวชัพชืแตละชนดิตอน้ำกลัน่ เกลอื กรด และดาง

5.1ทำวธิกีารเหมอืน 4.1และ4.2
5.2นำน้ำกลั่นและสารละลายที่ตมไดใสในจานเพาะ

เชือ้อยางละ 80 มล.ทำ 3 ซ้ำ
5.3 เตมิเชือ้ Acetobacter xylinum ปรมิาตร 20 มล.

ลงไปในจานเพาะเชื้อ (5.2) ทิ้งไวที่ อุณหภูมิหอง
เปนระยะเวลา 7 วัน นำไปลางดวยน้ำแลวตาก
ใหแหง

5.4นำแผนเซลลโูลสทีไ่ดมาตดัเปนแผนสีเ่หลีย่มพืน้ผา
ขนาด 5x10 ซม.แลวนำไปแชในสารละลาย 24
ชม.ดังนี้
1. น้ำกลั่น
2. สารละลายเกลอื Sodiumchloride
ความเขมขน 1%

3. สารละลายกรด Hydrochloric acid
ความเขมขน 1%

4. สารละลายดาง Sodiumhydroxide
ความเขมขน 1%

5 5นำมาลางน้ำแลวผึง่แหง นำไปวดัความหนา (มม.)
และแรงดงึตอหนวยพืน้ที ่ (กก./50ตร.ซม.)

5.6บนัทกึผลรวบรวมขอมลู นำมาวเิคราะหผลทางสถติิ
เปรยีบเทยีบความแตกตางโดยวธิ ีDuncan's Mul-
tiple RangeTest (DMRT)

ลกัษณะแผนเซลลโูลสทีไ่มได
ผสมสารเพิม่ความ

ลกัษณะแผนเซลลโูลสทีผ่สมสารเพิม่ความเหนยีว วดัพืน้ทีแ่ผนหาแรงดงึ

เตรยีมสารละลายกรดดาง
และเกลือ

นำแผนเซลลโูลสไปแชในสารละลายทีเ่ตรยีมไวแลวนำมาผึง่ใหแหงใหแหงกอน
นำไปวดัความหนาและแรงดงึ

วดัความหนาดวยเครือ่งวดัความหนา (Vernior) ชนดิ micro meter

วดัแรงดงึดวยเครือ่งวดัแรงดงึ (Tention Testing Machine)
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ผลการทดลองและวิจารณ
จากการทดลองพบวาผลการศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการ

สรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinumในสาร
ละลายของวัชพืชแตละชนิด

1. ผลการศึกษาหาปริมาณของวัชพืชที่นำมาใชและ
ระยะเวลายอยสลายดวยความรอนตอการสรางเซลลูโลส
ของ Acetobacter xylinum วัชพืชที่นำมาใชศึกษา ยอย
นาน 5, 10, 15, 20, 25 และ30 วนั ภายหลงัการยอย ปรับ
ปรมิาตรใหเปน 2,000 มล.และ 3,000 มล. พบวาน้ำหนกั
วชัพชื 1 กก. ภายหลงัการยอยปรบัปรมิาตรใหเปน 2,000
มล.และ 3,000 มล. วชัพชืทัง้ 7 ชนดิ ไมมกีารสรางเสนใย
เซลลูโลสของ Acetobacter xylinum แตมีเชื้อราขึ้นแทน
น้ำหนกัวชัพชื 2 กก. ยอยนาน 5และ 10 วนั ภายหลงัการ
ยอยปรบัปรมิาตรใหเปน 2,000 มล.และ 3,000 มล. ไมมี
การสรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum แต
มเีชือ้ราขึน้แทน แตยอยนาน 15, 20, 25 และ30 วนั ภาย
หลงัการยอยปรบัปริมาตรใหเปน 2,000 มล.ใหผลการสราง
เสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum ดีกวาปรับ
ปรมิาตรใหเปน 3,000 มล. น้ำหนกัวชัพชื 3 กก. ยอยนาน
5และ 10 วนั ภายหลงัการยอยปรบัปรมิาตรใหเปน 2,000
มล.และ 3,000 มล. ไมมีการสรางเสนใยเซลลูโลสของ

Acetobacter xylinum แตมเีชือ้ราขึน้แทน แตยอยนาน 15,
20, 25 และ30 วนั ภายหลงัการยอยปรบัปรมิาตรใหเปน
2,000 มล.และ 3,000 มล. ใหผลการสรางเสนใยเซลลโูลส
ของ Acetobacter xylinum ไมดีเหมือนใชน้ำหนักวัชพืช
2 กก.

2. ผลการศกึษาปรมิาณเชือ้ Acetobacter xylinum เริม่
ตนทีจ่ะใชในการสรางเซลลโูลส ดงันี ้พบวาการใชปรมิาณ
สารละลายตัวอยาง 95, 90และ85 มล.ปริมาณเชื้อ
Acetobacter xylinum 5, 10และ15 มล. ไมมกีารสรางเสน
ใยเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum แตมเีชือ้ราขึน้แทน
พบวาการใชปริมาณสารละลายตัวอยาง 80, 75และ70
มล.ปริมาณเชื้อ Acetobacter xylinum 20, 25และ30
มล.มกีารสรางเสนใยเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum
ที่ระยะเวลา 3, 4, 5, 6, 7 และ8 วัน มีการสรางเสนใย
เซลลูโลสไดดีเปนแผนบางเงาสีน้ำตาลออนทุกพืชมีสีใกล
เคียงกัน ยกเวนผักกระเฉดจะมีสีเขมคอนขางดำ ผลการ
ศึกษาในการสรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter
xylinum ปริมาณสารละลาย 80 มล.ใชปริมาณเชื้อ
Acetobacter xylinum 20 มล. ดวยการวดัความหนา (มม.)
และแรงดงึตอหนวยพืน้ที ่(กก./50 ตร.ซม.) ตารางที ่1 วชัพชื
แตละชนดิใหผลความหนา (มม.) แตกตางกนัและแตกตาง

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพวชัพชืทีม่ผีลตอการสรางเสนใยเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum
ดวยปรมิาณ 80+20 มล. โดยวดัความหนา (มม.)และแรงดงึ(กก./50 ตร.ซม.)

ภาพที ่1 เปรยีบเทยีบแรงดงึ(กก./50 ตร.ซม.)
ของแผนเซลลโูลส ที ่80+20 มม.

ชนิดวัชพืช ความหนา แรงดึง
(มม.) (กก./50 ตร.ซม.)

ชดุควบคมุ 0.013c* 1.805c*
ผกัตบชวา 0.041bc 4.873b
ธปูฤๅษี 0.039bc 4.086bc
จอก 0.060b 9.574a

สาหรายหางกระรอก 0.045bc 4.511b
ผักกระเฉด 0.041bc 5.380b
ดีปลีน้ำ 0.045bc 5.353b

สันตะวาใบพาย 0.095a 4.196bc
Mean 0.048 4.972

CV (%) 119.87 114.43

* ในคอลมันเดยีวกนัตวัอกัษรพมิพเลก็ตางกนัแสดงความแตกตางอยางมี
   นยัสำคญัที ่p<0.05 โดย Duncan's multiple range-test (DMRT)
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จากชุดควบคุมอยางมีนัยสำคัญ สันตะวาใบพายให
ผลหนาที่สุด 0.095a จอกรองลงมา 0.060b ดีปลีน้ำ
สาหรายหางกระรอก ผกัตบชวา ผกักระเฉด และธปูฤๅษใีห
ผลไมแตกตางกนั 0.045bc, 0.045bc, 0.041bc, 0.041bc
และ0.039bc ตามลำดบั ชดุควบคมุ 0.031c ผลแรงดงึตอ
หนวยพืน้ที ่(กก./50 ตร.ซม.) แตกตางกนัและแตกตางจาก
ชดุควบคมุอยางมนียัสำคญั จอกใหผลสงูทีส่ดุ 9.574a ผกั
กระเฉด ดีปลีน้ำผักตบชวา และสาหรายหางกระรอก ให
ผลไมแตกตางกัน รองลงมา 5.380b, 5.353b, 4.873b
และ4.873b 4.511b ตามลำดับสันตะวาใบพาย และธูป
ฤๅษีใหผลไมแตกตางกัน 4.196bc และ4.086bc ตาม
ลำดบัแตกตางจากชดุควบคมุ 1.805c

3.ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพวชัพชืทีม่ผีลตอการ
สรางเสนใยเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum ภายหลงั
ผสมสารเพิม่ความเหนยีว โดยวดัความหนา (มม.) และแรง
ดงึ (กก./50 ตร.ซม.) ทีร่ะยะเวลา 7 วนั ตารางที ่18 พบวา
การวดัความหนา (มม.) วชัพชืแตละชนดิใหผลแตกตางกนั
อยางมีนัยสำคัญ สันตะวาใบพายใหผลการวัดความหนา
(มม.) ดทีีส่ดุ 0.118a จอกและดปีลนี้ำใหผลไมแตกตางกนั
ทางสถติริองลงมา 0.113abและ0.112ab ตามลำดบั ผกั

ตบชวาและสาหรายหางกระรอกใหผลไมแตกตางกันทาง
สถิติรองลงมา 0.073abcและ0.076abc ตามลำดับ ผัก
กระเฉด ใหผลความหนารองลงมา 0.065bc ชุดควบคุม
และธูปฤๅษีใหผลความหนาไมแตกตางกันทางสถิติต่ำสุด
0.060cและ0.062c ตามลำดับ การวัดแรงดึง (กก./50
ตร.ซม.) วัชพืชแตละชนิดใหผลแตกตางกันอยางมีนัย
สำคญั จอกและสาหรายหางกระรอกใหผลแรงดงึดทีีส่ดุไม
แตกตางกนัทางสถติ ิ20.191aและ12.088a ตามลำดบั ผกั
ตบชวา ผักกระเฉดและดีปลีน้ำใหผลไมแตกตางกันทาง
สถติริองลงมา 13.190b, 12.052bและ12.270bตามลำดบั
ธูปฤๅษีและสันตะวาใบพายใหผลรองลงมา 10.082c
และ9.417c ตามลำดบั ชดุควบคมุ ผลต่ำสดุ 4.748d

4.ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพวชัพชืทีม่ผีลตอการ
สรางเสนใยเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum ภายหลงั
การทดสอบกบัสารละลายน้ำกลัน่ กรด ดาง และเกลอื โดย
วดัความหนา (มม.) และแรงดงึ (กก./50 ตร.ซม.) ทีร่ะยะ
เวลา 7 วนั ตารางที ่21 พบวาวชัพชืใหผลการทดสอบความ
ทนทานตอสารละลายดวยการวัดความหนาแตกตางกัน
อยางมนียัสำคญั สนัตะวาใบพาย ใหผลการวดัความหนา
ดทีีส่ดุ 0.200a ดปีลนี้ำ ใหผลรองลงมา 0.101b ธปูฤๅษี

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพวชัพชืทีม่ผีลตอการสรางเสนใยเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum
ภายหลงัผสมสารเพิม่ความเหนยีว โดยวดัความหนา (มม.)และแรงดงึ(กก./50 ตร.ซม.) ทีร่ะยะเวลา 7 วนั

ภาพที ่2 เปรยีบเทยีบแรงดงึ (กก./50 ตร.ซม.)
ของแผนเซลลโูลส ภายหลงัผสมสาร
เพิม่ความเหนยีว

ชนิดวัชพืช ความหนา แรงดึง
(มม.) (กก./50 ตร.ซม.)

ชดุควบคมุ 0.060c* 4.748d*
ผกัตบชวา 0.073abc 13.190b
ธปูฤๅษี 0.062c 10.082c
จอก 0.113ab 20.191a

สาหรายหางกระรอก 0.076abc 12.088a
ผักกระเฉด 0.065bc 12.052b
ดีปลีน้ำ 0.112ab 12.270b

สันตะวาใบพาย 0.118a 9.417c
Mean 0.08 11.75

CV (%) 44.71 37.80

* ในคอลมันเดยีวกนัตวัอกัษรพมิพเลก็ตางกนัแสดงความแตกตาง
  อยางมนียัสำคญัที ่p<0.05 โดย Duncan's multiple range-test (DMRT)
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ตารางที ่3 การศกึษาเปรยีบเทยีบความทนทานของแผนเซลลโูลสจากวชัพชืแตละชนดิตอน้ำกลัน่ เกลอื กรด และดาง

ภาพที ่3 เปรยีบเทยีบแรงดงึ (กก./50 ตร.ซม.)
ของแผนเซลลโูลส ภายหลงัการทดสอบ
กบัน้ำ กรด ดางและเกลอื

ชนิดวัชพืช ความหนา แรงดึง
(มม.) (กก./50 ตร.ซม.)

ชดุควบคมุ 0.038e* 3.103g*
ผกัตบชวา 0.063cd 10.685ab
ธปูฤๅษี 0.071c 6.766f
จอก 0.018e 15.549a

สาหรายหางกระรอก 0.052d 10.110cd
ผักกระเฉด 0.080c 9.781d
ดีปลีน้ำ 0.101b 11.150b

สันตะวาใบพาย 0.200a 8.800e
Mean 0.08 9.49

CV (%) 67.50 36.34

* ในคอลมันเดยีวกนัตวัอกัษรพมิพเลก็ตางกนัแสดงความแตกตางอยางมี
  นยัสำคญัที ่p<0.05 โดย Duncan's multiple range-test (DMRT)

และผักกระเฉดใหผลไมแตกตางกันทางสถิติรองลงมา
0.071cและ0.080c ตามลำดบั ผกัตบชวาใหผลรองลงมา
0.063cd สาหรายหางกระรอกใหผลรองลงมา 0.052d ชดุ
ควบคมุใหผลต่ำสดุ 0.038e การวดัแรงดงึ(กก./50 ตร.ซม.)
จอกใหผลดีที่สุด 15.549a ดีปลีน้ำใหผลรองลงมา
11.150b ผักตบชวาใหผลรองลงมา 10.685c สาหราย
หางกระรอกใหผลรองลงมา 10.110cd ผักกระเฉดให
ผลรองลงมา 9.781d สันตะวาใบพายใหผลรองลงมา
8.800e ธปูฤๅษใีหผลรองลงมา 6.766f ชดุควบคมุ ใหผลต่ำ
สดุ 3.103g

สรปุและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางเสนใย

เซลลูโลสของ Acetobacter xylinumในสารละลายของ
วชัพชืแตละชนดิ โดยการศกึษาหาปรมิาณของสารละลาย
ตอการสรางเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum การ
ศกึษาปรมิาณเชือ้ Acetobacter xylinum เริม่ตนทีจ่ะใชใน
การสรางเซลลูโลส พบวาปริมาณวัชพืชที่ใหผลดี 2 กก.
ปรมิาตร 2 ลติร และปรมิาณสารละลายกบัเชือ้ 80+ 20,
70+ 30 และ75+25 มล.ทีร่ะยะเวลา 5, 6, 7 และ8 วนั ให
ผลดีที่สุด การเปรียบเทียบชนิดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพใน
การสรางเซลลโูลสของ Acetobacter xylinum พบวาการ

เปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึงตอหนวยพื้นที่
(กก./50 ตร.ซม.) ใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
สันตะวาใบพายหนามากที่สุด จอก ธูปฤๅษี และดีปลีน้ำ
รองลงมา ตามลำดับ และจอก มีแรงดึง มากที่สุด ผัก
กระเฉด สาหรายหางกระรอก และดปีลนี้ำรองลงมา ตาม
ลำดบั วชัพชือืน่ผลไมแตกตางจาก ชดุควบคมุ การศกึษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพภายหลังผสมสารเพิ่มความ
เหนยีว พบวาการเปรยีบเทยีบความหนา (มม.) และแรงดงึ
ตอหนวยพืน้ที ่ (กก./50 ตร.ซม.) ใหผลแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญั Carboxymethyl Cellulose 5%ใหผลทัง้ความ
หนาและแรงดงึดทีีส่ดุ Sodiumpolyacrelate 5% รองลงมา
การศกึษาเปรยีบเทยีบความทนทานของแผนเซลลโูลสจาก
วชัพชืแตละชนดิตอน้ำกลัน่ เกลอื กรด และดางพบวาการ
เปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึงตอหนวยพื้นที่
(กก./50 ตร.ซม.) ใหผลไมแตกตาง จากคุณสมบัติความ
หนา ความเหนยีว ความคงทนและลกัษณะการคงตวัเมือ่
ผสมสารเพิม่ความเหนยีวของแผนเซลลโูลสทีไ่ดจากวชัพชื
น้ำในการศึกษาวิจัยนี้ สามารถที่จะนำไปประยุกตใช
ทำผลติภณัฑตางๆหรอืใชทำวสัดทุดแทนบางอยางไดดเีพือ่
สรางนวตักรรมใหมๆ จากธรรมชาตแิละวสัดเุหลอืใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด ซึ่งสามารถยอยสลายเองตามธรรมชาติ
เปนการชวยลดสภาวะโลกรอนได
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ปญหาการระบาดของวชัพชืน้ำ (macrophyte) และการจดัการทีถ่กูตอง
เพือ่รกัษาสมดลุทางระบบนเิวศ อางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูจงัหวดัชยัภมูิ

Problem on the Infestation of Weeds (macrophyte) and Correctly Control for
the Equilibrium Ecosystem in Lamkhanchu Reservior, Chaiyapoom Province

นศิานาถ  ละอองพนัธ  ศริพิร  บญุดาว  อไุร  เพงพศิ  และอำพร  คลายแกว
กลมุงานวชัพชื สำนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน

บทคดัยอ
การศกึษาชนดิ ปรมิาณ การแพรกระจาย และความสมัพนัธระหวางคณุภาพน้ำกบัการเจรญิเตบิโตของวชัพชืน้ำใน

อางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูตัง้แตเดอืนม.ีค. 2551 ถงึ เดอืนก.พ. 2552 เกบ็ตวัอยาง 12 จดุ ซึง่กระจายทัว่พืน้ที ่ทกุๆ 2 เดอืน จาก
ผลการศกึษาพบวชัพชืน้ำทัง้หมด 10 ชนดิ (specie) 8 วงศ (family) กลมุเดนคอืวชัพชืใตน้ำ (submerged plants) โดย
ชนดิเดนทีพ่บไดแก ดปีลนี้ำ (Potamogeton malaianus Miq.) สนัตะวาใบพาย (Ottelia alismoides (L.) Pers.) และ
สาหรายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle) คาเฉลีย่ผลผลติมวลชวีภาพ (biomass) ในรอบปของวชัพชืน้ำ
ในอางฯ คอื 414.72 กรมัน้ำหนกัสด/ตร.ม. และ 37.15 กรมัน้ำหนกัแหง/ตร.ม. ในเดอืนก.ค.2551 และ ม.ค.2552 พบดปีลี
น้ำเจรญิเตบิโตและขึน้หนาแนน บรเิวณใกลกบัทีม่กีารเลีย้งปลาในกระชงั (จดุเกบ็ตวัอยางที ่2) โดยมนี้ำหนกัสด 1690.20
และ 1420.33 กรมั/ตร.ม. และน้ำหนกัแหง 131.51 และ 123.11 กรมั/ตร.ม. เดอืนก.ย. 2551 พบหางกระรอกเจรญิเตบิ
โตหนาแนนมาก บรเิวณจดุเกบ็ตวัอยางที ่4 โดยมนี้ำหนกัสด 4,000.00 กรมั/ตร.ม. น้ำหนกัแหง 318.42 กรมั/ตร.ม. สำหรบั
ดปีลนี้ำและสาหรายหางกระรอกพบวา มกีารเจรญิเตบิโตและแพรกระจายบรเิวณหนาเขือ่นและบรเิวณทีม่กีารเลีย้งปลา
ในกระชงัเปนสวนใหญ มกีารเจรญิเตบิโตทีร่ะดบัความลกึ 0.2-2.9 เมตร ในเดอืนก.พ. 2552 พบดปีลนี้ำและสาหราย
หางกระรอกเจรญิเตบิโตและครอบคลมุพืน้ทีส่งูสดุ 50.0 และ 41.7 % ตามลำดบั สำหรบัพชืวงศสาหรายไฟไดแก Nitella
spp. จดัเปนชนดิเดนและมคีวามหนาแนนมากในชวงเดอืนม.ีค.-พ.ค. 2551 และในเดอืนม.ีค. 2551 สนัตะวาใบพายและ
Nitella spp. มกีารเจรญิเตบิโตและคลอบคลมุพืน้ทีส่งูสดุ 50.0-66.7 % ตามลำดบั

ความสมัพนัธระหวางคณุภาพน้ำกบัการเจรญิเตบิโตของวชัพชืน้ำ พบวา การเจรญิเตบิโตของดปีลนี้ำมคีวามสมัพนัธ
เชงิลบกบัอณุหภมูนิ้ำ มวลชวีภาพของสนัตะวาใบพายมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัความขนุ ไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N)
และออรโธ-ฟอสเฟต (PO4-P) สวนความยาวตนมคีวามสมัพนัธเชงิลบกบัความเปนกรด-ดางและความนำไฟฟา สวนมวล
ชวีภาพของสาหรายหางกระรอกมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) สำหรบัสาหรายเสนดายพบวา
น้ำหนกัสดมคีวามสมัพนัธเชงิลบกบัโพแทสเซยีม นอกจากนีย้งัพบวามวลชวีภาพของ Nitella spp. มคีวามสมัพนัธเชงิ
บวกกบัอณุหภมูแิละความนำไฟฟา แตมคีวามสมัพนัธเชงิลบกบัความขนุและไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N)

เนื่องจากมีการทำการเกษตรบริเวณรอบอางฯ ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ทำใหแหลงน้ำมีธาตุอาหารสูงเนื่องจากมี
การชะลางของปยุ อาหารสตัวและสารเคม ีไหลลงสแูหลงน้ำ รวมทัง้ธาตอุาหารจากการเลีย้งปลาในกระชงั สงผลใหวชัพชื
น้ำเจรญิเตบิโตอยางรวดเรว็ มวลชวีภาพของวชัพชืน้ำในรอบปมแีนวโนมเพิม่ขึน้และเขาสภูาวะวกิฤตหากไมมกีารจดัการ
ทีด่ ีดงันัน้แนวทางการจดัการเบือ้งตนควรแกปญหาจากสาเหตทุีก่อใหเกดิการสะสมธาตอุาหารในแหลงน้ำ

คำสำคญั  วชัพชืน้ำ มวลชวีภาพ คณุภาพน้ำ อางเกบ็น้ำลำคนัฉู
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บทนำ
อางเกบ็น้ำลำคนัฉ ู ตัง้อยทูีบ่านโคกพงาด ต.โคกเพชร

พฒันา อ.บำเหนจ็ณรงค จ.ชยัภมู ิถกูสรางขึน้มาเพือ่ชวย
แกปญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใชในการอุปโภคและ
บรโิภคของราษฎรในพืน้ที ่ ซึง่สวนใหญประกอบอาชพีการ
เกษตร และมกัเกดิปญหาการขาดแคลนน้ำ

พืน้ทีอ่างเกบ็น้ำขนาด 4,810 ไร ครอบคลมุ ต.โคกเพชร
พัฒนา อ.บำเหน็จณรงค และ ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต
จ.ชยัภมู ิเริม่กอสรางในป 2532 ตวัเขือ่นเปนคนัดนิ ขนาด
ความกวาง 8 เมตร ความยาวสนัเขือ่นรวมคนัดนิรอบเขือ่น
กวา 2 กม. แลวเสร็จในป 2539 และเริ่มกักเก็บน้ำเดือน
ตลุาคม 2539

จากการสำรวจพืน้ทีบ่รเิวณรอบๆ อางฯ เมือ่เดอืน ก.พ.
2551 กอนศึกษาวิจัย พบวาเริ่มมีการระบาดของวัชพืช
วชัพชืทีพ่บบรเิวณตนน้ำ  ไดแก  ธปูฤๅษแีละไมยราบยกัษ
นอกจากนีย้งัพบดปีลนี้ำ และสนัตะวาใบพาย  แพรกระจาย
ในภายอางฯ ซึ่งวัชพืชดังกลาวเจริญเติบโตและแพร
กระจายอยางรวดเร็ว และลวนแตเปนกลุมวัชพืชที่แพร
ระบาดรุนแรงและเปนปญหาในพื้นที่ชลประทานเปนสวน
ใหญ  หากไมมีการจัดการที่ดี การควบคุมและการกำจัด
จะทำไดยาก กอใหเกิดปญหาอื่นตามมาเชน การขาด
แคลนน้ำ สาหรายบลมู อตัราการไหลของน้ำในคลองสงน้ำ
ลดลง เปนตน

จะเห็นวาการวางแผนการจัดการที่ดีจึงเปนสิ่งจำเปน
และยังชวยลดงบประมาณการกำจัดวัชพืช รวมทั้งชวย
รกัษาสมดลุของนเิวศในแหลงน้ำดวย  ดงันัน้ความรคูวาม
เขาใจทางนิเวศวิทยาแหลงน้ำ จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่
จะชวยใหเราเขาใจกลไกทางธรรมชาติ เพื่อเปนประโยชน
และเปนขอมูลในการอนุรักษและการจัดการบริหารแหลง
น้ำ โดยเฉพาะแหลงน้ำทีเ่ริม่มกีารแพรกระจายของวชัพชืดงั
นั้นวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาชนิด การแพรกระจาย
และมวลชวีภาพของวชัพชืน้ำ ศกึษาความสมัพนัธระหวาง
การเจริญเติบโตกับคุณภาพน้ำ และหาแนวทางควบคุม
และการจัดการแหลงน้ำเพื่อลดการแพรระบาดของวัชพืช
น้ำและรักษาสมดุลของนิเวศวิทยาแหลงน้ำ

วิธีการวิจัย
วธิกีาร แบงการศกึษาเปน 3 ตอนดงันี้
ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานของอางเก็บน้ำ

และสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดเก็บตัวอยาง
ตอนที ่ 2 ศกึษาการเจรญิเตบิโตและการแพรกระจาย

ของวชัพชืน้ำ
สมุเกบ็ตวัอยางวชัพชืน้ำ ใชควอตแดรตขนาด 1x1 เมตร

เกบ็ตัง้แตรมิฝงเขาไป จดุเกบ็ 12 จดุ  จดุละ 3 ซ้ำ  ทกุๆ 2
เดอืน เริม่ศกึษา ม.ีค. 2551   สิน้สดุ ก.พ. 2552 แลวนำมา
จำแนกชนดิ วดัการเจรญิเตบิโต หาความหนาแนน และการ
แพรกระจาย

ตอนที ่3 ศกึษาความสมัพนัธระหวางการเจรญิเตบิโต
กับคุณภาพน้ำ

วัดคุณภาพน้ำในสนามและเก็บน้ำเพื่อวิ เคราะห
คุณภาพน้ำในหองปฏิบัติการ ในแตละจุดเก็บ ซึ่งเปนจุด
เดยีวกบัจดุเกบ็พชื เกบ็ทกุๆ 2 เดอืน ตัง้แต ม.ีค. 2551 ถงึ
ก.พ. 2552 โดยวดัอณุหภมู ิความเปนกรด-เบส (pH)  ความ
นำไฟฟา (EC) ความขนุของน้ำ (turbidity) วเิคราะหหาไน
เตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) ไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N)
แอมโมเนยี-ไนโตรเจน (NH3-N) ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด
(TKN) ฟอสฟอรสัทัง้หมด (TP) ออรโธ-ฟอสเฟต (PO4-P)
และ โพแทสเซยีม (K)

ผลการวิจัย
ตอนที ่1 ศกึษาลกัษณะทางสณัฐานของอางเกบ็น้ำ
ความยาวทีส่ดุ (maximum length) ประมาณ 5.714

กม. ความกวางทีส่ดุ (maximum width) ประมาณ 2.743
กม. พืน้ทีผ่วิหนาน้ำ (surface area) 7,200  ตร.กม. (780
ไร)  พืน้ทีร่บัผลประโยชนทายน้ำของอางฯ 47,500 ไร ระดบั
น้ำเกบ็กกั +265.000 เมตร (รทก.) ระดบัน้ำสงูสดุ 266.870
เมตร (รทก.) ความยาวชายฝง (shoreline length)
ประมาณ 28.857 กม. ระหวางศึกษาวิจัยในเดือน
ม.ีค.2551-ก.พ.2552 ปรมิาตรน้ำในอางฯ 29.043-43.150
ลาน ลบ.ม. ระดบัน้ำ 262.770-265.070 เมตร (รทก.)
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แผนทีอ่างเกบ็น้ำลำคนัฉ ูและจดุเกบ็ตวัอยาง

ตอนที ่ 2 ศกึษาการเจรญิเตบิโตและการแพรกระจาย
ของวชัพชืน้ำ

ผลการสำรวจระหวางเดือนมี.ค. 2551 ถึงเดือนก.พ.
2552 ทกุๆ 2 เดอืน พบวชัพชืน้ำทัง้หมด 8 วงศ (family)
10 สกุล (genus) 10 ชนิด (species) จำแนกตาม
นเิวศวทิยาไดดงันี ้กลมุวชัพชืใตน้ำ (submerged plants)
พบมากสดุ จำนวน 4 วงศ 6 สกลุ 6 ชนดิ รองลงมาเปน
กลมุวชัพชืชายน้ำ (marginal plants) พบ 3 วงศ กลมุวชัพชื
ลอยน้ำ (floating plants) พบ 1 วงศ

ไมพบกลมุวชัพชืโผลพนน้ำ (emerged plants) บรเิวณ
หนาเขื่อนและใกลกระชังปลาที่1 (จุดที่ 5-6) พบดีปลีน้ำ
แพรกระจายตลอดป ในเดอืน ม.ค. ถงึ ก.พ. 2552 มกีาร
แพรกระจายบรเิวณกวาง 6 จดุ (จดุที ่3-8) พบ 41.7-50%
ของพืน้ที ่ เดอืนม.ีค. 2551 พบ Nitella spp. เปนชนดิเดน
มีการเจริญเติบโตหนาแนนและแพรกระจาย 8 จุด (จุดที่
1-8) พบ 66.7% ของพืน้ที ่(ภาพที ่1-4 )

ภาพที ่1 การเกบ็ตวัอยาง

ภาพที ่2 วชัพชืน้ำทีพ่บบรเิวณอางเกบ็น้ำลำคนัฉู

ไมยราบยักษ
(Mimosa pigra Lin.)

เอือ้งเพด็มา
(Polygonum tomentosum Willd.)

ตาลปตรฤๅษี
(Limnocharis flava (L.) Buch)

สาหรายหางกระรอก
(Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)

สาหรายเสนดาย
(Najas graminea Del.)

สันตะวาใบพาย
(Ottelia alismoides (L.) Pers.)

ดีปลีน้ำ
(Potamogeton malaianus Miq.)

Nitella spp.
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ภาพที ่3 การแพรกระจาย (%) ของวชัพชืน้ำในอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูตัง้แต ม.ีค. 2551- ก.พ. 2552

ตอนที ่3 ศกึษาความสมัพนัธระหวางการเจรญิเตบิโตกบัคณุภาพน้ำ

ภาพที ่6 ความสมัพนัธของปรมิาณ TKN, TP,
K (ppm) กบัน้ำหนกัแหง (g/m2) ของดปีลนี้ำ

ภาพที ่5 อณุหภมู ิ(Temp.) ความเปนกรด-ดาง (pH)
ความนำไฟฟา (EC) ของแขง็ทีล่ะลายไดทัง้หมด
(TDS) ความขนุ (Turbidity) ในเดอืนตางๆ

ภาพที ่4 มวลชวีภาพ (กรมั/ตร.ม.) ของวชัพชืน้ำในอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูตัง้แต ม.ีค. 2551- ก.พ. 2552
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สรปุและขอเสนอแนะ
วชัพชืน้ำพบทัง้หมด 10 ชนดิ (specie) 8 วงศ (family)

กลมุเดนคอืวชัพชืใตน้ำ (submerged plants) ไดแกดปีลี
น้ำ (Potamogeton malaianus Miq.) สันตะวาใบพาย
(Ottelia alismoides (L.) Pers.) และสาหรายหางกระรอก
(Hydrilla verticillata (L.f.) Royle) คาเฉลี่ยผลผลิตมวล
ชีวภาพ (biomass) ในรอบปของวัชพืชน้ำในอางฯ คือ
414.72 กรมัน้ำหนกัสด/ตร.ม. และ 37.15 กรมัน้ำหนกัแหง/
ตร.ม. ในเดอืนก.ค.2551 และ ม.ค.2552 พบดปีลนี้ำเจรญิ
เตบิโตและขึน้หนาแนน บรเิวณใกลกบัทีม่กีารเลีย้งปลาใน
กระชงั (จดุเกบ็ตวัอยางที ่2) โดยมนี้ำหนกัสด 1690.20 และ
1420.33 กรมั/ตร.ม. เดอืนก.ย. 2551 พบหางกระรอกเจรญิ
เติบโตหนาแนนมาก บริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 4 โดยมี

ภาพที ่7 ความสมัพนัธของปรมิาณ TKN, TP,
K (ppm) กบัน้ำหนกัแหง (g/m2)
ของสันตะวาใบพาย

ภาพที ่9 ความสมัพนัธของปรมิาณ TKN, TP,
K (ppm) กบัน้ำหนกัแหง (g/m2)
ของสาหรายเสนดาย

ภาพที ่8 ความสมัพนัธของปรมิาณ TKN, TP,
K (ppm) กบัน้ำหนกัแหง (g/m2)
ของสาหรายหางกระรอก

ภาพที ่10 ความสมัพนัธของปรมิาณ TKN, TP,
K (ppm) กบัน้ำหนกัแหง (g/m2)
ของ Nitella spp.

น้ำหนักสด 4,000.00 กรัม/ตร.ม. ในเดือนก.พ. 2552
ดีปลีน้ำและสาหรายหางกระรอกมีการเจริญเติบโต และ
ครอบคลุมพื้นที่สูงสุดคือ 50.0 และ 41.7% ตามลำดับ
(ธรีะ, 2535 ; สชุาดา, 2542) น้ำหนกัสด น้ำหนกัแหง ความ
ยาวตน และความหนาแนนของดปีลนี้ำมคีวามสมัพนัธเชงิ
ลบกบัอณุหภมู ิคา r เทากบั 0.347, 0.343, 0.418 และ
0.353 ตามลำดบั น้ำหนกัแหงของสนัตะวามคีวามสมัพนัธ
เชงิบวกกบัไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N) ออรโธ-ฟอสเฟต
(PO4-P) และ ความขนุ (Turbidity) คา r เทากบั 0.411,
0.613 และ 0.361 ตามลำดบั น้ำหนกัสดและน้ำหนกัแหง
ของสาหรายหางกระรอกมีความสัมพันธเชิงบวกกับไนเต
รต-ไนโตรเจน (NO3-N) คา r เทากบั 0.305 และ 0.344
ตามลำดับ น้ำหนักแหงของสาหรายเสนดายมีความ
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สัมพันธเชิงลบกับโพแทสเซียม (K) คา r เทากับ 0.367
น้ำหนกัแหงของ Nitella spp. มคีวามสมัพนัธเชงิลบกบัไน
ไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N) และความขนุ (Turbidity) คา r
เทากบั 0.286 และ 0.338 ตามลำดบั  สวนการเจรญิเตบิ
โตของ Chara spp. พบวาไมมคีวามสมัพนัธกบัคณุภาพ
น้ำ (P < 0.05) การเปลีย่นแปลงของธาตอุาหารในแหลง
น้ำมผีลตอการแพรกระจาย ชนดิและการเจรญิเตบิโตของ
พืชน้ำ และพบวาบริเวณที่มีพืชน้ำเจริญเติบโตอยางหนา
แนนกลบัพบธาตอุาหารในปรมิาณทีต่่ำ ทัง้นีเ้นือ่งจากพชื
มีการนำธาตุอาหารไปใชเพื่อการเจริญเติบโตนั่นเอง
(Helfrich และคณะ, 2000 ; Robert และคณะ, 2007)

กติตกิรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดประสบผลสำเร็จเปนอยางดี ตองขอขอบ

คุณ  นายอุทัย เตียนพลกรัง หัวหนาโครงการสงน้ำและ
บำรงุรกัษาพฒันาลมุน้ำชตีอนบน นายธวชั ถริพงษสวสัดิ์
หวัหนาฝายวศิวกรรม และเจาหนาทีข่องโครงการสงน้ำและ
บำรุงรักษาลุมน้ำชี ตอนบน ที่อำนวยความสะดวก ชวย
เหลอืดานสถานทีแ่ละขอมลูของอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ู รวมทัง้
เจาหนาทีข่องกลมุงานวชัพชืทกุทาน ทีใ่หการชวยเหลอืใน
งานวจิยัครัง้นีเ้ปนอยางดยีิง่ คณะผวูจิยัจงึขอขอบคณุมา ณ
โอกาสนี้
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ปญหาการระบาดของสาหรายชัน้ต่ำ (microphyte) และการรกัษาคณุภาพน้ำ
ทางชวีภาพอยางเหมาะสมในอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูจงัหวดัชยัภมูิ

Algae  bloom  (microphyte)  Problem  and Appropriatly maintain
the Water Quality Bio  System in  Lamkunchu Reservoir, Chaiyapoom Province

ศริพิร บญุดาว1, นศิานาถ ละอองพนัธ 1และ จงกลณ ี วรรณเพญ็สกลุ2

1 กลมุงานวชัพชื สำนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน
2 กลมุงานเคม ีสำนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน

บทคดัยอ
การศกึษาปญหาการระบาดของสาหรายชัน้ต่ำและการรกัษาคณุภาพน้ำทางชวีภาพอยางเหมาะสมในในอางเกบ็น้ำ

ลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ ไดดำเนินการศึกษาในชวงเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2552 เก็บตัวอยางทุกเดือน
จำนวน 9 สถาน ีทำการศกึษาความหลากหลายชนดิ ปรมิาณและการแพรกระจายของสาหรายชัน้ต่ำ รวมทัง้เกบ็ขอมลู
คณุภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมใีนชวงเวลาทีท่ำการศกึษาดวย

พบสาหรายชัน้ต่ำทัง้หมด 110 ชนดิ 77 สกลุ สาหรายสเีขยีวเปนกลมุทีม่คีวามหลากหลายของชนดิมากทีส่ดุ รองลง
มาคอื ไดอะตอม ยกูลนีอยด สาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิ ไดโนแฟละเจลเลต ครโิสไฟต และ แซนโธไฟต ตามลำดบั  โดย
พบความหลากหลายของชนดิสงูสดุในเดอืนมนีาคม (70 ชนดิ) และต่ำสดุในเดอืนกรกฏาคม (35 ชนดิ) มปีรมิาณเฉลีย่
719,422.32 หนวยตอลติร พบต่ำสดุในเดอืนสงิหาคม (ฤดฝูน) และสงูสดุในเดอืนมกราคม (ฤดหูนาว) สาหรายสเีขยีว
แกมน้ำเงนิเปนกลมุทีพ่บมปีรมิาณสงูสดุ ชนดิทีพ่บเดน คอื Microcystis aeruginosa  และ Chroococcus  minutus
ไดอะตอมเปนกลมุทีพ่บมปีรมิาณรองลงมา ชนดิทีพ่บเดน คอื Aulacoseira granulata

คณุภาพน้ำในอางเกบ็น้ำลำคนัฉโูดยทัว่ไปมคีณุภาพอยใูนเกณฑด ีและเหมาะสมตอการดำรงชวีติของสตัวน้ำ แตที่
ควรตดิตามตรวจสอบ คอื ปรมิาณสารอาหารในน้ำซึง่พบมคีาสงูโดยเฉพาะในชวงฤดฝูนถงึชวงตนฤดหูนาวและเปนปจจยั
สำคญัทีส่งผลใหสาหรายชัน้ต่ำมกีารเจรญิเตบิโต   มากเกนิไปในชวงฤดกูาลนีด้วย เมือ่พจิารณาจากปรมิาณสารอาหาร
และคลอโรฟลล เอ ซึง่เปนดชันมีวลชวีภาพของสาหรายชัน้ต่ำจดัวาอางเกบ็น้ำลำคนัฉเูปนแหลงน้ำทีม่คีวามอดุมสมบรูณ
สงู (eutrophic reservoir)

คำสำคญั สาหรายชัน้ต่ำ, คณุภาพน้ำ, อางเกบ็น้ำลำคนัฉู

บทนำ
อางเก็บน้ำลำคันฉู ตั้งอยูที่ ตำบลโคกเพ็ชรพัฒนา

อำเภอ บำเหนจ็ณรงค จงัหวดัชยัภมู ิ เปนอางเกบ็น้ำทีก่อ
สรางขึน้เพือ่ชวยแกไขปญหาขาดแคลนน้ำเพือ่การอปุโภค
บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ชลประทาน
43,000 ไร โดยเริม่กอสรางในป พ.ศ. 2532 แลวเสรจ็และ
เริม่เกบ็กกัน้ำในป พ.ศ. 2539 และไดมกีารใชประโยชนจาก

แหลงน้ำเรือ่ยมาจนกระทัง่ในป พ.ศ. 2549 ไดเกดิปญหา
สาหรายชัน้ต่ำบลมู (algae bloom) ขึน้เปนครัง้แรกในอาง
เก็บนำ้ลำคันฉู ลักษณะของน้ำมีสีเขียวและมีฝาปกคลุม
รวมทั้งมีกลิ่นเหม็นเนาที่เกิดจากการเนาตายของสาหราย
ชัน้ต่ำจำนวนมากทีเ่ปนสาเหต ุ   สงผลทำใหน้ำมคีณุภาพ
ลดต่ำลง  โดยเฉพาะปรมิาณออกซเิจนละลายน้ำ  ซึง่เปน

IR
R
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ปญหาตอการนำน้ำไปใชประโยชนในกจิกรรมตางๆ และสง
ผลกระทบตอระบบนิเวศแหลงน้ำอยางมาก ดังนั้นการ
ติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแหลงน้ำ
ทางดานคุณภาพน้ำและสาหรายชั้นต่ำอยางตอเนื่องใน
รอบปในอางเก็บน้ำลำคันฉูจึงเปนเรื่องที่ควรดำเนินการ
ศกึษา เพือ่ทราบถงึสถานภาพของแหลงน้ำและความอดุม
สมบรูณของแหลงน้ำ  รวมทัง้ทราบถงึสภาวะแวดลอมทีเ่อือ้
อำนวยและชวงเวลาการเกดิสาหรายชัน้ต่ำบลมูในอางเกบ็
น้ำลำคนัฉไูด เพือ่ประโยชนในในการวางแผนอนรุกัษและ
พัฒนาแหลงน้ำและแหลงทรัพยากรประมงใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ เคม ีและชวีภาพในรอบปทีเ่ปนสาเหตทุำใหเกดิ
ปญหาสาหรายบลูมในอางเก็บน้ำลำคันฉู

วิธีการวิจัย
1. จุดเก็บตัวอยาง

กำหนดจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 9 สถานี  ครอบคลุม
พืน้ทีอ่างเกบ็น้ำลำคนัฉ ู(รปูที ่1) ดงันี้

1.1บรเิวณทายอางเกบ็น้ำ จำนวน 3  สถาน ีคอื  St. 1,
St. 2 และ St. 3

1.2บรเิวณกลางอางเกบ็น้ำ 3 สถาน ีคอื  St. 4, St. 5
(เลีย้งปลากระชงั) และ St. 6(เลีย้งปลากระชงั)

1.3บรเิวณหนาสนัเขือ่น  3 สถาน ีคอื St. 7 (เลีย้งปลา
กระชงั), St. 8  และ St. 9

2. ระยะเวลาดำเนนิการ
สำรวจและเกบ็ตวัอยางสาหรายชัน้ต่ำและคณุภาพน้ำ

ทีส่ถานทีีก่ำหนดทกุเดอืน เริม่ตัง้แตเดอืนมนีาคม 2551 ถงึ
เดอืนกมุภาพนัธ 2552 รวม 9 ครัง้
3. ศึกษาความหลากหลายชนิดและปริมาณของ

สาหรายชั้นต่ำ
3.1การเกบ็ตวัอยาง

3.1.1 เกบ็ตวัอยางสาหรายชัน้ต่ำเชงิคณุภาพ เพือ่
ศึกษาองคประกอบและความหลากหลาย
ชนดิ โดยใชถงุกรองแพลงกตอนขนาดชองตา

20 ไมโครเมตร ลากถุงแพลงกตอนในแนว
ราบบรเิวณผวิน้ำ เกบ็รักษาตวัอยางดวยสาร
ละลายฟอรมาลดไีฮดความเขมขน 4%

3.1.2 เก็บตัวอยางสาหรายชั้นต่ำเชิงปริมาณ เพื่อ
ศึกษาปริมาณของสาหรายชั้นต่ำที่ระดับต่ำ
กวาผิวน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร เก็บน้ำ
ปริมาตร 20 ลิตร โดยใชกระบอกเก็บน้ำ
Kemmerer ความจ ุ2 ลติร แลวกรองผานถงุ
กรองแพลงกตอนขนาดชองตา 20 ไมโครเมตร
เกบ็รกัษาสภาพตวัอยางแพลงกตอนพชืดวย
สารละลายฟอรมาลดไีฮดความเขมขน 4%

3.2 วธิกีารวเิคราะหตวัอยาง
3.2.1 ศึกษาชนิดสาหรายชั้นต่ำ  นำตัวอยาง

สาหรายชัน้ต่ำทีไ่ดจากการเกบ็ตวัอยางตาม
ขอ 3.1.1. ไปวเิคราะหและจำแนกชนดิภาย
ใตกลองจลุทรรศนกำลงัขยายสงู เอกสารทีใ่ช
ในการจำแนกชนิด ไดแก ลัดดา (2542);
John et al. (2002); Tomas (1997);
Yamagishi (1992)

รปูที ่1  จดุเกบ็ตวัอยางน้ำ ดนิตะกอนและสตัวพืน้ทอง
น้ำในบรเิวณอางเกบ็น้ำบางพระ จงัหวดัชลบรุี
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3.2.2 ศกึษาปรมิาณสาหรายชัน้ต่ำ นบัปรมิาณตวั
อยางสาหรายชั้นต่ำที่เก็บไดจากขอ 3.1.2
โดยการสมุตวัอยางใสลงในสไลดนบัปรมิาณ
แพลงกตอน (Sedgwick - Rafter counting
cell)  ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร ทำการนับ
ปริมาณภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยาย
สูงชนิดหกกลับ (Inverted  microscope)
ในแตละตวัอยางจะทำการสมุนบั 3  ครัง้ แลว
นำขอมูลมาหาคาเฉลี่ย จากนั้นนำขอมูลที่
นับไดมาคำนวณหาปริมาณสาหรายชั้นต่ำ
หนวยเปนหนวยตอลิตร ในการนับเซลล
สาหรายชัน้ต่ำจะนบัเซลลทัง้ทีเ่ปนเซลลเดีย่ว
โคโลน ีหรอืสาย   นบัคละกนัไป  (โดย 1 เซลล
= 1 หนวย, 1 โคโลน/ีสาย = 1 หนวย)

4. ศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี
ศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี โดยเก็บ

ตัวอยางน้ำในแตละสถานีที่กำหนดที่ระดับต่ำกวาผิวน้ำ
ประมาณ 30 เซนติเมตร แลววิเคราะหคุณภาพน้ำตาม
หนงัสอืคมูอืการวเิคราะหของ APHA, AWWA and WPCE
(1998) และไมตรแีละ จารวุรรณ (2528)  ดงันี้

4.1คณุภาพน้ำทางกายภาพ
4.1.1 ความลกึ (m)
4.1.2 อณุหภมูนิ้ำ ( C)
4.1.3 ความโปรงแสงของน้ำ (cm)
4.1.4 ความขนุของน้ำ (NTU)
4.1.5 สารแขวนลอย (mg/l)
4.1.6 ของแขง็ทีล่ะลายไดทัง้หมด (mg/l)

4.2คณุภาพน้ำทางเคมี
4.2.1 การนำไฟฟา (?S/cm)
4.2.2 ความเปนกรดเปนดาง
4.2.3 ออกซเิจนละลายน้ำ (mg/l)
4.2.4 บโีอด ี(mg/l)
4.2.5 ความกระดางทัง้หมด (mg/l ในรปู CaCO3)
4.2.6 แอมโมเนยี-ไนโตรเจน (mg/l)
4.2.7 ไนไตรท-ไนโตรเจน (mg/l)
4.2.8 ไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/l)
4.2.9 ทเีคเอน็ (mg/l)

4.2.10 ฟอสฟอรสัทัง้หมด (mg/l)
4.2.11 ออรโธฟอสเฟต (mg/l)
4.2.12 ซลิเิกต  (mg/l)
4.2.13 แคลเซยีม (mg/l)
4.2.14 แมกนเีซยีม (mg/l)
4.2.15 โซเดยีม  (mg/l)
4.2.16 โปตสัเซยีม (mg/l)
4.2.18 ไบคารบอเนต (mg/l)
4.2.19 คลอไรด (mg/l)
4.2.20 ซลัเฟต (mg/l)
4.2.21 เหลก็ (mg/l)
4.2.22 ทองแดง (mg/l)
4.2.23 โครเมยีม (mg/l)
4.2.24 แคดเมยีม (mg/l)
4.2.25 แมงกานสี (mg/l)
4.2.26 ตะกัว่ (mg/l)
4.2.27 สงักะส ี(mg/l)
4.2.28 สารหน ู((mg/l)
4.2.29 คลอโรฟลล เอ (?g/l)

ผลการวิจัย
1. การศกึษาองคประกอบชนดิชนดิและปรมิาณของ

สาหรายชั้นต่ำ
1.1 องคประกอบชนดิสาหรายชัน้ต่ำ
จากการศกึษาพบสาหรายชัน้ต่ำทัง้หมด 110 ชนดิ 77

สกลุ 35 ครอบครวั 14 อนัดบั 7 คลาส 3 ดวิชิัน่ ประกอบ
ดวย Division Cyanophyta ไดแก Class Cyanophyceae
(สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน) 14 ชนิด 12 สกุล Division
Chlorophyta ไดแก Class Chlorophyceae  (สาหรายสี
เขยีว) 52 ชนดิ 36 สกลุ และ  Class Euglenophyceae
(ยกูลนีอยด) 16 ชนดิ 5 สกลุ Division Chromophyta ไดแก
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 18 ชนดิ 17 สกลุ
Class Chrysophyceae  (ครโิสไฟต) 4 ชนดิ 3 สกลุ Class
Xanthophyceae (แซนโธไฟต) 1 ชนิด และ Class
Dinophyceae  (ไดโนแฟละเจลเลต) 5 ชนดิ 3 สกลุ (ตาราง
ที ่1) สาหรายชัน้ต่ำสกลุทีม่คีวามหลากหลายของชนดิมาก
ไดแก สกลุ Trachelomonas (6 ชนดิ) , สกลุ Pediastrum
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รปูที ่2  องคประกอบชนดิของสาหรายชัน้ต่ำทีส่ำรวจพบในบรเิวณอางเกบ็น้ำลำคนัฉู

(5 ชนดิ) , สกลุ Coelastrum  และ Leprocinclis (4 ชนดิ) สำหรบัสดัสวนจำนวนชนดิของสาหรายชัน้ต่ำทีพ่บในแตละ
กลมุแสดงไวดงัรปูที ่2

ตารางที ่1 ชนดิของสาหรายชัน้ต่ำทีส่ำรวจพบในบรเิวณอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูจงัหวดัชยภมูิ
ในชวงเดอืนมนีาคม 2551 ถงึ เดอืนกมุภาพนัธ 2552

PHYTOPLANKTON
DIVISION CYANOPHYTA
   CLASS CYANOPHYCEAE
      Order  Chroococcales
         Family  Chroococcaceae

1 Aphanocapsa  elachista W.& G.S. West
2 Chroococcus  minutus  (K?tzing) Naegeli
3 C.  turgidus  (K?tzing) Naegeli
4 Merismopedia  minima Beck
5 Microcystis aeruginosa K?tzing
6 M. wesenbergii Komarek

      Order  Nostocales
         Family  Oscillatoriaceae

7 Lyngbya  sp.
8 Oscillatoria spp.

NO. TAXA NO. TAXA

9 Phormidium mucicola Naumann &
Huber - Pestalozzi

10 Spirulina major K tzing
         Family  Nostocaceae

11 Anabaena  affinis Lemmermann
12 Cylindrospermopsis raciborskii

(Woloszynska) Seenayya et Subba Raju
         Family  Pseudanabaenaceae

13 Pseudanabaena sp.
         Family Rivulariaceae

14 Calothrix sp.
DIVISION CHLOROPHYTA
  CLASS CHLOROPHYCEAE
    Order Volvocales
       Family Volvocaceae
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NO. TAXA NO. TAXA

15 Eudorina elegans Ehrenberg
16 Gonium sociale (Dujardin) Warming
17 Pandorina morum (M?ller) Bory
18 Pleodorina sp.

      Order Tetrasporales
        Family Palmellaceae

19 Sphaerocystis sp.
         Family Coccomyxaceae

20 Elakatothrix sp.
         Family  Tetrasporaceae

21 Tetraspora sp.
      Order Chlorococcales
         Family Chlorococcaceae

22 Golenkinia  radiata  Chodat
      Order Chlorococcales
         Family Hydrodictyaceae

23 Pediastrum duplex Meyen
24 P. duplex  var. clathratum (A. Braun)

Lagerheim
25 P. duplex  var. gracilimum West  & West
26 P. simplex (Meyen) Lemmermann
27 P. simplex  var.  duodenarium  (Bailey)

Rabenhorst
         Family Coelastraceae

28 Coelastrum  astroideum  De  Notaris
29 C. microporum Naegeli
30 C. reticulatum (Dangeard) Senn
31 C. sphaericum Naegeli

         Family  Botryococcaceae
32 Botryococcus  braunii  K tzing

         Family Oocystaceae
33 Chlorella  sp.
34 Dictyosphaerium pulchellum Wood
35 D. ehrenbergianum Naegeli

ตารางที ่1 (ตอ)

36 Kirchneriella lunaris (Kirchner) Moebius
37 Monoraphidium caribeum Hindak
38 M. irregulare (Smith) Komarkova - Legnerova
39 M. mirabile (W. & G.S. West) Pankow
40 Nephrocytium sp.
41 Oocystis borgei Snow
42 O. elliptica W. West
43 O. parva W.West
44 Quadricoccus laevis Fott
45 Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg
46 T. trigonum (Naegeli) Hansgirg

         Family Radiococcaceae
47 Coenochloris pyrenoidosa Korschikoff
48 Radiococcus bavaricus (Skuja) Komarek
49 R.  nimbatus (De Wildemann)

         Family Scenedesmaceae
50 Actinastrum hantzschii Lagerheim
51 Crucigenia neglecta Fott & Ettl
52 C. quadrata Morren
53 Scenedesmus quadricauda (Turpin)

Br bisson
Order Zygnematales
    Family Zygnemataceae

54 Mougeotia sp.
55 Spirogyra sp.
56 Zygnema sp.

     Family Mesotaeniaceae
57 Gonatozygon sp.

     Family Desmidiaceae
58 Arthrodesmus convergens (Ehrenberg)

Teiling
59 Closterium spp.
60 Cosmarium spp.
61 Euastrum spinulosum Delponte



○

○

○

○

○

130

NO. TAXA NO. TAXA

ตารางที ่1 (ตอ)

62 Pleurotaenium sp.
63 Spondylosium nitens (Wallich) var.

triangulare Archer
64 S. planum (Holle) West & West
65 Staurastrum spp.
66 Xanthidium burkillii West & West

   CLASS EUGLENOPHYCEAE
      Order Euglenales
         Family Euglenaceae

67 Euglena acus Ehrenberg
68 E. oxyuris schmarda var. charkowiensis

(Swirenko) Chu
69 Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemmermann
70 L. ovum (Ehrenberg) Lemmermann
71 L. salina Fritsch
72 L. wangi Chu
73 Phacus acuminatus Stokes
74 P. ranula Pochmann
75 P. tortus (Lemmermann) Skvortzov
76 Strombomonas fluviatilis (Lemmermann)

Deflandre
77 Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein
78 T. crebea  Kellicott emend. Deflandre
79 T. hispida (Perty) Stein
80 T. intermedia Dangeard var. papillifera

(Popova) Popova
81 T. ovalis Playfair var. minor Playfair
82 T. volvocina Ehrenberg

DIVISION CHROMOPHYTA
   CLASS BACILLARIOPHYCEAE
      Order Biddulphiales
         Suborder Coscinodiscineae
            Family Thalassiosiraceae

83 Cyclotella meneghiniana K tzing
            Family Melosiraceae

84 Melosira varians Agardh
            Family Aulacoseiraceae

85 Aulacoseira granulata (Ehrenberg)
Simonsen
            Family Biddulphiaceae

86 Acanthoceras sp.
      Order Bacillariales
         Suborder Fragilariineae
            Family Fragilariaceae

87 Fragilaria sp.
88 Synedra sp.

            Family Cymbellaceae
89 Cymbella  sp.
90 Encyonema sp.
91 Gomphonema  sp.

            Family Naviculaceae
92 Amphora sp.
93 Caloneis sp.
94 Gyrosigma sp.
95 Navicula sp.
96 Pinnularia sp.
97 Pleurosigma  sp.

            Family Bacillariaceae
98 Nitzschia spp.

            Family Surirellaceae
99 Surirella elegans Ehrenberg
100 S. robusta Ehrenberg  var. splendida

Van Heurck
   CLASS  CHRYSOPHYCEAE
      Order Ochromonadaceae
         Family  Dinobryaceae
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1.2 ปรมิาณสาหรายชัน้ต่ำ
มปีรมิาณรวมอยใูนชวง 1,431 - 5,287,140 หนวยตอ

ลติร เฉลีย่ 719,422.32 หนวยตอลติร โดยพบปรมิาณเฉลีย่
สงูสดุทีส่ถานทีี ่4 และต่ำสดุทีส่ถานทีี ่1 เมือ่พจิารณาการ
เปลีย่นแปลงปรมิาณสาหรายชัน้ต่ำในแตละชวงเวลา พบมี
ปรมิาณสงู 3 ชวงเวลา คอื เดอืนมนีาคม พฤษภาคม และ
มกราคม โดยพบมปีรมิาณเฉลีย่สงูสดุในเดอืนมกราคมซึง่
อยูในชวงฤดูหนาว สวนในชวงเดือนเมษายนและเดือน

มถินุายนถงึกนัยายนในแตละสถานมีปีรมิาณต่ำใกลเคยีง
กนัและมคีวามผนัแปรในชวงแคบ  โดยพบมปีรมิาณเฉลีย่
ต่ำสดุในเดอืนสงิหาคมซึง่อยใูนชวงฤดฝูน (รูปที ่3) สาหราย
สีเขียวแกมน้ำเงินเปนกลุมที่พบมีปริมาณสูงสุด ชนิดที่
พบเดน คอื Microcystis aeruginosa และ Chroococcus
minutus ไดอะตอมเปนกลมุทีพ่บมปีรมิาณรองลงมา ชนดิ
ทีพ่บเดน คอื Aulacoseira granulata (รปูที ่4)

NO. TAXA NO. TAXA

ตารางที ่1 (ตอ)

101 Dinobryon bavaricum Imhof
102 D. sertularia Ehrenberg

       Order Synulares
          Family Mallomonadaceae

103 Mallomonas spp.
104 Synura sp.

   CLASS XANTHOPHYCEAE
      Order  Mischococcales
         Family  Pleurochloridaceae

105 Centritractus  belanophorus  Lemmermann

   CLASS DINOPHYCEAE
      Order Gonyaulacales
         Family Ceratiaceae

106 Ceratium   brachyceros Daday
107 C. furcoides (Levander) Langhans
108 C. hirundinella (O.F. M ller)

         Family Peridiniaceae
109 Peridinium  spp.

         Family Glenodiniaceae
110 Glenodinium sp.

รปูที ่3 ปรมิาณสาหรายชัน้ต่ำ (หนวยตอลติร) ทีพ่บในบรเิวณอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ู จงัหวดัชยัภมูิ

รปูที ่4 สาหรายชัน้ต่ำชนดิเดนทีพ่บบในแตละชวงเวลาบรเิวณอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูจงัหวดัชยัภมูิ

(1)  Microcystis aeruginosa  (2) Chroococcus  minutus  (3)  Aulacoseira granulata
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2. การศกึษาคณุภาพน้ำ
ผลการศกึษาคณุภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมพีารามเิตอรตางๆ ดงัตารางที ่2

ตารางที ่2  คณุภาพน้ำบรเิวณอางเกบ็น้ำลำคนัฉ ูจงัหวดัชยัภมู ิในชวงเดอืนมนีาคม 2551  ถงึเดอืน กมุภาพนัธ 2552

คณุภาพน้ำ ชวง คาเฉลี่ย

อณุหภมูนิ้ำ (   ํC) 22.6 - 31.8 28.3
ความโปรงแสง (m) 0.2 - 1.7 0.7
ความขนุของน้ำ (NTU) 1.5 - 97.0 29.1
สารแขวนลอย (mg/l) 0.8 - 21.2 6.4
การนำไฟฟา ( S/cm.) 65 - 82 71.8
ของแขง็ทีล่ะลายไดทัง้หมด (mg/l) 41.6 - 52.5 46.3
ความกระดางรวม (mg/l ในรปู CaCO3) 25.5 - 38.7 30.3
ความเปนกรดเปนดาง 6.8 - 7.9 7.4
ออกซเิจนละลายน้ำ (mg/l) 4.13 - 7.14 5.45
บโีอด ี(mg/l) 0.70 - 2.78 1.55
แอมโมเนยี - ไนโตรเจน (mg/l) < 0.001 - < 0.01 -
ไนไตรท - ไนโตรเจน (mg/l) < 0.001 - 0.35 -
ไนเตรท - ไนโตรเจน (mg/l) < 0.001 - 0.49 -
ทเีคเอน็ (mg/l) 0.37 - 4.31 1.14
ฟอสฟอรสัรวม (mg/l) 0.1 - 0.33 0.18
ออรโธฟอสเฟต (mg/l) nd - 0.12 -
ซลิเิกต - ซลิกิอน (mg/l) 3.0 - 11.8 6.8
แคลเซยีม (mg/l) 1.0 - 10.3 7.9
แมกนเีซยีม (mg/l) 0.1 - 6.9 2.6
โซเดยีม  (mg/l) 1.4 - 4.9 2.6
โปตสัเซยีม (mg/l) 0.2 - 2.7 1.8
คณุภาพน้ำ ชวง คาเฉลี่ย
ไบคารบอเนต (mg/l) 26.8 - 45.1 36.5
คลอไรด (mg/l) 1.4 - 7.6 4.9
ซลัเฟต (mg/l) 0.5 - 8.2 2.1
เหลก็ (mg/l) 0.006 - 0.142 0.016
ทองแดง (mg/l) < 0.001 - < 0.005 -
โครเมยีม (mg/l) < 0.001 - < 0.005 -
แคดเมยีม (mg/l) < 0.001 - < 0.005 -
แมงกานสี (mg/l) < 0.005 - 0.007 -
ตะกัว่ (mg/l) < 0.001 - 0.049 -
สงักะส ี(mg/l) 0.010 - 0.791 0.034
สารหน ู((mg/l) < 0.001 - 0.024 -
คลอโรฟลล เอ ( g/l) 1.18 - 26.52 8.95
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สรุปและวิจารณผลการวิจัย
บริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉูมีความอุดมสมบูรณของ

สาหรายชัน้ต่ำสงูทัง้ในแงของชนดิและปรมิาณ พบสาหราย
ชั้นต่ำทั้งหมด 110 ชนิด 77 สกุล สาหรายชั้นต่ำในกลุม
สาหรายสีเขียวมีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด รอง
ลงมาคอื ไดอะตอม ยกูลนีอยด  สาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิ
ไดโนแฟละเจลเลต ครโิสไฟต และแซนโธไฟต ตามลำดบั
ปริมาณสาหรายชั้นต่ำพบสูงมากทั่วทั้งอางเก็บน้ำในชวง
ฤดูหนาว (เดือนมกราคม) จนอาจเรียกไดวาเกิดการบลูม
ของสาหรายชัน้ต่ำ (algae bloom) ขึน้ ซึง่ปรมิาณทีพ่บสงู
จนทำใหน้ำมีสีตามชนิดของสาหรายชั้นต่ำที่เปนสาเหตุ
อาจจะเปนอุปสรรคตอการนำน้ำไปใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคและอาจกอใหเกิดปญหาการอุดตันในระบบกรอง
น้ำที่จะนำไปทำน้ำประปาได รวมทั้งตองระมัดระวังเรื่อง
สารชีวพิษ (biotoxin) ที่สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด
Microcystis aeruginosa  สรางขึน้ซึง่จะกอใหเกดิอนัตราย
ตอผใูชน้ำได   สำหรบัคณุภาพน้ำในอางเกบ็น้ำลำคนัฉโูดย
ภาพรวมพบวายังมีคาอยูในเกณฑดีและเหมาะสมตอการ
ดำรงชีวิตของสัตวน้ำ แตที่ควรติดตามตรวจสอบ คือ
ปรมิาณสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรสัซึง่พบวามคีา
สูงในชวงฤดูฝนและตกคางไปถึงชวงฤดูหนาวจนสงผลให
เกิดการบลูมของสาหรายชั้นต่ำขึ้น และปรากฎการณใน
ลกัษณะนีม้แีนวโนมจะเกดิขึน้ไดอกีในอนาคตเมือ่มสีภาพ
แวดลอมเหมาะสม สำหรบัแหลงทีม่าของสารอาหารซึง่เปน
ปจจัยสำคัญที่สงผลใหสาหรายชั้นต่ำมีการเจริญเติบโต
มากเกินไปในอางเก็บน้ำลำคันฉู นอกจากมีที่มาจากปุย
ที่ใชในการเกษตรและการเลี้ยงสัตวในบริเวณพื้นที่รอบๆ
อางเกบ็น้ำแลว การเลีย้งปลาในกระชงัเปนอกีกจิกรรมหนึง่
ที่ชวยเพิ่มธาตุอาหารพืชใหกับแหลงน้ำทั้งจากอาหารที่
เหลือจากการกินและของเสียจากตัวปลาที่ขับถายออกมา
ดังนั้นจึงควรมีมาตรการหรือวิธีการในการลดการนำเขา
ของธาตุอาหารพืชในแหลงน้ำก็จะชวยลดปญหาสาหราย
ชั้นต่ำบลูมในอางเก็บน้ำลำคันฉูใหมีระบบนิเวศที่สมดุล
ดงัเดมิได
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การประเมินผลตกคางของสารควบคุมสาหรายชั้นต่ำโดยใชสัตวพื้นทองน้ำ
ในอางเกบ็น้ำบางพระ จงัหวดัชลบรุี

Assesment of residue of Algicide by Benthos
in Bangpra Reservoir, Chonburi Province

ศริพิร บญุดาว, นศิานาถ ละอองพนัธ, อไุร เพงพศิ และ อำพร คลายแกว
กลมุงานวชัพชื สำนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน

บทคดัยอ
การประเมินผลตกคางของสารควบคุมสาหรายชั้นต่ำโดยใชสัตวพื้นทองน้ำในอางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ได

ดำเนนิการศกึษาชนดิ ปรมิาณและการแพรกระจายของสตัวพืน้ทองน้ำ พบสตัวพืน้ทองน้ำทัง้หมด 23 ชนดิ 19 สกลุ จดั
อยใูน 3  Phylum คอื Annelida (ไสเดอืนน้ำ)  Arthropoda  (อารโธรพอด) และ Mollusca (หอย) สตัวพืน้ทองน้ำในกลมุ
หอยมคีวามหลากหลายของชนดิมากทีส่ดุ รองลงมา คอื อารโธรพอด และ ไสเดอืนน้ำ ตามลำดบั มปีริมาณเฉลีย่ 1606.92
ตวัตอตารางเมตร พบปรมิาณสงูสดุทีส่ถานทีี ่5 และต่ำสดุทีส่ถานทีี ่8 ปรมิาณมกีารผนัแปรไปตามชวงเวลาทีท่ำการศกึษา
โดยมปีรมิาณเฉลีย่สงูสดุในเดอืนมถินุายน และต่ำสดุในเดอืนเมษายน สตัวพืน้ทองน้ำในกลมุหอยพบมปีรมิาณเฉลีย่สงู
สดุ ชนดิทีพ่บเดนคอื หอยเลบ็มา (Cobicular mereletiana), หอยขม (Filopaludina martensi cambodjensis) และ
หอยกาบ (Ensidens ingallsianus ingallsianus) ไสเดือนน้ำเปนกลุมที่พบมีปริมาณรองลงมา ชนิดที่พบเดน คือ
Chironomus sp. คณุภาพน้ำบรเิวณอางเกบ็น้ำบางพระ พบวา มคีณุภาพอยใูนเกณฑดแีละเหมาะสมตอการดำรงชวีติ
ของสัตวน้ำรวมไปถึงการนำไปใชประโยชนทางการเกษตรและไมพบวามีผลกระทบในทางลบตอการเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณสตัวหนาดนิ สวนคณุภาพดนิตะกอนพืน้ทองน้ำมสีารอนิทรยีสะสมในปรมิาณทีส่งู และเปนปจจยัทีม่อีทิธพิลตอ
การผันแปรของชนิดและปริมาณของสัตวพื้นทองน้ำ ปริมาณการสะสมของทองแดงในน้ำมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ำในแหลงน้ำผวิดนิ   สำหรบัปรมิาณทองแดงทัง้หมดในดนิตะกอนพืน้ทองน้ำพบมปีรมิาณสงูทีส่ถานทีีอ่ยใูน
บรเิวณทีม่กีารใชสารคอปเปอรซลัเฟต แตปรมิาณทีว่ดัไดยงัมคีาอยใูนระดบัใกลเคยีงกบัคาเฉลีย่ของดนิตะกอนปกตขิอง
โลกและไมเกนิคามาตรฐานโลกทีก่ำหนดไว สวนปรมิาณการสะสมของทองแดงในหอย  3 ชนดิ คอื หอยกาบ หอยเลบ็
มา และหอยขม ปรมิาณทองแดงทีส่ะสมในหอยกาบและหอยเลบ็มาในทกุสถานแีละทกุชวงเวลาทีส่มุเกบ็ตวัอยางมคีา
ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณะสุขแหงประเทศไทยอนุญาตใหมีในอาหารได ในขณะที่หอยขม พบวา ใน
ทุกจุดสำรวจในบริเวณที่มีการใชสารคอปเปอรซัลเฟตและในทุกชวงเวลาที่เก็บตัวอยางไดมีปริมาณสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนดไว

คำสำคญั สารควบคมุสาหรายชัน้ต่ำ, สตัวพืน้ทองน้ำ, อางเกบ็น้ำบางพระ

บทนำ
อางเกบ็น้ำบางพระเปนอางเกบ็น้ำทีป่ระสบปญหาการ

แพรระบาดของสาหรายชั้นต่ำ โดยพบเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ป พ.ศ. 2527 ลกัษณะการระบาดเปนการเพิม่ปรมิาณของ
สาหรายชั้นต่ำอยางรวดเร็วและมีปริมาณมาก ทำใหเกิด
เปนฝาสเีขยีวลอยปกคลมุพืน้ทีผ่วิน้ำ และเมือ่สาหรายชัน้

ต่ำบางสวนตายลงจะลอยเปนฝาสีขาวสงกลิ่นเหม็นไปทั่ว
อางเกบ็น้ำ และทำใหน้ำมคีณุภาพลดลง มสี ีกลิน่และรส
ชาติเปลี่ยนแปลงไปจึงเปนอุปสรรคตอการใชน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยางมาก ซึ่งทางโครงการชลประทานได
ดำเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการใชสารคอปเปอร
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ซัลเฟตหรือสารจุนสีในบริเวณที่มีสาหรายชั้นต่ำระบาด
มากซึ่งก็สามารถลดการแพรระบาดของสาหรายชั้นต่ำ
ลงได  (เสาวนยี และมานพ, 2527)  ตอมาในปพ.ศ. 2549
ไดมีการติดตามศึกษาปญหาการระบาดของสาหราย
ชั้นต่ำในอางเก็บน้ำบางพระ โดย ศิริพรและนิศานาถ
(2551) พบการระบาดของสาหรายสเีขยีวแกมน้ำเงนิชนดิ
Microcystis aeruginosa, M  M. wesenbergii และ
Anabaena affinis โดยเฉพาะในชวงปลายฤดฝูนและชวง
ตนฤดูหนาวที่พบมีปริมาณมาก   และทางโครงการ
ชลประทานยงัคงดำเนนิการแกไขโดยการใชสารคอปเปอร
ซัลเฟตอยูเรื่อยมาในชวงที่มีการแพรระบาดมาก

สารคอปเปอรซลัเฟตมทีองแดง (Cu) ซึง่เปนธาตโุลหะ
หนักและมีความเปนพิษเปนองคประกอบอยู จากการใช
สารคอปเปอรซัลเฟตในการควบคุมสาหรายชั้นต่ำนี้ทำให
โลหะหนกัชนดินีม้กีารตกตะกอนสะสมอยทูีบ่รเิวณพืน้ทอง
น้ำ ซึง่เปนทีอ่ยอูาศยัของสตัวพืน้ทองน้ำ (benthic fauna)
ไดแก พวกหนอน หอย และครสัตาเชยีนชนดิตางๆ เปนตน
สัตวพื้นทองน้ำเหลานี้จะกินพวกสารอินทรียในดินและ
สาหรายชัน้ต่ำทีอ่ยบูรเิวณหนาดนิ (benthic algae) เปน
อาหาร และตัวของมันเองเปนอาหารของปลาในแหลงน้ำ
อกีทหีนึง่  สตัวพืน้ทองน้ำจงึเปนกลมุสตัวทีไ่ดรบัผลกระทบ
โดยตรงจากปริมาณโลหะหนักที่ตกคางอยูในแหลงน้ำแ
ละเนื่องจากมีการเคลื่อนที่อยางมีขีดจำกัดและคอนขางมี
ชวงชวีติทีย่าวจงึเปนกลมุสตัวทีน่ยิมใชเปนดชันชีวีภาพของ
มลภาวะในแหลงน้ำดวย (นนัทนา, 2544)

การประเมินผลตกคางของสารควบคุมสาหรายชั้นต่ำ
โดยใชสตัวพืน้ทองน้ำในอางเกบ็น้ำบางพระเปนเรือ่งทีค่วร
มกีารดำเนนิการตดิตามศกึษา เนือ่งจากมกีารใชสารควบ
คุมสาหรายชั้นต่ำเปนประจำและยังไมเคยมีการประเมิน
ผลตกคางของสารนี้เลยจากการใชเปนระยะเวลานานที่
ผานมา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะทำใหทราบถึง
ปริมาณการสะสมของโลหะหนักซึ่งเปนองคประกอบของ
สารควบคุมสาหรายชั้นต่ำทั้งในน้ำ ดินตะกอนพื้นทองน้ำ
และสตัวพืน้ทองน้ำ เพือ่เปนขอมลูพืน้ฐานในการวางแผน
จดัการและฟนฟรูะบบนเิวศแหลงน้ำและทรพัยากรประมง
ในอางเก็บน้ำบางพระใหสามารถใชประโยชนไดอยาง
ยัง่ยนืและมคีวามปลอดภยั

วิธีการวิจัย
1. จุดเก็บตัวอยาง

กำหนดจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 8 สถานี  ครอบคลุม
พืน้ทีอ่างเกบ็น้ำบางพระ (รปูที ่1) ดงันี้

1.1บรเิวณทีไ่มไดใชสารควบคมุสาหรายชัน้ต่ำ กำหนด
จดุเกบ็ตวัอยาง 4 สถานี
1.1.1 บริเวณทายอางเก็บน้ำซึ่งเปนบริเวณพื้นที่

รับน้ำจากลำน้ำที่นำน้ำเขาสูอางเก็บน้ำ
กำหนดจุดเก็บตัวอยาง 3  สถานี คือ St.1,
St.2 และ St.3

1.1.2 บริเวณกลางอางเก็บน้ำ กำหนดจุดเก็บ
ตวัอยาง 1 สถาน ีคอื St. 4

1.2บริเวณทีม่กีารใชสารควบคมุสาหรายชัน้ต่ำ กำหนด
จดุเกบ็ตวัอยาง 4 สถานี
1.2.1 บรเิวณหลงับานพกัขาราชการสชป.9 จำนวน

1 สถาน ีคอื St. 5
1.2.2 บรเิวณหนาสนัเขือ่น กำหนดจดุเกบ็ตวัอยาง

2 สถาน ีคอื St. 6 และ St. 7
1.2.3 บรเิวณจดุสบูน้ำประปา 1 สถาน ีคอื St. 8

รปูที ่1  จดุเกบ็ตวัอยางน้ำ ดนิตะกอนและสตัวพืน้ทองน้ำ
ในบรเิวณอางเกบ็น้ำบางพระ จงัหวดัชลบรุี
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2. ระยะเวลาดำเนนิการ
สำรวจและเกบ็ตวัอยางน้ำ ดนิตะกอน และสตัวพืน้ทอง

น้ำทีส่ถานทีีก่ำหนดตามฤดกูาล คอื เดอืนกมุภาพนัธ 2552
(ฤดูหนาว) เดือนเมษายน 2552 (ฤดูรอน) และเดือน
มถินุายน 2552 (ฤดฝูน)
3. ศกึษาชนดิและปรมิาณของสตัวพืน้ทองน้ำ

3.1 การรวบรวมตวัอยาง
ทำการรวบรวมตวัอยางสตัวพืน้ทองน้ำโดยใชเครือ่งตกั

ดิน (Ekman dredge) ที่มีพื้นที่หนาตัดขนาด 15 X 15
เซนตเิมตร ทีส่ถานทีีก่ำหนด โดยจะสมุเกบ็ตวัอยางสถานี
ละ 3 ครัง้ นำตวัอยางดนิทีไ่ดมารอนหาสตัวพืน้ทองน้ำโดย
ใชตะแกรงรอนขนาดชองตา 330 ไมครอน หลงัจากนัน้เกบ็
ตัวอยางสัตวพื้นทองน้ำในขวดพลาสติกและรักษาสภาพ
ตวัอยางดวยแอลกอฮอล   70 %  และนำไปวเิคราะหชนดิ
และปริมาณในหองปฏิบัติการ

3.2 การวเิคราะหตวัอยาง
นำตัวอยางสัตวพื้นทองน้ำที่รวบรวมไดมาทำการ

วเิคราะหชนดิภายใตกลองสเตอรโิอ (Stereo microscope)
และแวนขยาย (Hand len)  อยางนอยถงึระดบั family ตาม
วธิกีารทางอนกุรมวธิาน โดยใชคมูอืของ Barnes (1980),
Brandt (1974), Edmondson (1959), Engerman (1981)
และ Merritt (1984) และนบัจำนวนตวัทีพ่บในแตละชนดิ
หนวยทีใ่ช ตวัตอตารางเมตร
4. ศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงน้ำ

4.1ศกึษาปรมิาณสารอนิทรยีในดนิตะกอน
พืน้ทองน้ำ

เกบ็รวบรวมตวัอยางดนิตะกอนทีส่ถานทีีก่ำหนด นำไป
ตากผึง่ลมไวจนแหงนำมาบดละเอยีดแลวรอนดวยตะแกรง
รอนขนาดชองตา 500ไมครอน นำไปวเิคราะหหาปรมิาณ
สารอนิทรยีตามวธิกีารของ Walkley and Black (1934)

4.2 ศกึษาคณุภาพน้ำ
ศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี โดยเก็บ

ตัวอยางน้ำในแตละสถานีที่กำหนดที่ระดับต่ำกวาผิวน้ำ
ประมาณ 30 เซนติเมตร แลววิเคราะหคุณภาพน้ำตาม
หนงัสอืคมูอืการวเิคราะหของ APHA, AWWA and WPCE
(1998) และ ไมตร ีและ จารวุรรณ (2528)  ดงันี้

4.2.1 คณุภาพน้ำทางกายภาพ

4.2.1.1 ความลกึ (m) โดยใชลกูดิง่สำหรบั
วดัความลกึ

4.2.1.2 ความโปรงแสงของน้ำ (cm)
โดยใช Secchi disc

4.2.1.3 ความขนุของน้ำ (NTU) โดยใช
Turbidimeter

4.2.1.4 อณุหภมูนิ้ำ ( C) โดยใช
Thermometer

4.2.2 คณุภาพน้ำทางเคมี
4.2.2.1 การนำไฟฟา (?S/cm) โดยใช

Conductivity meter
4.2.2.2 ออกซเิจนละลายน้ำ (mg/l) โดยวธิี

วเิคราะห Azide modification
4.2.2.3 ความเปนกรดเปนดาง โดยใช pH meter

5. ศกึษาปรมิาณโลหะหนกัทองแดงในน้ำ ดนิตะกอน
และสัตวพื้นทองน้ำ
เกบ็รวบรวมตวัอยางน้ำ ดนิตะกอน และสตัวพืน้ทองน้ำ

ทีส่ถานทีีก่ำหนด แลวนำมาวเิคราะห ดงันี้
น้ำ  นำน้ำตวัอยางกรองผานกระดาษกรองเบอร 5 แลว

หยดกรดไนตรกิเขมขน 1- 2 มลิลิลติรตอน้ำตวัอยาง 1 ลติร
แลวนำไปวเิคราะหหาปรมิาณโลหะหนกัทองแดงโดยตรวจ
วดัดวยเครือ่ง Atomic Absorption Spectrophotometer

ดินตะกอน นำตัวอยางดินตะกอนไปตากผึ่งลมไว
จนแหง นำไปบดละเอียดแลวรอนดวยตะแกรงรอนขนาด
ชองตา 355 ไมครอน นำไปวเิคราะหหาปรมิาณโลหะหนกั
ทองแดงตามวธิกีารของ Lindsay and Norvell (1978) และ
ทศันยี และ จงรกัษ (2542)  แลวนำไปตรวจวดัดวยเครือ่ง
Atomic Absorption Spectrophotometer

สตัวพืน้ทองน้ำ ในการศกึษาครัง้นีเ้ลอืกวเิคราะหเฉพาะ
ในกลมุหอยเปนตวัแทนในการศกึษา เนือ่งจากสตัวพืน้ทอง
น้ำกลุมอื่นสวนใหญเปนตัวออนและมีขนาดเล็กมากรวบ
รวมตวัอยางไดไมเพยีงพอตอการวเิคราะห  สำหรบัวธิกีาร
วเิคราะหตวัอยางหอย โดยการนำมากระเทาะเปลอืกออก
แลวนำเนือ้หอยมาบดใหละเอยีด นำมาชัง่หาน้ำหนกัสดที่
แนนอนและนำไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักทองแดง
ตามวิธีการของ AOAC (2005) แลวนำไปตรวจวัดดวย
เครือ่ง ICP
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ผลการวิจัย
1. การศกึษาชนดิและปรมิาณของสตัวพืน้ทองน้ำ

พบสัตวพื้นทองน้ำทั้งหมด 23 ชนิด 19 สกุล จาก
14 วงศ 3 ไฟลัม ประกอบดวย  Phylum Annelida

ตารางที ่1  ชนดิของสตัวพืน้ทองน้ำทีส่ำรวจพบบรเิวณอางเกบ็น้ำบางพระ จงัหวดัชลบรุ ีในชวงเดอืนกมุภาพนัธ
เมษายน และมถินุายน 2552

(ไสเดือนน้ำ) 2 ชนิด 2 สกุล  Phylum Arthropoda
(อารโธพอด) 3 ชนดิ  3 สกลุ  และ Phylum Mollusca (หอย)
18 ชนดิ  14 สกลุ (ตารางที ่1 และรปูที ่2)

Phylum Annelida
   Class Oligocheata (ไสเดอืนน้ำ)
      Order Opisthopora
         Family Tubificidae

1 Branchiura sowerbyi
2 Tubifex tubifex

Phylum Arthropoda
   Class Insecta (แมลง)
      Order Ephemeroptera
         Family Caenidae

3 Caenis sp.
      Order Diptera
         Family Chironomidae

4 Chironomus sp.
   Class Crustacea (กงุ, ป)ู
      Order Decapoda
         Family Palaemonidae

5 Macrobrachium lanchesteri
Phylum Mollusca
   Class Gastropoda (หอยฝาเดยีว)
      Order Mesogastropoda
         Family Ampullariidae

6 Pomacea insularus
      Order Basomatophora
         Family Buccinidae

7 Clea sp.
8 Clea helena

         Family Thiaridae

NO. TAXA NO. TAXA

9 Melanoid tuberculata
10 Talebia sp.

         Family Viviparidae
11 Filopaludina martensi cambodjensis
12 Filopaludina martensi martensi
13 Filopaludina sumatrensis polygramma
14 Trochotaia trochoides

   Class Bivalvia (หอยสองฝา)
      Order Unionoida
         Family Amblemidae

15 Scabies phaselus
16 Trapezoideus exolescens comptus
17 Ensidens ingallsianus ingallsianus
18 Diplodon parallelipipedon

         Family Amblemidae
19 Psudodon vondembuschianus ellipticus
20 Hyriopsis delaporteri

      Order Mytiloida
         Family Mytilidae

21 Limnoperna siamensis
          Family Mycetopodidae
      Order Veneroida
         Family Veneridae

22 Cobicular mereletiana
      Order Arcoida
         Family Arcidae

23 Scaphula pinna
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รปูที ่2 ชนดิของสตัวพืน้ทองน้ำทีส่ำรวจพบทีส่ถานตีางๆ บรเิวณอางเกบ็น้ำบางพระ

Melanoid tuberculata

Branchiura sowerbyi Tubifex tubifex Caenis sp. Chironomus sp. Macrobrachium
lanchesteri

Pomacea insularus Clea sp. Clea helena Talebia sp.

Filopaludina martensi
cambodjensis

Filopaludina martensi
martensi

Filopaludina
sumatrensis polygramma

Trochotaia trochoides Ensidens ingallsianus
ingallsianus

Limnoperna siamensis

Scabies phaselus Trapezoideus
exolescens comptus

Diplodon
parallelipipedon

Psudodon
vondembuschianus
ellipticus

Hyriopsis delaporteri

Scaphula pinna Cobicular mereletiana

จากการศึกษาพบมีปริมาณสัตวพื้นทองน้ำอยูในชวง
104.07 - 4503.70 ตัวตอตารางเมตร  มีปริมาณเฉลี่ย
1606.92 ตัวตอตารางเมตร โดยมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดที่
สถานทีี ่5 (3679.23 ตวัตอตารางเมตร) และมปีรมิาณเฉลีย่
ต่ำสดุทีส่ถานทีี ่8 (360.95 ตวัตอตารางเมตร) และปรมิาณ
มีการผันแปรไปตามชวงเวลาที่ทำการศึกษา โดยพบมี
ปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมิถุนายนซึ่งอยูในชวงฤดูฝน
คอื 1753.80 ตวัตอตารางเมตร  และมปีริมาณเฉลีย่ต่ำสดุ

(1452.06 ตวัตอตารางเมตร) ในเดอืนเมษายนซึง่อยใูนชวง
ฤดรูอน (รปูที ่3) สตัวพืน้ทองน้ำในกลมุหอยพบมปีรมิาณ
เฉลี่ยสูงสุด ชนิดที่พบเดนคือ หอยเล็บมา (Cobicular
mereletiana),หอยขม (Filopaludina martensi
cambodjensis) และหอยกาบ (Ensidens ingallsianus
ingallsianus) ไสเดอืนน้ำเปนกลมุทีพ่บมปีรมิาณรองลงมา
ชนดิทีพ่บเดน คอื Chironomus sp.
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2. ศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงน้ำ
ผลการศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งในดินตะกอนพื้นทองน้ำและคุณภาพน้ำที่สถานีตางๆ บริเวณอางเก็บน้ำบางพระ

ในชวงเดอืนกมุภาพนัธ เมษายน และเดอืนมถินุายน 2552 ดงัตาราง

                 พารามเิตอร ชวง คาเฉลี่ย

สารอนิทรยีคารบอนในดนิตะกอน (%) 0.72 - 2.97 1.99
ความลกึ (ม.) 1.4 - 7.0 3.56
อณุหภมูนิ้ำ (  ํ c) 29.0 - 32.0 30.67
ความขนุของน้ำ (NTU) 2.5 - 14.8 5.55
การนำไฟฟา ( S/cm) 130.1 - 147.4 140.4
ความเปนกรดเปนดาง 7.41 - 8.20 7.73
ออกซเิจนละลายน้ำ (มก./ล) 3.96 - 7.34 5.16

รปูที ่3 ปรมิาณสตัวพืน้ทองน้ำ (ตวัตอตารางเมตร) ทีส่ถานตีางๆ บรเิวณอางเกบ็น้ำบางพระ
จงัหวดัชลบรุ ีในชวงเดอืนกมุภาพนัธ เมษายน และเดอืนมถินุายน 2552

3. ศกึษาปรมิาณทองแดงในน้ำ ดนิตะกอน และสตัวพืน้ทองน้ำ
ผลการศกึษาปรมิาณทองแดงในน้ำ ดนิตะกอนพืน้ทองน้ำ และสตัวพืน้ทองน้ำทีใ่ชเปนตวัแทนในการวเิคราะหหาผล

ตกคางของทองแดง มีอยุดวยกัน 3 ชนิด คือ หอยกาบ หอยเล็บมา และหอยขม ที่สถานีตางๆ บริเวณอางเก็บน้ำ
บางพระ ในชวงเดอืนกมุภาพนัธ เมษายน และเดอืนมถินุายน 2552   ดงัตาราง

                 ตวัอยาง ปรมิาณทองแดง

น้ำ < 0.005 - 0.056  mg/l
ดินตะกอนพื้นทองน้ำ 0.31 - 31.95  mg/kg dry weight
หอยกาบ <1.000 - 7.619  mg/kg wet weight
หอยเลบ็มา <1.000 - 9.124  mg/kg wet weight
หอยขม 14.580 - 48.922  mg/kg wet weight
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เคยีงกบัคาเฉลีย่ของดนิตะกอนปกตขิองโลกและไมเกนิคา
มาตรฐานโลกที่กำหนดไว ดังนั้นสภาพการปนเปอนของ
ทองแดงในดินตะกอนพื้นทองน้ำบริเวณอางเก็บน้ำบาง
พระในชวงทีท่ำการศกึษาจงึยงัอยใูนระดบัทีไ่มเปนปญหา
แตถายังมีการใชสารคอปเปอรซัลเฟตเพื่อแกไขปญหา
แพลงกตอนพชืบลมูอยอูยางตอเนือ่งตอไปและในปรมิาณ
ทีส่งูมากเกนิ ปรมิาณทองแดงในดนิตะกอนพืน้ทองน้ำกม็ี
โอกาสสะสมเพิ่มสูงขึ้นจนเกินระดับมาตรฐานและเปน
อนัตรายตอสิง่แวดลอมได สวนปรมิาณการสะสมของทอง
แดงในหอย  3 ชนดิ คอื หอยกาบ หอยเลบ็มา และหอยขม
ปรมิาณทองแดงทีส่ะสมในหอยกาบและหอยเลบ็มาในทกุ
สถานแีละทกุชวงเวลาทีส่มุเกบ็ตวัอยางมคีาต่ำกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ ก ระทรวงสาธารณะสุ ขแห งประ เทศ
ไทยอนญุาตใหมใีนอาหารได ในขณะทีห่อยขม พบวา ใน
ทกุจดุสำรวจในบรเิวณทีม่กีารใชสารคอปเปอรซลัเฟตและ
ในทุกชวงเวลาที่เก็บตัวอยางไดมีปริมาณสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนดไว

จากผลการศึกษาการประเมินผลตกคางของสารควบ
คุมสาหรายชั้นต่ำในแหลงน้ำชี้ใหเห็นวา การใชสาร
คอปเปอรซัลเฟตในอางเก็บน้ำบางพระเพื่อแกไขปญหา
แพลงกตอนพืชบลูมเปนระยะเวลานานๆ ที่ผานมาทำให
เกิดการสะสมของทองแดงในแหลงน้ำ โดยเฉพาะใน
บรเิวณทีม่กีารใชสารคอปเปอรซลัเฟต ไดแก บรเิวณสถานี
ที ่5 (หลงับานพกัขาราชการสชป.9) สถานทีี ่6 และ 7 (หนา
สนัเขือ่น) และสถานทีี ่8 (บรเิวณจดุสบูน้ำประปา) ซึง่เปน
บรเิวณทีม่รีะดบัการปนเปอนของทองแดงสงูในดนิตะกอน
พื้นทองน้ำและในหอย โดยเฉพาะหอยขมซึ่งเปนแหลง
อาหารโปรตีนของประชาชนในพื้นที่ที่พบมีการแพร
กระจายมากในบรเิวณเหลานี ้ ดงันัน้การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมงในบริเวณนี้จึงควรตองระมัดระวังเปน
อยางยิง่ และควรมมีาตรการในการใชสารคอปเปอรซลัเฟต
ในแหลงน้ำ นอกจากเพื่อเปนการเฝาระวังการเพิ่มระดับ
การปนเปอนของโลหะหนักทองแดงในสิ่งแวดลอมบริเวณ
นีแ้ลวยงัเพือ่ความปลอดภยัของประชาชนในพืน้ทีใ่นการใช
ประโยชนจากทรัพยากรประมงที่มีอยูได

สรุปและวิจารณผลการวิจัย
การศึกษาชนิด ปริมาณและการแพรกระจายของสัตว

พืน้ทองน้ำ พบสตัวพืน้ทองน้ำทัง้หมด 23 ชนดิ 19 สกลุ จดั
อยใูน 3  Phylum คอื Annelida (ไสเดอืนน้ำ)  Arthropoda
(อารโธรพอด) และ Mollusca (หอย) สตัวพืน้ทองน้ำในกลมุ
หอยมีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด รองลงมา คือ
อารโธรพอด และ ไสเดอืนน้ำ ตามลำดบั มปีรมิาณเฉลีย่
1606.92 ตวัตอตารางเมตร พบปรมิาณสงูสดุทีส่ถานทีี ่ 5
และต่ำสุดที่สถานีที่ 8 ปริมาณมีการผันแปรไปตามชวง
เวลาที่ทำการศึกษา โดยมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
มิถุนายน และต่ำสุดในเดือนเมษายน สัตวพื้นทองน้ำใน
กลุมหอยพบมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุด ชนิดที่พบเดนคือ หอย
เลบ็มา (Cobicular mereletiana), หอยขม (Filopaludina
martensi cambodjensis) และหอยกาบ(Ensidens
ingallsianus ingallsianus) ไสเดือนน้ำเปนกลุมที่พบมี
ปรมิาณรองลงมา ชนดิทีพ่บเดน คอื Chironomus sp.

ปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงน้ำทางดานคุณภาพน้ำและ
สารอินทรียในดินตะกอนพื้นทองน้ำในบริเวณอางเก็บน้ำ
บางพระ พบวา คณุภาพน้ำโดยภาพรวมยงัมคีณุภาพอยใูน
เกณฑดีและเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของสัตวน้ำรวมไป
ถึงการนำไปใชประโยชนทางการเกษตรและไมพบวามี
ผลกระทบในทางลบตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัตว
หนาดิน สวนคุณภาพดินตะกอนพื้นทองน้ำมีสารอินทรีย
สะสมในปริมาณที่สูงและเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ผันแปรของชนิดและปริมาณของสัตวพื้นทองน้ำในแหลง
น้ำ สำหรับสารอินทรียในดินตะกอนถือไดวาเปนคลัง
อาหารสะสมทีส่ำคญัโดยจะเปนแหลงสนบัสนนุธาตอุาหาร
พชืทางหนึง่ใหกบัผผูลติขัน้ตนในระบบนเิวศแหลงน้ำ โดย
เฉพาะแพลงกตอนพชืซึง่เปนผผูลติขัน้ตนของแหลงน้ำทีย่งั
สรางปญหาใหกับอางเก็บน้ำบางพระอยูจนทุกวันนี้

ปริมาณการสะสมของทองแดงในน้ำ ดินตะกอนพื้น
ทองน้ำและในหอย พบวา ปรมิาณสะสมของทองแดงในน้ำ
มีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน
สำหรับปริมาณทองแดงทั้งหมดในดินตะกอนพื้นทองน้ำ
พบมีปริมาณสูงที่สถานีที่อยูในบริเวณที่มีการใชสาร
คอปเปอรซลัเฟต แตปรมิาณทีว่ดัไดยงัมคีาอยใูนระดบัใกล
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กติติกรรมประกาศ
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ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุมงานวัชพืช สำนักวิจัยและ
พัฒนา ที่ใหคำปรึกษาและคำแนะนำขอมูลทางดานดิน
ตะกอน รวมทัง้ขอขอบคณุเจาหนาทีก่ลมุงานวชัพชืทกุทาน
ที่ใหความชวยเหลือในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ใหสำเร็จ
ดวยดี
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รางวลัผบูรหิารการจดัการความรดูเีดน (CKO Award 2009)
หนวยงานจดัการความรดูเีดน (KM Award 2009) และ ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ดีานตาง ๆ

ตามแผนการจดัการความรเูพือ่สนบัสนนุประเดน็ยทุธศาสตรกรมชลประทาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1. ผบูรหิารการจดัการความรดูเีดน  (CKO Award 2009)  จำแนกเปน 2 รางวลั ไดแก
1.1 ผบูรหิารการจดัการความรดูเีดน  หนวยงานสวนกลาง

- นายชชัวาล  ปญญาวาทนีนัท ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
1.2 ผบูรหิารการจดัการความรดูเีดน  สชป. 1- 1 7

- นายจรญู  พจนสนุทร ผอูำนวยการสำนกัชลประทานที ่14
ทั้งนี้ ผูบริหารที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลดังกลาว  คณะกรรมการไดพิจารณาจาก

ผลการดำเนนิการประกวดหนวยงานจดัการความรดูเีดน  ประกอบกบัการเปนผบูรหิารทีป่ระพฤต ิปฏบิตัตินเปนตวัอยาง
ทีด่เีพือ่สนบัสนนุการเรยีนรขูองบคุลากรในสงักดั สงเสรมิใหมบีรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนร ูตลอดจนสรางแรงจงูใจ
เพือ่สนบัสนนุการพฒันาความรขูองหนวยงาน โดยมกีารตดิตาม ประเมนิผลการดำเนนิการจดัการความรอูยางเปนระบบ
ตอเนื่อง

2.  หนวยงานจดัการความรดูเีดน ( KM Award 2009 )   จำแนกเปน 2 รางวลั ไดแก
2.1 หนวยงานจดัการความรดูเีดน สวนกลาง

- รางวลัดเีดน อนัดบัที ่1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
- รางวลัดเีดน อนัดบัที ่2 ศูนยสารสนเทศ
- รางวลัดเีดน อนัดบัที ่3 สำนักวิจัยและพัฒนา

2.2 หนวยงานจดัการความรดูเีดน สชป.1-17
- รางวลัดเีดน อบัดบัที ่1 สำนกัชลประทานที ่14 และสำนกัชลประทานที ่15
- รางวลัชมเชย สำนกัชลประทานที ่8

3. ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ดีานตาง  ๆ  ดงันี้
3.1 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานพฒันาแหลงน้ำ  จำแนกเปน 2 ประเภท

รางวลั ไดแก
1.รางวลัประเภทพฒันาองคความรู

- รางวลัที ่1 ฝายแกนดนิเหนยีวใตพืน้ทราย
โดย นายดสุติ  แสงสคุนธ สำนกัชลประทานที ่4

- รางวลัที ่2 การสำรวจขอมลูแผนทีภ่าคสนามดวยระบบดจิติอลในการจดัทำแผน
ที่ระบบดิจิตอลเพื่อประยุกตใชงานดานการออกแบบโครงการชลประทาน
โดย นายชยัศร ีชชัวรตัน  และคณะ  สำนกัสำรวจดานวศิวกรรมและธรณวีทิยา

- รางวลัที ่3 แผนพฒันาลมุน้ำลำเซบาย
โดย นายนรินัดร  นาคทบัทมิ  และคณะ สำนกัชลประทานที ่ 7
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- รางวลัชมเชย  การจดัทำแผนพฒันาแหลงน้ำแบบมสีวนรวมระดบัอำเภอ
โดย นายเมธ ี อภวิฒัน  และคณะ สำนกัชลประทานที ่ 1

2.รางวลัประเภทสิง่ประดษิฐ   ดานพลงังานทดแทน
- รางวลัชมเชย  เครือ่งสบูน้ำทนุลอยพลงัน้ำ (เพชรนาคา 1)
โดย นายเจษฎา  องัศพุาณชิย  และคณะ สำนกัชลประทานที ่14

3.2 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานบรหิารจดัการน้ำ  จำแนกเปน 2 ประเภท
รางวลั ไดแก
1.รางวัลประเภทพัฒนาองคความรู

- รางวลัที ่1 รกุ - รบั  - รากหญา รายการโทรทศัน "ตะลอนทวัร" เรือ่งน้ำถามเรา
รายการโตคารมมธัยมศกึษา
โดย นายประพนธ  คำไทย และคณะ สำนกัชลประทานที ่4

- รางวัลที่ 2  โครงการศึกษาปรับปรุงเครื่องสูบน้ำพลังน้ำใหมีประสิทธิภาพและ
คงทนตอการใชงาน ประหยดังบประมาณ
โดย นายสขุเกษม  เจรญิจนัทร และคณะ สำนักเครื่องจักรกล

- รางวัลที่ 3 การลดความขุนของน้ำที่เกิดจากตะกอนดินกระจายตัวในแหลงน้ำ
แบบยั่งยืน
โดย นายสมเจตน  ถิน่นคร  และคณะ สำนักวิจัยและพัฒนา

รางวลัชมเชย  จำนวน   7   ผลงาน ไดแก

- โครงการนำรองวิธีการบริหารจัดการน้ำแบบยืดหยุนและผสมผสานในลุมน้ำยม
โดย นายทว ี สวางศร ี และคณะ สำนกัชลประทานที ่ 4

- งานวจิยั โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใชและบำรงุรกัษาแหลงน้ำชมุชนประเภท
ประปาภูเขาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โดย นายสธุญัญ  ฤทธขิาบ สำนกัชลประทานที ่17

- โครงการพัฒนาระบบการรายงานขอมูลสถานการณน้ำประจำวันสำหรับการ
ตดิตามและเฝาระวงัสถานการณน้ำ ในชวงฤดนู้ำหลากของศนูยประมวลวเิคราะห
สถานการณน้ำ สำนกัชลประทานที ่ 14 ดวยระบบ SMS  ผานระบบ   Mobile
Paging
โดย นายอรุคั  สบุรรณเสนยี สำนกัชลประทานที ่14

- การพัฒนาโปรแกรมเฝามองจัดเก็บขอมูลแบบตอเนื่อง ณ เวลาจริง จากเว็บเพ
จของระบบโทรมาตรชุมพร
โดย นายวชิญ  ศรวีงษา สำนักวิจัยและพัฒนา

- กจิกรรมการมสีวนรวม โครงการรวมใจรกัษน้ำชลประทาน
โดย นายชชูาต ิ ศภุวรรธณางกรู และคณะ สำนกัชลประทานที ่ 11

- โครงการเกษตรอนิทรยีของกลมุผใูชน้ำชลประทาน ตำบลนพรตัน
โดย นายชชูาต ิ ศภุวรรธณางกรู และคณะ สำนกัชลประทานที ่ 11
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- สื่อการเรียนรูเรื่องชลประทานสำหรับยุวชลกร
โดย  นายอตัถพงษ  ฉนัทานมุตั ิ และคณะ สำนกัชลประทานที ่ 2

2. รางวลัประเภทสิง่ประดษิฐ
- รางวลัที ่1   โครงการฝายทดน้ำพลกิไดอตัโนมตัิ
โดย นายอำนวย  ชวีะพฤกษ  และคณะ สำนกัชลประทานที ่12

- รางวลัที ่2   การพฒันาโทรมาตรวดัความชืน้ในดนิแบบอตัโนมตัิ
โดย นายวชิญ  ศรวีงษา สำนักวิจัยและพัฒนา

- รางวลัที ่3   ชดุตรวจสอบประสทิธภิาพการใชน้ำชลประทาน
โดย  นายเจษฎา  องัศพุาณชิย  และคณะ สำนกัชลประทานที ่14

3.3 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากน้ำ
จำแนกเปน 2 ประเภทรางวลั ไดแก
1. รางวลัประเภทพฒันาองคความรู

- รางวัลที่ 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำในเขตโครงการโคกกระเทียมใชเปน
พื้นที่แกมลิงชั่วคราว
โดย นายสมพงษ  บางตระกลู  และคณะ สำนกัชลประทานที ่10

- รางวลัที ่2 การตดิตามสถานการณน้ำดวยโครงขายไรสายในโครงการปองกนัและ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ
โดย นายทวศีกัดิ ์ ธนเดโชพล  และคณะ สำนกัชลประทานที ่14

- รางวลัที ่3 องคความรตูามยทุธศาสตรการปองกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากน้ำ
โดย ทมีงานจดัการความร ูและชมุชนนกัปฏบิตั ิ           สำนกัชลประทานที ่14

รางวลัชมเชย  จำนวน   5   ผลงาน ไดแก
- โครงการศกึษาการสรางแบบจำลองเตอืนภยัน้ำทวมดวย Hec-Ras  และ

Hec-GgoRrs จากขอมลู DEM ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
บรเิวณลมุน้ำบางสะพาน จ. ประจวบครีขีนัธ
โดย นายเอกพล  ฉิม้พงษ สำนกัชลประทานที ่14

- การตดิตามและคาดการณสภาพน้ำฝน - น้ำทา
โดย  นายบญุธรรม  ปานเปยมโภช สำนกัชลประทานที ่4

- แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับสถานการณอุทกภัย
โดย นายนรินัดร   นาคทบัทมิ สำนกัชลประทานที ่7

- โครงการแกมลิงบึงพุดซาปองกันน้ำทวมเมืองโคราช
โดย ทมีงานสำนกัชลประทานที ่8

- การจดัทำคูมือแผนที่เตือนภัยน้ำทวม
โดย นายอตัถพงษ  ฉนัทานมุตั ิ และคณะ สำนกัชลประทานที ่ 2
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2. รางวลัประเภทสิง่ประดษิฐ
- รางวลัที ่1  เครือ่งเตอืนภยัทางน้ำกึง่อตัโนมตัิ
โดย  นายเจษฎา  องัศพุาณชิย  และคณะ สำนกัชลประทานที ่14

- รางวลัที ่2  การถายภาพมมุสงูดวยเครือ่งบนิบงัคบัวทิยแุบบ Real Time
โดย นายชเนทธิ ์ สอนลลิา สำนกัชลประทานที ่15

3.4 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานพฒันา ปรบัปรงุประสทิธภิาพและ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  จำแนกเปน 2 ประเภทรางวลั   ไดแก
1.รางวัลประเภทพัฒนาองคความรู

- รางวลัที ่1  การจดัทำภาพตดัขวางและจำแนกชัน้ดนิในเขตพืน้ที ่สชป. 11
โดย นายธรีะวฒุ ิ ศลิปะคปุต และคณะ สำนกัชลประทานที ่11

- รางวลัที ่2  โปรแกรมการบรหิารจดัการงานบรกิารทดสอบ
โดย  นายธวชัชยั  คณุประคลัภ สำนักวิจัยและพัฒนา

- รางวลัที ่3  การปรบัปรงุและพฒันาระบบเครอืขายวทิยโุทรคมนาคม VHF/ FM
โดย  นายเอนก กานสงัวอน  สำนกัชลประทานที ่11

รางวลัชมเชย  จำนวน   4   ผลงาน ไดแก
- การศึกษาวิจัยแนวทางการใหบริการขอมูลขาวสารประชาสัมพันธของ
กรมชลประทาน
โดย นางณภทัร  เวยีงคำมา สำนักงานเลขานุการกรม
และนายพรชยั  ศรแีตงทอง กองแผนงาน

- โปรแกรมการคำนวณราคาวสัดแุละคำนวณราคาอาคารชลประทาน
โดย นายวทิยา   ทรพัยคงทน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

- การหาสมการเสนโคงความจ ุและโคงพืน้ทีผ่วิน้ำดวยโปรแกรม
Solver-Curve
โดย นายเนรมติ  เทพนอก สำนกัชลประทานที ่8

- คมูอืวธิกีารปฏบิตังิานการบบงัคบัใชตามกฎหมาย
โดย กองกฎหมายและทีด่นิ

2. รางวลัประเภทสิง่ประดษิฐ
- รางวลัที ่1  เรอืบงัคบัวทิยเุพือ่เกบ็ตวัอยางน้ำ
โดย  นายเจษฎา  องัศพุาณชิย  และคณะ สำนกัชลประทานที ่14

- รางวลัที ่2  น้ำดืม่ตราชลประทาน
โดย  นายเอนก  กานสงัวอน สำนกัชลประทานที ่11
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เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม ครัง้ที ่2

13-16 มถินุายน 2553
ณ ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

รายชือ่คณะทำงาน
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รายชื่อคณะทำงาน
การสมัมนาทางวชิาการและแลกเปลีย่นองคความรสูกูารบรหิารจดัการน้ำสมยัใหม ครัง้ที ่2

วนัที ่13-16 มถินุายน 2553
ณ. ศนูยวศิวกรรมการชลประทาน  กรมชลประทาน

ที่ปรึกษา 1. อธิบดีกรมชลประทาน  ผูบริหารการจัดการความรูกรมชลประทาน
2. ผูอำนวยการสำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
3. ผูอำนวยการสำนักชลประทานที่ 11
4. ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
5. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
6. ผูอำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
7. ผูอำนวยการสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา

คณะผดูำเนนิการ ประกอบดวย
ทมีงานจดัการความร ูกรมชลประทาน

1. นายศภุชยั  รงุศรี ประธานทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

2. นายเพิม่ศกัดิ ์  คดิหมาย รองประธานทีมงานจัดการความรู
ผอูำนวยการสำนกังานกอสราง 6 (โครงการประแสร)
สำนักโครงการขนาดใหญ

3. นายสาธติ  มณผีาย รองประธานทีมงานจัดการความรู
ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

4. นายมนสั  กำเนดิมณี ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน

5. นายอตัถพงษ  ฉนัทานมุตัิ ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

6. นายสริวิชิญ  กลิน่ภกัดี ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสวนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สำนกัชลประทานที ่ 15

7. นายวชัระ  เสอืดี ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา

8. นายสวุฒัน  พาหสุวุณัโณ ทีมงานจัดการความรู
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนา
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9. นายทองเปลว  กองจนัทร ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสวนอุทกวิทยา
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

10. นายธนา  สวุฑัฒน ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสวนวางโครงการ
สำนักบริหารโครงการ

11. นางสาวชตุนิาฏ  มะลวิลัย ทีมงานจัดการความรู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน

12. นางสมศร ี วฒันวฒุพิงศ ทีมงานจัดการความรู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

13. นายสำเรงิ   แสงภวูงค ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ
สำนกัชลประทานที ่ 14

14. นางสาวทพิาภรณ  วชริาภากร ทีมงานจัดการความรู
หัวหนากลุมงานบัญชี
กองการเงินและบัญชี

15. นางณภทัร  เวยีงคำมา ทีมงานจัดการความรู
หัวหนาฝายประชาสัมพันธและเผยแพร
สำนักงานเลขานุการกรม

16. นางสาวอจัฉรา  รตันา ทีมงานจัดการความรู
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
ศูนยสารสนเทศ

17. นางศวิพร  ภมรประวตัิ ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสวนฝกอบรม
สำนกัพฒันาโครงสรางและระบบบรหิารงานบคุคล

18. นางสาวลดัดา  วรการพนิจิ ทีมงานจัดการความรู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สวนฝกอบรม
สำนกัพฒันาโครงสรางและระบบบรหิารงานบคุคล

19. นางสาวนนัทพร  เงนิฉลาด เลขานุการทีมงานจัดการความรู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนกัพฒันาโครงสรางและระบบบรหิารงานบคุคล
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คณะทำงานสงเสรมิการถายทอดแลกเปลีย่นเรยีนร ู  กรมชลประทาน
1. นายวชัระ  เสอืดี ประธานคณะทำงาน

ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา

2. นายสจุนิต  หลิม่โตประเสรฐิ คณะทำงาน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

3. นายไกรนธิ ี   รตันธาดา คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

4. นายปาโมกข  ปงเมอืง คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนักชลประทานที่ 2

5. นายมารตุ    องคสถาพร คณะทำงาน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สำนักชลประทานที่ 7

6. นายณฐัวฒุ ิ  สรอยประเสรฐิ คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนักชลประทานที่ 9

7. นายประพนัธ  สพเสถยีร คณะทำงาน
นายชางชลประทานอาวุโส
สำนกัชลประทานที ่ 13

8. นายอรุคั    สบุรรณเสนยี คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนกัชลประทานที ่ 14

9. นางสาวชตุนิาฏ  มะลวิลัย คณะทำงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน

10. นางสาวนนัทพร  เงนิฉลาด เลขานุการคณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนกัพฒันาโครงสรางและระบบบรหิารงานบคุคล

11. นางสาวเกศราภรณ  สวุรรณชนะ ผูชวยเลขานุการคณะทำงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน
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สถาบันพัฒนาการชลประทาน
1. นายธเนศ อกัษร

วิศวกรโยธาชำนาญการ
2. นายกรตสวุรรณ โพธิส์วุรรณ

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

สำนักวิจัยและพัฒนา
นายวิโรจน  พิทักษทรายทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สวนฝกอบรม   สำนกัพฒันาโครงสรางและระบบบรหิารงานบคุคล
1. นางสาวชตุมิา รงัสเิสนา ณ อยธุยา
2. นายจำนงค    เมตตาจติ
3. นางสาวธมนตวรรณ เฉลมิสตัย
4. นางสาวพรเพญ็  ไชยสภุา
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